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DET FINNS INGEN KUNSKAP  
Pastorer som utbildas på amerikanska seminarier utbildas inte inom det område 
som kallas judiska hädiska skrifter. Det är snäppet värre än den utbildning som 
amerikanska läkare får, som ju får åtminstone en kurs för att förhindra sjukdomar 
genom att lära ut hur man äter rätt. När jag ser tillbaka på min egen 
högskoleutbildning för ca 38 år sedan har jag kommit till slutsatsen att det judiska 
ledarskapet i Amerika har utsatt de kristna samfunden för sådan indoktrinering 
att ingen mer vågar lära ut sanningen av rädsla för att kallas "anti-semiter."  
Fast jag tog examen med en Master’s Degree in Divinity, kände jag inte till ordet 
"KabbaIah" och hade bara en liten aning om att fanns några slags judiska texter 
som kallades "Talmud." Därför var det många ställen i Bibeln jag inte förstod och 
ingen på seminariet kunde förklara dem för mig.  

VAD VISSTE JESUS OM DETTA?  
Numret 666 är ett kabbalistiskt nummer som användes på konung Salomos tid. 
Eftersom Jesus visste vad det Gamla Testamentet var, hade han gudomlig och 
mänsklig kunskap om detta. Kabbalans skrifter existerade före Salomo och kan 
spåras tillbaka till de israelitiska avfallna texter som hävdar att när Moses gick 
upp på berget för att emottaga Tio Guds Bud, mötte han Lucifer istället för Gud. 
Enligt Kabbalan visade sig "den gode guden" för de 70 äldste vid foten av berget 
och gav dem gudomliga instruktioner från "den verklige guden." 2 Mos. 19:9-24, 
24:1-2, 9-18 
Konung Salomo följde Gud i början, men slutade som en avgudadyrkare. 1 Kon. 
11:1-13 
Medan jag gick på seminariet och även många år senare, kunde jag inte förstå 
det som hände med Salomo, som blev inspirerad av den Helige Ande att skriva 
Ordspråksboken, Predikaren och Höga Visan. Bibeln ger oss svaret men det är 
dolt om man inte vet känner till Kabbalan. Du skall få en nyckel, i Uppenbarelse-
boken avslöjar Jesus för aposteln Johannes att Antikrist är en man vars nummer 
är 666. Upp. 13:11-18 
När Jesus gick här nere, visste judarna att numret 666 var det numeriska namnet 
för konung Salomo och en del av de ockulta, kabbalistiska skrifterna. I enlighet 
med dem skulle Antikrist vara en jude och stödja kabbalismens läror. Låt oss titta 
på den identifiering som ges i 1 Kon. 10:14-20. 



Den skatt som inkom till Salomo var 666 talenter guld per år, ty detta var det tal 
som mosvarade bokstäverna i hans namn. Hans egendomliga tron bestod av 
delar som också bildade talet 666.  
Denna tron återupplivades år 1666 e. Kr., när den judiske rabbinen Sabbetai Zevi 
utropade sig själv till judarnas messias med sin profet Nathan av Gaza i spetsen. 
Som jag vet, finns det ingen kunskap att få om dessa män på kristna seminarier i 
USA, inte heller att de flesta judar som levde år 1666 accepterade Sabbetai som 
sin messias. Titta gärna på på de bilder som finns nedan på Sabbatai, Nathan 
och deras tron.  
Jag vill upplysa om att sedan konung Salomo, har det även funnits en messiansk 
rörelse inom judendomen baserad på Kabbalans teologi, som i dess nuvarande 
form är känd som "Världs-sionismen."  
Judiska sionistiska ledare har lyckats infiltrera de kristna kyrkorna och organisera 
det som idag kallas "kristen sionism" med pastor John Hagee som sin inofficielle 
ledare. Den kristna sionistiska rörelsen har en politisk myndighet i Jerusalem 
som kallas "Den Internationella Kristna Ambassaden i Jerusalem," och de sista 
två åren har man även gett ut sin egen internationella publikation, känd som den 
"Kristna Utgåvan av Jerusalem Post."  

VAD ÄR DET KABBALAN LÄR? 
Enligt Kabbalan, någon gång under tidens äoner, blev Gud förvirrad och drog sig 
tillbaka inom sig själv. Gud har en feminin sida som tilägg till sin maskulina sida. 
Under denna tid av förvirring, föll en del av Gud ut och hamnade i den bottenlösa 
avgrunden där det tog formen av en helig orm. Denna del av Gud har länge 
försökt komma upp ur den bottenlösa avgrunden och komma till jorden. Ormen 
kan inte komma därifrån utan mänsklig hjälp, och enligt Kabbalan, kan detta bar 
ske på två sätt:  

1. Kabbalisterna (judar) måste göra alla människor på jorden goda, detta 
kallas den höga vägen. 

2. Kabbalisterna måste göra alla människor på jorden totalt onda, detta 
kallas den onda vägen.  

Långt före Salomo beslutade de kabbalistiska rabbinerna att det skulle vara svårt 
att göra alla människor goda och att det var så mycket lättare att göra dem totalt 
onda; så de valde den låga vägen.  
Detta får till resultat att en duktig kabbalistisk jude försöker leva ett totalt 
ondskefullt liv och göra allt han kan för att genom pengar, politik, 
utbildning och underhållning ge människorna en syndig och våldsam 
livsstil som drar ned alla länder i världen till den lägsta formen av liv.  
Vill du ha en mer komplett undervisning om Kabbalan, beställ The Dove Autumn  
1995. 
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GUD TALADE UNDER GAMLA TESTAMENTETS TID 
Gud talade genom sina profeter gång på gång, tid efter annan, och skällde ut 
detta onda system:   

 700 år före Kristus dundrade profeten Jesaja mot denna skändliga synd och 
hädelse. Jes. 5:13-25 

 Gud vände sig mot detta förbund med döden och ondskan. Jes. 28:14-23 
 Ca 200 år senare talade profeten Jeremia å Herrens vägnar. Jer. 11:9-11 
 Profeten Hesekiel var samtida med profeten Jeremia och talade också starkt 

mot Kabbalan i Babylon. Hes. 22:18-31  

HUR KABBALAN AVSLÖJADES PÅ JESU TID  
Den förste som angrep den kabbalistiska rörelsen under det Nya Testamentets 
tid, var Johannes Döparen. Han kallade dem vid deras rätta namn, huggormars 
avföda. Varför kallade Johannes dem det? Ingen förklarade detta för mig på 
seminariet och jag förstod aldrig dessa ord i Bibeln. Matt. 3:7-10 
Också Jesus konfronterade det judiska ledarskapet och kallade dem vid samma 
namn, huggormars avföda. Matt. 12:24-35 
Det är viktigt att en kristen förstår att vid denna tid av Jesu tjänst; visste Jesus att 
Han var Guds Son, Skaparen och den som talade med Abraham och Moses. 
Joh. 8:52-59 
Om vi går tillbaka till Matteus kapitel tolv ser vi att Jesus, kommen i köttet, kände 
till att han ca 2000 år tidigare hade kommit ned, som Gud, på berget Sinai. De 
kabbalistiska ledarna tillsade sitt anhang att Guden på berget var den dåliga 
Guden, och att guden nedanför berget (Lucifer) var den gode guden.  
Jesus varnade för den synd som inte kan bli förlåten, nämligen om man tillskriver 
Satan de gärningar som Gud har gjort. Matt. 12:31-32 
Aposteln Paulus anklagades för att vara en kabbalist och vederlade detta kraftigt. 
Rom. 3:8 

VAD DEN UPPSTÅNDNE KRISTUS SADE  
Ca 60 år efter sin uppståndelse talade Jesus öppet om Satans Synagoga och de 
lögner judar förkunnade därvid. Upp. 2:9; 3:9 
Jesus identifierade ormen; han är inte helig och är ingen annan än Djävulen 
själv. Han föll inte från himlen; han kastades ut därifrån. Upp. 12:7-12 
När de som följer Djävulen syndar och leder andra till synd, kan ormen upprätta 
sitt rike på jorden, och vid tidernas slut kommer han att lyckas under en kort tid. 
(41 år). Upp. 13:1-9, 17:12.  
Djävulen kommer inte att glädja sig länge; till slut kommer Antikrist och de falska 
profeterna att kastas i den Brinnande Sjön. Upp. 19:11- 21.  
Satan fängslas då i den bottenlösa avgrunden i 1000 år, efter det kastas han och 
hans efterföljare i den Brinnande sjön . Upp. 20:1-3; 7-15 
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BILDER AV MOLECH 
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Sabbatai Sevi sitter som messias på kungatronen under en evig krona som hålls uppe av änglar 
vilka bär inskriptionen “Sevi's Krona.” Bilden under: de 10 stammarna studerar Toran med 
messias. Från en etsning efter titelsidan av Nathans Tiqqun Qeri’ah  (Amsterdam 1669) 
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Ett verklighetstroget porträtt av Sabbatai 
Sevi, tecknat av ett ögonvittne i Smyrna, 
1666. Från Thomas Coenen, Ydele 
Verwachtinge der Joden… (Amsterdam, 
1669) 

  

Verklighetstroget porträtt av Nathan i Gaza, 
tecknat av ett ögonvittne i Smyrna, 1667. 
Från Thomas Coenen, Ydele Verwachtinge 
der Joden… (Amsterdam, 1669) 
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