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Djävulen måste ha militära, politiska och finansiella befogenheter för att nå sitt 
mål när han skall kontrollera hela världen, och först då kan han åstadkomma det 
scenario som Jesus förutsade. Upp. 13:16-18 
Satan behöver följande för att skaffa sig kontroll över hela världen: 
 GLOBAL HANDEL 
 GLOBAL VALUTA 
 GLOBALT SPRÅK 
 GLOBAL RELIGION 
 EN VÄRLDSREGERING  

LÅNGTIDSPLANERING OCH UTVECKLING  
I det förra budskapet slog vi fast vilket som var det antikristliga systemets teologi  
och nu kan vi fortsätta med att se vilka människor som Satan har använt för att 
genomföra sitt system. 
De som styr detta system är judar men inte alla judar tar del i detta arbete. Jag 
tror att den största delen judar i århundraden inte tog del i "bygget" utan hade 
ingen aning vad de kabbalistiska judarna höll på med. 
Det judiska rabbinska systemet togs över av kabbalisterna redan ca 700 år före 
Kristus, och deras förbannade lära förstörde folkets moral och ledde dem att 
dyrka avgudar. Bevis på detta finns i profeten Jesajas beskrivning av sin samtid.  
Jes. 59:1-16 
Gud blev inte förvånad, han sade att han inte kunde finna en enda människa 
som bad för att sanningen skulle komma fram; Gud gjorde detta senare genom 
Jesus Messias. vers 17-21 

FÖRSÖKEN ATT INFÖRA MESSIASRIKET GENOM SVÄRDET  
En kort redogörelse för de kabbalistiska judarnas militära försök att ta makten: 
 THE MACCABEISKA ERAN (200-150 F.KR.)1

 DET INOFFICIELLA JUDÉEN (140-63 F.KR.) 
 

 DET JUDISKA UPPRORET 66 E.KR.2

 DIASPORAREVOLTEN (73-117 E.KR.)
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1 See 

 

RLJ-1176; Biblical Truth Concerning the State of Israel, Part 6: Waiting for the Messiah 
2 See RLJ-1179; Biblical Truth Concerning the State of Israel, Part 8: The Rejection of the Messiah 

http://www.eaec.org/sermons/2009/RLJ-1176.htm�
http://www.eaec.org/sermons/2009/RLJ-1179.htm�
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EN NY JUDISK MESSIAS 
Simon Bar Kochba (stjärnans son) bekämpade Rom år 132 e.Kr., han återtog 
Jerusalem och reste ett nytt altare på tempelplatsen. 
År 135 e.Kr. flydde Simon och de återstående styrkorna till Betar, sydväst om 
Jerusalem. Judarna höll staden i flera veckor, men romerska spioner hittade en 
hemlig gång, och när de kommit in visade soldaterna sin vrede mot de judiska 
soldaterna och alla, inklusive Bar Kochba, blev dödade. Enligt Solomon Grayzel 
dödades 580 000 judiska soldater, tiotusentals civila och stora mängder judar 
samlades senare ihop för att säljas till slavmarknader i Rom och andra städer. 4

ETT BYTE AV POLITISKA ÅSIKTER 

 

Satan hade bedragit det judiska ledarskapet hela fem gånger att upprätta en 
judisk, politisk stat som deras messias kunde styra över. Satan ändrade strategi   
eftersom han förstod att han inte kunde räkna med att kontrollera världen endast 
genom judisk militär. Det måste till ett annat sätt, och andra sorts förberedelser  
tog vid under 1600 år.  
Handel och bankverksamhet skulle bli vägen till världskontroll när judarna spridit 
ut sig över Mellanöstern och det romerska imperiet. Om Satan kunde göra det 
judiska ledarskapet till ledande inom handel och bankverksamhet kunde de så 
småningom ta över den internationella politiken. 
Flera olika klasser utvecklades bland judarna efter den sista katastrofala revolten 
år 135 e.Kr. Handlare och privata bankirer fanns det redan på Jesus tid och de 
återvände till Jerusalem varje år i tusental för att delta i tempelceremonierna. 
Apg. 2:5-11 
Kabbalistiska rabbiner bekämpade ortodoxa rabbiner och det judiska folket 
hamnade i olika "religiösa" grupper. Handlarna och bankirerna drogs till det 
kabbalistiska ledarskapet, medan fattiga och outbildade judar höll sig den 
ortodoxa läran. Många judar på olika håll i världen tog sig titeln "messias" under 
de följande 1900 åren och samlade också sådana som trodde på dem runt sig.    
År 325 e.Kr. när kristendomen hade blivit statsreligion i Romarriket, behövde de 
nya härskarna de judiska färdigheterna, då dessa redan vid denna tid hade blivit 
etablerade penningutlånare och bankirer. Den katolska kyrkan förbjöd "kristna" 
att syssla med sådant. Judiska handelsmän och grosshandlare nådde toppen av 
flera skäl:  

1. Deras språk var hebreiska och en tidig form av jiddisch blev ett privat 
språk som gav dem fördelen att kunna kommunicera med andra judiska 
handelsmän och bankirer oavsett i vilket land de bodde. 

2. Kabbalan och Talmud gav dem en gemensam religion som hade sina 
egna regler för hur man skall bete sig, Detta fick till resultat att de fick ett 
globalt religiöst system med lagar som gällde endast judar. 

                                                                                                                                  
3 See RLJ-1180; Biblical Truth Concerning the State of Israel, Part 9A: The Rebellion Continues 
4 Solomon Grayzel, A HISTORY OF THE JEWS, 1947, p.184 

http://www.eaec.org/sermons/2009/RLJ-1180.htm�
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3. De kunde behålla sin unika nationalitet därför att de vägrade assimilera 
sig (beblanda sig) med de olika ländernas folk och skapade därmed en 
stark spänning mellan judar och hedningar. 

Under de frankiska kungarnas regering flyttades det gods mellan de "kristna" 
europeiska nationerna och Neapel och Palermo, som vid denna tid stod under 
islamiskt styre. Judiska handelsmän hade sina egna skepp och trafikerade flitigt 
Medelhavet. 
Judiska handelsmän kända som ”radaniter“ reste i Europa, Mellanöstern och 
Fjärran Östern ända till Kina mellan det sjätte och tionde århundradet och 
handlade med kryddor, silke, mynt och juveler.5

Handelsvägen började i Rônedalen i Sydfrankrike och gick därifrån hela vägen till 
Kina. De judiska handlarna och bankirerna var mellanhänder mellan kristna och 
muslimer.  

  

Systemet med krediter och fullmakter som betalning utvecklades av judarna för 
att ersätta tunga mynt.  
Till följd av detta etablerade sig hela judiska enklaver i många länder, även i 
Kina. De stod under beskydd av det land de befann sig i därför att det var bra för 
de inhemska ekonomierna, men samtidigt förföljdes de för sin judiskhet.  

KHAZARERNA 
Khazarerna var ett folk blandat med turkar, perser och mongoler. Detta folk hade 
erövrat landet mellan Svarta Havet och Kaspiska Havet ca 600 e.Kr. Höga 
bergsområden skyddade dem i söder från islamiska arméer och deras huvudstad 
Ityl låg vid floden Volgas mynning. 
Khazarernas rike med dess hov konverterade till judendomen ca 700 e.Kr. och 
ett dekret utfärdades att alla medborgare i Khazarien också skulle konvertera till 
judendomen. Judiska rabbiner släpptes in för att starta synagogor och undervisa 
befolkningen i judiska seder, vilket inbegrep Kabbalan, Talmud, och Gamla 
Testamentet till viss del. När khazarriket nådde sitt slut efter ca 330 år, ansågs  
befolkningen vara den "trettonde stammen." Khazarjudar tvingades fly norrut till 
Ryssland och västerut till Polen och andra östeuropeiska länder när främmande 
länder invaderade Khazarien. Därför är inte miljoner judar från Ryssland och 
Östeuropa Abrahams sanna ättlingar, utan hedningar som har konverterat till 
judendomen.En stor del amerikanska judar härstammar från khazarerna 6

ETT KONSOLIDERANDE AV MAKTEN 

 

Från att ha varit ett decentraliserat nätverk av handelsmän och bankirer, tog sig 
nu det kabbalistiska ledarskapet sig före ett sätt att utöka makten för att kunna ta 

                                            
5 Dr. Ian Barnes, edited by Josephine Bacon, THE HISTORICAL ATLAS OF JUDAISM, p.191 
6 Solomon Grayzel, A HISTORY OF THE JEWS, 1947, pp.280-281,325,333,444,445 
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över världen.  De valde ut en man från Tyskland vid namn Hans Fugger7

Det undervisas aldrig om familjen Fuggers på läroanstalter, eftersom det skulle 
skada Världsregeringens arbete om det kom ut.  

 år 1367 
för att utveckla en prototyp för bankverksamhets- och handels-dynastin. 

Det kabbalistiska ledarskapet hade tillgång till det välstånd som rådde bland 
judiska handelsmän och bankirer och det tog inte lång tid för familjen Fugger att 
ha tillgång till stora summor pengar med vilka de gav enorma lån till kejsarna  
Maximilian I och Karl V i det heliga romerska imperiet. Detta lände till fördelar för 
den katolska kyrkan, som sålde avlatsbrev för människornas synder till dem som  
hade råd med det och dessa transaktioner sköttes av familjen Fugger som hyrde 
det romerska myntverket i Rom åren1508 -1515. Detta gav Fuggers kontroll över 
den katolska kyrkans ekonomi.  
När kungen av Spanien behövde pengar för att finansiera Christoffer Columbus 
resor var det Fuggerfamiljen som lånade honom pengar, och det återbetalades 
senare i guld och silver som spanjorerna stulit från indianerna i Sydamerika.  
Både Ferdinand I och Phillip II av Spanien fick stora skulder till Fuggers och gav 
dem rätten att bryta gruvor i Chile och Peru. Familjen Fugger investerade även i 
slavhandeln som forslade afrikaner till Amerika. 
År 1516 gav familjen Fugger jättelika lån till kung Henry VIII av England, vilket 
gav familjen tillträde till denna nation. 
Men så småningom upplöstes familjen Fugger och genom dåligt skötta affärer 
gick en stor del av deras välstånd förlorat och på 1550-talet avtog deras makt. 
Det kabbalistiska ledarskapet hade lärt sig att det måste till en ordningsföljd som 
kan kontrolleras när man bygger upp en välstående familj som skall kontrollera 
kungar. Medan Fuggers växte i omfång, fanns det inget centralt ledarskap kvar 
och familjens olika grenar följde inte den politiska linje som kabbalans mästare 
ville.  
Familjen Rothschild utvaldes 214 år senare, år 1764, till att bli den familj som 
skulle kontrollera världens finanser.  

“När de rättfärdiga växa till, gläder sig folket, men när den ogudaktige 
kommer till välde, suckar folket." Ord. 29:2  
 

 
 

Kom ihåg: det är viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det är ännu 
viktigare att du avslutar den rätt! 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 

                                            
7 THE NEW ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, Volume 7, 1974, pp.767-769 
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