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HESEKIEL 
När babylonierna kom till Jerusalem för första gången år 604 f. Kr. tog de några 
av de mest intelligenta männen till fånga och tog dem med sig till Babylonien. 
Bland dessa fanns det en ung präst som hette Hesekiel samt profeten Daniel.  
Hes. 1:1-3 
Gud använde Hesekiel som profet och lärare för det judiska folket som fångades 
stegvis och fördes till Babylonien. Hans gärning varade i 22 år och han blev en 
stor profet och teologisk lärare och Gud använde honom genom att låta honom 
beskriva sina syner för det judiska folket. 
Gud använde Hesekiel för att ge oss mer information om Satan. Hes. 28:11-19 
Hesekiel rasade mot de judiska präster som hade hand om Jerusalems tempel 
då det ännu inte var förstört av babylonierna. Hes. 8:1-18  

HESEKIELS VISION AV FRAMTIDEN  
Kapitlen 37, 38 och 39 i Hesekiels bok har felaktigt använts av kristna sionister 
under årens lopp för att legitimera staten Israels nyfödelse år 1948. Jag trodde 
själv att det var så när jag läste Hal Lindseys bok ”Vart är mänskligheten på väg” 
på det tidiga 1970-talet. 
Jag blev väldigt arg när jag 1979 fick höra att undervisningen om uppryckandet, 
och att det var Gud som hade fött Israel till liv igen, att allt detta bara var en ploj 
från den judiska världens sida. Det skulle ju förstöra hela eskatologin. Jag hade 
omhuldat och lärt ut dessa osanningar i åratal! Men när jag bestämde mig för att 
undersöka ämnet och utröna sanningen, fann jag att det jag hade trott på och lärt 
ut var en lögn. Detta kostade mig mycket.  
Detta är Hesekiels vision enligt min bedömning:  

1. Gud är den som ger livet tillbaka till Israels barn. Hes. 37:1-6 
2. De har David till konung. vers 24  
3. Gud kommer att sluta ett evigt förbund med dem. vers 25-28 

Gud kommer inte att bokstavligen som konung över Israel igen. Denna profetia 
gäller framtiden och syftar på Jesus Kristus som konung. Matt. 22:41-45 
Det förbund Hesekiel talar om är det Nya Förbundet. Hebr. 8:1-13 
Varje jude och hedning måste födas på nytt genom Jesus Kristus för att komma 
in i det förbundet. Joh. 3:3-8; 14:6 



 
 

Det krig som beskrivs i kapitel 38 och 39 kan endast vara det sista kriget på 
jorden som beskrivs i Upp. 20:7-9. 
Om man menar att Hesekiels profetia beskriver den politiska staten Israels 
grundande år 1948 begår man våld på Guds Ord. Jag ber härmed om ursäkt för 
att jag förkunnat denna falska doktrin från 1969 till 1985. Jag känner mig mycket 
ledsen och besvärad för detta fruktansvärda misstag i egenskap av predikant för 
evangelium i Jesus Kristus.   
Många av världssionistfederationens grundare var ateister. Med undantag av 
några enstaka kristna judar, tror majoriteten av Israels ledare och dess 
befolkning inte alls att Jesus Kristus är Messias. 
Den nuvarande staten Israel är en sekulär stat, och har även en mycket stor 
prostitutionsindustri där tusentals unga flickor från f.d. Sovjetunionen och dess 
satellitstater har tvingats med våld in i prostitution. Det finns inga strafflagar mot 
påtvingad prostitution i Israel. 

KRISTNA ÄR BLINDA FÖR DET SLAVERI SOM PÅGÅR I ISRAEL  
I ett brev som sändes till mig den 5 februari 2009 skrev Hezi Sheli, direktör för 
den västra regionen av det amerikansk-israeliska turistkontoret följande, då han 
visste att jag var pastor: 

“…Som ni kanske vet är Israel ett anmärkningsvärt och fascinerande land 
där det uråldriga möter det moderna, en plats där människor från över 90 
olika länder bor sida vid sida. Att resa till Israel kan vara roligt och lärorikt, 
och även andligt givande. Det är ett land som är heligt för världens tre 
monoteistiska religioner: judendomen, kristendomen och islam… 
Vårt uppdrag är att hålla er informerad om allt det Israel har att erbjuda 
och bistå med idéer för att stödja detta resmål. Vi har designat ett särskilt  
informationscenter, som står redo att sända er stödmaterial i form av DVD, 
kartor och broschyrer…”  

Men det finns annat som israeliska turistkontoret inte informerar om: 
• Det är emot israelisk lag för kristna att vittna och omvända en jude till att tro 

på Jesus som sin Herre och Messias. 

• Tusentals unga kvinnor är fångna och arbetar som sexslavar på de israeliska 
bordellerna. 

• Den israeliska maffian är mäktig, totalt hänsynslös, och bidrar till det myckna 
narkotikaberoendet bland Israels ungdomar. 

• Israel har en stor andel homosexuella. Dessa får gärna även inneha tjänster 
som rabbiner i synagogorna.  

• Ett stort antal judar praktiserar Kabbala, New Age och trolldom. Det hebreiska 
universitetet i Jerusalem har en hel fakultet som ägnas åt studier i Kabbalan.  

Den nuvarande politiska staten Israel är inte den heliga plats de kristna 
sionisterna och Israels regering vill att du skall uppfatta den som, utan en 



 
 

syndig nation som är utskuren ur det palestinska folkets ryggar och som är 
full av ondskefyllda synder som Gud med skärpa förbjudit dem göra.  
 
Kom ihåg, det är inte så viktigt hur du börjar din bana som frälst, men det 
är viktigt att du avslutar den rätt!  

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 


