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Jag vill nämna en del historiska referenspunkter i judisk historia utan att gå in för
mycket i detalj. Jag tänker inte ta upp det vi redan har gått igenom i denna serie,
så om detta är det första budskapet du hör eller läser, kan du även besöka våra
webbsidor, där finns alla föregående predikoutkast som vi har gett ut.

DET ISLAMISKA GISSLET
Det råder inget tvivel om att Islam är ett mästerverk med Djävulen som
upphovsman. Vad mig anbelangar uppträdde den samma ljusets ängel för både
Muhammed och Joseph Smith, grundare av mormonkyrkan, med den skillnaden
att denne ängel mötte Joseph Smith ca 1 200 år senare än Muhammed. De som
bär skulden till islams födelse är den romersk-katolska kyrkan och judendomen.
Båda religionerna har lika stor skuld i detta. Här kommer en kort historisk
levnadsteckning av Muhammed, islams grundare:
Muhammed föddes år 570 e. Kr. i staden Mecka. Eftersom hans far hade dött
sex månader dessförinnan, uppfostrades han först av sin farfar och senare av en
onkel. Familjen levde av handel och Muhammed reste med handelskaravanerna
som barn.1
I ungdomen ledde han karavaner till Palestina och tillbringade en del tid ihop
med katolska munkar. Av dem lärde han sig dyrkan av Maria och gossen Jesus.
Han var också förtrogen med judiska rabbiner och blev undervisad i gamla
Testamentet, Talmud och Kabbala. De katolska munkarna misslyckades med att
leda in Muhammed i Kristustrons frälsningserfarenhet och judarna lärde honom
förskräckliga vanor från Talmud samt även ockultism.
År 610 e.Kr. bodde Muhammed i Mecka då han hävdade att ängeln Gabriel hade
besökt honom. På kort tid hjälpte en andeledare från Djävulen honom att skapa
den helvetiska islamiska läran, som är en soppa bestående av läror från nya
Testamentet, Gamla Testamentet, Talmud och en god del från Djävulen själv.
Vid denna tid fanns det en ansenlig judisk koloni i Mecka och Medina,
Kristendomen hade också spridit sig till detta område och var den dominerande
tron i hela Mellanöstern, Egypten och hela den norra kusten av Afrika, Turkiet,
Grekland, Italien, Spanien, England och andra delar av Europa.
Judarna kom bättre överens med muslimerna under kommande tidsrymder
medan kristendomen sopades undan från jordens yta i Nordafrika, Egypten och
alla länder i Mellanöstern. Senare skall vi hur ett stort antal judar konverterade
till islam och vi kallar dem kryptojudar.
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KAZAR- IMPERIET2
Kazarimperiet kom till i mitten av 600-talet e. Kr. och låg mellan det Svarta och
det Kaspiska havet och sträckte sig norrut mot vad som idag är staden Kiev i
Ukraina. År 737 inrättade kazarerna sin huvudstad i staden Itil, nära floden
Volgas mynning.
Ca år 750, efter att ha studerat judendomen, kristendomen och islam beslöt
härskaren sig för att konvertera till talmudjudendom och bjöd in ett antal judiska
rabbiner för att de skulle undervisa i judendom för hans folk. På kort tid blev
judendomen statsreligion, och bland judar i världen är kazarerna kända som den
13de stammen.
År 1030 erövrades kazarernas rike av Ryssland och tusentals kazarjudar flyttade
till vad som idag kallas Ukraina, Ryssland och Östeuropa. De flesta judar från
dessa regioner är ättlingar till kazarer och inte av Abrahams säd.

TEMPELHERREORDEN3
Det judiska ledarskap som levde vid tiden för det första korståget (1096-1099)
hade antagit en mycket framgångsrik strategi för att kunna infiltrera hedningarnas
organisationer och förvandla dem till hemliga sällskap.
Den militära Tempelherreorden grundades år 1119 av fransmannen Hugo de
Payens. I vilken grad denna orden var infiltrerad är omöjligt att veta, men genom
att studera vilka förmögenheter de skapade och hur stor deras makt var, samt
hur denna makt senare användes, så bär den prägeln av en judisk konspiration.
Denna Orden blev med tiden en mäktig militär organisation såväl som en
finansiell institution. 190 år senare hade Orden inflytande i alla länder i Europa.
Under de 95 årens korståg (fr. 1096-1191), led den judiska befolkningen i hög
grad när många tusen dödades, andra kördes bort från sin bostad och tvingades
lämna det land där de vuxit upp. Deras internationella handelsverksamhet
försvann, de kunde inte heller bli lantbrukare, eftersom de inte fick äga mark och
de blev utestängda från hantverkarskrået. Detta fick de mer förmögna judarna att
börja låna pengar och ta räntor.4
Kungen av Frankrike, Philippe IV, hade kommit till slutsatsen att om han inte
befriade Frankrike från judar och satte p för Tempelherreorden, skulle de avsätta
honom och ta över Frankrike. Under x antal år hade Orden varit den franska
monarkins finansiella agent. Philippe vidtog åtgärder mot den judiska
befolkningen först och år 1306 utfärdade han ett bestämmelse om att alla judar
skulle drivas ut ur Frankrike.5 År 1307 vidtog Philippe åtgärder mot Orden, och
konfiskerade alla deras egendomar och ekonomiska tillgångar.
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Den 22 mars 1312 mottog Philippe IV tillåtelse från påve Clement V att sätta
punkt för Tempelherreorden. Man använde bedrägeri och bjöd in alla i Orden till
ett möte i Paris där de arresterades. Två år senare brändes Ordens stormästare
Jacques de Molay vid pålen och tusentals ordensbröder blev torterade innan de
avrättades. Ordensbröder som inte hade gått dit svor en ed på att kungahuset i
Frankrike en dag skulle få betala dyrt för detta massmord. Denna
vedergällningsed kom till pass under den franska revolutionen ca 450 år senare.
Detta sammandrag av information som jag här framställer på detta sätt om
Tempelherreorden finns inte tillgänglig från någon annan källa. När jag studerade
de olika källorna, stod det klart att en del obehaglig information hade utelämnats
av författarna och att extra omsorg ombesörjts för att skydda judarna från tydliga
band till Tempelherreorden.
Min personliga tolkning är denna: att då kung Philippe vidtog åtgärder mot den
judiska befolkningen och sedan även mot Orden visar det på att han visste att
judiska penningutlånare var inblandade och att de hade någon sorts kontroll över
Orden och att han ville röja båda ur vägen på en gång. Det sätt på vilket
Tempelherreorden verkade är för mig en indikator på att ledargruppen bestod av
kabbalistiska judar.

FAMILJEN FUGGER 1367-1546
Jag har inte kunnat fastställa om Fugger var en judisk familj, men det sätt på
vilket de skötte saker och ting och deras mäktiga framtoning leder mig att tro att
det var en judisk familj eller att de samarbetade med judiska penningutlånare.
Även om Fuggerfamiljen en gång hade stor makt och välstånd i Europa, skall det
mycket till för att finna dem i historieböckerna. Detta är en kort historik om dem:6
Grundaren av denna affärsfamilj var Hans Fugger, som år 1367 etablerade sin
familj i Augsburg, Bayern, Tyskland. Fugger var vävare, och genom två ingiften
efter varandra med förmögna familjer blev han själv förmögen. Fugger sysslade
med textilier. Hans dog år 1408 och hans söner Andreas och Jacob I tog över
familjens affärer. Båda hade skaffat sig licens för handel med guld. År 1454 upplöste bröderna sitt partnerskap och efter en viss framgång blev det dock slut med
framgångarna för Andreas och hans söner. Jacob I var framgångsrik och när han
dog 1469, lämnade han efter sig en stor förmögenhet till sina sju söner. Dessa
söner arbetade på samma sätt som familjen Rothschild skulle göra ca 250 år
senare. En broder, Marcus, var stationerad i Rom, och från 1508 till 1515, hyrde
de det romerska myntverket med full kontroll av den Katolska kyrkans finanser.
Hela affärssatsningen med den Katolska kyrkan rörde sig om att sälja ”avlater”
(genom vilka en syndare kunde betala en viss summa för att försona sig med
den katolske guden), gick genom Fuggers händer. Detta var en mycket lukrativ
affär eftersom folk syndade varje dag och ständigt behövde köpa sig förlåtelse.
Både Katolska kyrkan och Fuggers blev mycket rika på detta förfaringssätt.
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Fuggerfamiljen höll till i det Heliga Romerska Imperiet (Österrike, Tyskland,
Ungern, Böhmen och Holland). Genom att bidra med mer än 70% av kostnaden
för att få Karl V vald till kejsare av det Heliga Romerska Imperiet år 1519-20,
säkrade Fuggerfamiljen sin roll som de dominerande maktmännen inom politik,
finanser och affärer.
På höjden av sin makt hade Fuggers kontrollen över gruvdriften i Europa och
Sydamerika (Peru och Chile). Spaniens kungahus hade tagit jättelika lån av
Fuggers, och när guld och silver strömmade in från kolonierna i Sydamerika, gick
mycket av vinsten till dem. Till och med kungen av England lånade pengar av
Fuggers som därigenom också fick del av makten i England. Vid denna tid var
kungarna i de olika länderna diktatorer, och utövade en absolut makt. Om de inte
tyckte om en person, dödade de honom helt enkelt, men ingen kung vågade
sätta sig upp mot familjen Fugger.
Fuggerfamiljen opererade i många länder och var den första moderna globala
dynastin. Valutan på den tiden var inte i papperspengar (systemet fiat) utan det
var guld, silver och koppar. För att kunna verka i olika länder utan att få sina
pengar beslagtagna, utvecklade man en kraftfull underrättelseorganisation så att
familjen Fugger alltid hade agenter närvarande i palats, kyrkokontor, affärs- och
penningsammanhang. De hade politiskt och militärt beskydd vilket indikerar att
en internationell grupp stod bakom familjen Fugger.
Fuggerfamiljen opererade i en period av 193 år innan de upplöstes på grund av
dålig skötsel av affärerna eller någon annan orsak. De var en experimentiell
prototyp av de dynastier som existerar år 2009 och kontrollerar banker, politik,
affärer, utbildning, massmedia, underhållning, idrott, etc. De flesta av dessa
dynastier är judiska.

MARTIN LUTHER (1483-1546)
Martin Luther var en man som Gud använde för att förnya den kristna kyrkan,
och han var välvilligt inställd till judarna till att börja med. Efter reformationen
hade börjat, tog han lektioner hos några tyska rabbiner och lärde sig till slut mer
av det som Talmud lär i takt med att rabbinerna försökte få Luther att konvertera
till judendomen.7 Det han läste gjorde honom arg och hans syn på judarna
förändrades. Luther hade vid samma tid skarpt kritiserat Fuggerfamiljen för dess
ocker (ränta) och var missnöjd med de judiska penningväxlarna. Tre år före hans
död år 1543 skrev Luther en liten skrift med titeln “Om judarna och deras lögner.”
Han uppmanade alla politiska ledare i Europa att utvisa judarna, eftersom han
såg dem som parasiter på samhällena i de olika länderna. Han var mycket hård
och ville att alla synagogor och judiska skrifter skulle förstöras. Det judiska
ledarskapet har under senare århundraden betecknat honom som en av de
värsta antisemiterna; att han bar skulden för förföljelsen av judar under nazismen
i Tyskland 1933-1945 etc. Sedan 1980 har en rad lutheranska samfund tagit
avstånd från denna bok skriven av Martin Luther.
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TRETTIOÅRIGA KRIGET (1618-1648)
Det trettioåriga kriget var en förödande konflikt som startade 1618 då den
romersk-katolska kyrkan använde sin politiska och militära makt för att krossa
den protestantiska revolutionen. Kriget varade i trettio år med Tyskland som
huvudsakligt slagfält, vilket förstörde deras städer och landsbygd. Kriget blev
ganska jämnt därför att de katolska armeerna inte lyckades behålla något av
protestanternas territorium, och påven och hans kabal av ledare måste medge
att deras monopol på kristendomen var brutet.
Vad jag vill påpeka är att ett underligt fenomen utvecklade sig under detta långa
krig. Ett judiskt nätverk av affärsmän ställde upp och stödde armeerna och försåg
dem med förnödenheter: Mat, kläder, krut, utrustning, osv. såldes till de stridande
armeerna och ibland, om protestanterna led brist på något, kunde de handlare
som försåg katolikerna med varor sälja till motsatta sidan. När kriget var över var
de olika nationerna utmattade och deras ekonomi i trasor medan de judiska
köpmännen hade gjort sig profit.8

SABBATAJ SEVI – EN JUDISK MESSIAS 1666
Från ungefär 1540 började europeiska judar flytta tillbaka till Palestina i mindre
antal. Det fanns tre judiska centra: Jerusalem, byn Safed i Galileen samt Gaza.
Det var i Safed som den moderna kabbalan utformades under ledning av Isaac
Luria (1534-1572), en tysk rabbin. Slutligen spred sig den kabbalistiska läran till
olika judiska centra i Europa och blev rikare utformad efter det trettioåriga kriget.
År 1626, i staden Smyrna (Turkiet), föddes Sabbataj Sevi av spansk/judiska
föräldrar.9 Innan detta inträffade hade Luria informerat alla judiska bosättningar i
världen att den judiska messias skulle börja styra år 1648. Vid samma tid började
budskapet spridas bland kristna i världen att Antikrist skulle börja regera år 1666.
Som ung började Sabbataj studera till rabbin, men när han kom i kontakt med
Kabbalans undervisning, avbröt han de rabbinska studierna och fokuserade på
Kabbalan. Han bjöd in en grupp unga judar att ta del i hans messianska vision
och 1648 proklamerade han öppet att han var messias med stort M, detta i den
egna synagogan. Han blev exkommunicerad och tvingades lämna staden
Smyrna.
Han flyttade till Saloniki, Grekland, men efter sin proklamation kördes han också
ut därifrån och for till Kairo i Egypten. Det var här han slog sig ihop med en
kraftfull kabbalistisk cell, ledd av en rik egyptisk jude som hette Rafael Josef,
som innehade ämbetet som den egyptiska vicekungens skattmästare, var chef
för myntverket och kontrollerade alla banktransaktioner i Egypten, som var en
provins i det turkiska osmanska väldet.
1662 sände Rafael Sabbataj till Jerusalem med en stor summa pengar för att
stödja 200 judiska familjer i Jerusalem. Sabbataj stannade i Jerusalem i två år
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och återvände sedan till Egypten där han år 1664 gifte sig med en kvinna som
hette Sara.
Sara var en judiska från Polen som hade rest till Amsterdam 1655 där hon
förkunnade att hon hade blivit tillsatt av Gud att gifta sig med den kommande
messias. Slutligen hamnade hon i Kairo och Sabbataj beslutade då att detta var
hans äkta hustru, sänd från Gud.
Sabbataj behövde en profet och det var då Nathan av Gaza (1643-1680) kom
med i spelet. Han var son till en rabbin från Jerusalem och som ung hävdade han
att han hade sett olika visioner och blivit tillsagd att studera Lurias skrifter.
Senare såg han fler visioner och påstod att han hade sett Gud förkunna, att
Sabbataj var messias och Nathan hans profet.
De två männen möttes 1665 och tillsammans förklarade de för rabbinerna i
Jerusalem att Sabbataj var messias. Det tog inte slut med det.
Sabbataj och Nathan började lära ut att Sabbatai hade fått en särskild tillåtelse
från Gud att bryta mot Mose lag. Han berättade för sina anhängare att incest och
äktenskapsbrott inte längre var synd. Han drevs ut från Jerusalem, men stora
skaror av judar världen runt hade redan börjat tro att han verkligen var messias.
Du bör vid det här laget kommit underfund med att de judiska bosättningarna i
Europa, Nordafrika och Mellanöstern hade utmärkta kommunikationer och att
judar reste omkring fritt från den ena bosättningen till den andra. Det fanns en
central typ av regering även om judiska källor inte ger oss några närmare
upplysningar, men rabbinerna hade stort inflytande i judiska samhällen/getton.
De rabbinska ledarna i Jerusalem tvingade Sabbataj och hans anhängare att
lämna dem och han svarade med att förbanna staden. Nästa stopp blev Aleppo,
en stad i Syrien, sedan han besökt Safed och Damaskus. Det var under denna
resa som andlig kraft började falla över hans anhängare när de hade samlats för
att träffa honom. Män och kvinnor föll till marken (slagna av anden) och började
profetera.
Efter det flyttade han till Smyrna i september 1665. Det gick nu en skiljelinje
mellan de som höll ihop med rabbinerna och de som ansåg att Sabbataj var
messias.
Rapporter sändes ut av Nathan att han hade hittat askan efter den sista röda kon
som hade offrats före templets förstöring år 70 e. Kr. och att messias nu kunde
använda denna.
Ledarna från den katolska kyrkan och protestanterna blev oroade därför att
också många kristna började tro att Sabbataj och inte Jesus var Messias.
Den 30 december 1665 avseglade Sabbataj och ett stort antal VIPs och andra
anhängare från Smyrna med intentionen att stanna i Istanbul (Konstantinopel)
därför att en profetia hade uttalats som förkunnade att i det ögonblick Sabbataj
anlände till denna huvudstad så skulle sultanen ge sig, och Sabbataj skulle börja
sin regim. Men sultanen hade sin egen underrättelsetjänst och när Sabbataj kom
fram den 8 februari 1666 slogs han i bojor och sattes i fängelse.
6

Efter en tid gav sultanen Sabbataj ett ultimatum: “Konvertera till islam eller bli
avrättad.” Inför sultanen och hans hov tog Sabbataj av sin mössa, spottade på
den, avsade sig sin judiska tro och vanhelgade offentligt namnet i Himlen. Och
sultanen accepterade denna konvertering, gav honom ett turkiskt namn och ett
arbete i palatset. Sabbataj gick vid den här tiden klädd som en turk. Hans fruar
och anhängare som suttit i fängelse med honom konverterade också till islam.
Majoriteten av judar i världen blev chockerade eftersom de hade accepterat
Sabbataj som sin messias, men det dröjde inte länge förrän Nathan gav dem en
förklaring: enligt kabbalan tjänar en person som syndar Herren Gud. Genom att
begå heresi (andligt avfall) hade Sabbataj vunnit frälsning för alla de judar
som trodde att han var messias.
En enastående strid bröt ut när detta budskap nådde de judiska bosättningarna.
De rabbiner som inte hade inte konverterat till Sabbataj försökte exkommunicera
(avsätta) honom, Nathan, och deras efterföljare. En del av judarna återvände till
den vanliga formen av judendom, men ett stort antal gjorde inte det; för att kunna
tjäna Gud bättre konverterade många till den religion som var förhärskande i det
land i vilket de bodde, medan de i hemlighet levde som kabbalistiska judar.
Sabbataj dog på Försoningsdagen år 1676 och hans inre cirkel skrev till de
troende att de hade lagt honom i en grotta och att han uppstått på tredje dagen.
Nathan hade nu en återuppstånden messias och rörelsen hade blivit solid och
skulle så småningom dominera judendomen.
Tusentals av Sabbatajs efterföljare konverterade till olika religioner och blev
kryptojudar som i århundraden sedan dess skulle plåga världen, och de kommer
slutligen att leda folken till att acceptera den siste av dem utsedde messias, som
är Antikrist.

DJÄVULENS TREENIGHET
Jakob Frank föddes i Galicien, Polen, femtio år efter Sabbatajs död. När han var
25 år förklarade han sig vara den reinkarnerade Sabbataj som skulle verka som
messias. Som en sann Sabbatajs lärjunge konverterade han med sina lärjungar
(Zoharister) till den katolska tron år 1756 efter att han hade avsatts av det judiska
rabbinska ledarskapet. År 1760 blev den romersk-katolska underrättelsetjänsten,
som låg bakom inkvisitionen varse att Jakob Frank och hans anhängare var
kryptojudar.10 Frank sattes i fängelse, men i kriget mot ryssarna föll han i deras
händer. När de släppte honom, bosatte han sig i staden Offenbach i Bayern just
söder om Frankfurt, där Meyer Amschel (även känd som baron Rothschild) hade
sitt högkvarter.
I denna treenighet ingick också Adam Weishaupt, som hade studerat och blivit
medlem av Jesuit Orden grundad av Ignatius Loyola 1539, en spansk marrano
(kryptojude).11
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Det är inte känt vem som styrde dessa tre män men de var instrumentet som
formade kommande århundraden.
•

Jakob Frank (1726-1791) skötte den kabbalistiska messianska teologin.

•

Mayer Amschel (1744–1812) skötte maktövertagandet av världens
banksystem.12

•

Adam Weishaupt (1748-1830) skötte hemliga sällskap, som Illuminati och
Frimurarna.13

KOMMUNISMENS, SOCIALISMENS OCH SIONISMENS FÄDER
Moses Hess (1812-1875) var en tysk jude och kommunismens, socialismens och
sionismens fader.14 Karl Marx (Moses Levi Mordecai) (1818-1883), var en tysk
jude som hade konverterat till den lutherska tron. Han använde Jakob Franks
och Moses Hess’ skrifter när han skrev det Kommunistiska Manifestet.
•

Friedrich Engels (1820-1895), en tysk jude som samarbetade med Marx.

•

Theodor Herzl (1860-1904) föddes av judiska föräldrar i Ungern och blev
sionismens fader.15

FRUKTEN
Dessa mäns frukt som levde på det sena 1800-talet visar sig om du studerar
följande personer: Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Adolf Hitler, Benito Mussolini,
Mau Zedong, Fidel Castro, etc.
SELOTERNA STYR IDAG ÅTER I JERUSALEM!

VAD ÄR DET VI MÖTER IDAG?
I Bibeln står det att före Jesu Kristi andra tillkommelse kommer en falsk messias
(Antikrist) att ta global kontroll över jorden. Det betyder att han tar ekonomisk
kontroll, politisk kontroll och militär kontroll.
Vem som helst som lever idag kan bestyrka det faktum att alla tre av dessa
kontrollverktyg är i händerna på personer med judiskt ursprung och att
hela fokus på det judiska ledarskapet ligger på beskyddet och bevarandet
av den politiska staten Israel.
Detta är vad Bibeln säger oss:
1. Det kommer en världshärskare före Jesu andra tillkommelse. Upp. 13:1-9
2. Det blir en världsreligion ledd av den falske profeten. vers 11-14
12
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3. Den falske profeten kommer att sköta om att varje människa som tar emot
det får ett datachip innanför huden på pannan eller handen. Detta är
Vilddjurets märke som har en dubbel funktion:
 Identifikation för ekonomiska transaktioner.
 Ett religiöst märke som visar hängivenhet till Vilddjuret. vers 15-18
4. Världshärskaren kommer att vara jude och homosexuell. Daniel 11:36-39
5. Han kommer att utropa sig själv till gud och kommer att använda det
nybyggda templet i Jerusalem som en plats dit alla världens politiska
ledare måste komma för att tillbe honom. 2 Tess. 2:1-4
6. Det blir ett stort bedrägeri. vers 5-12
7. Vilddjurets (Antikrists) märke kommer inte att tvingas på någon; det ges
bara till de människor som är beredda att ge sina liv för världshärskaren.
Men när någon har tagit märket, är han fördömd av Gud till den Brinnande
Sjön, utan möjlighet att ångra sig och göra det ogjort. Upp. 14:8-12
8. Alla sant troende på Jesus Kristus kommer inte att ha någon fysisk
möjlighet att bevara sina liv under denna tid och måste förlita sig på ett
Guds ingripande eller bli martyr. vers 13
9. Det är inte möjligt för någon predikant att försköna eller förminska
betydelsen i detta budskap från Gud. Antikrists regim kommer att vara
fruktansvärd, och vi måste därför vara beredda att få styrka från Kristus
som gör att vi inte tar Vilddjurets märke på vår kropp. Matt. 24:21-31
Kom ihåg att det inte är så viktigt hur du börjar din färd som kristen, det är
viktiga är hur du fullbordar!
Kom ihåg att det kan gå lärjungen som Herren Jesus. Men en härlighet väntar!
”Och sedan de hade hämtat dem, förde de dem (Petrus, Johannes och de andra
apostlarna) fram inför Stora rådet. Och översteprästen anställde förhör med dem
och sade: ’Vi hava ju allvarligen förbjudit eder att undervisa i det namnet, och
likväl haven I uppfyllt Jerusalem med eder undervisning, och I viljen nu låta den
mannens blod komma över oss.’ Men Petrus och de andra apostlarna svarade
och sade: ’Man måste lyda Gud mer än människor. Våra fäders Gud har
uppväckt Jesus, som I haden upphängt på trä och dödat. Och Gud har med sin
högra hand upphöjt honom till en hövding och frälsare, för att åt Israel förläna
bättring och syndernas förlåtelse.Om allt detta kunna vi själva vittna, så ock den
helige Ande, vilken Gud har givit åt dem som äro honom lydiga.’ När de hörde
detta, blevo de mycket förbittrade och ville döda dem.” (Apg. 5:27-33)
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?
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