Läror & Debatter: Sverige - Karins nyhetsbrev 25/4-11
”THE BOOK”
Guds Frid Vänner i Herren Jesus Kristus!
När jag var i USA i januari-februari så var några syskon i Herren på ”Bibeln förenar och berör” i Skara...under den
”Ekumeniska Veckan” i januari... se skannad kopia på annons i SKLT från Skaras samkristna – med ”ikonmålning”!
Samt annons från Skara Pastorats hemsida: http://www.skarapastorat.se/alias/users/10001/B%F6neveckan,10695,0.html:
Ekumeniska Böneveckan och Bibelns Dag i Skara - 17-23 januari 2011
Enade i apostlarnas undervisning, gemenskap, brödbrytande och bön
Generalsekreteraren för Svenska Bibelsällskapet Krister Andersson var där och talade varmt om ”Ekumeniken”
och lanserade ”THE BOOK” (”BOKEN”)...som består i två delar;
BIBLE ILLUMINATED GAMLA TESTAMENTET – THE BOOK
BIBLE ILLUMINATED - THE BOOK – NYA TESTAMENTET
Dessa syskon som var där tog några exemplar av dessa ”THE BOOK” som de då delade ut gratis och samtidigt bad
om bidrag för att kunna fortsätta sprida den...
Ja, nu är vi i mina egna hemtrakter... MEN JAG KAN INTE TIGA!
Vi (mina föräldrar och jag) fick ett exemplar av dessa...och när jag kom hem från USA den 1 mars och återhämtat
mig från jetlag, så gick jag igenom min hög med post där även dessa låg och väntade... JAG FICK EN RIKTIG SHOCK!
Jag måste säga att detta var bland det värsta i att förnedra Guds Ord! Ja, så illa anser jag att det är...
Nu är detta säkert ”gamla nyheter” för många, för den har varit ute på marknaden sedan 2007... Men jag har
lyckats missa detta, troligen p.g.a. mina resor till USA!
Även om det är ett antal år sedan den kom ut så har jag inte hittat något på nätet som varnar för detta...det
kanske finns, men jag har inte hittat det...så det kan nog vara bra att ändå skriva om detta sammanhang...
Markeringar och understrykningar gjorda av mig! (Ha fördragsamhet med min ”SvEngelska” ;-D)
”BIBLE ILLUMINATED - THE BOOK - NYA TESTAMENTET” har ett stort öga på omslaget,
”BIBLE ILLUMINATED GAMLA TESTAMENTET - THE BOOK” har två ansikten som möter varandra, på väg att
kyssas... bara det är ju ”provocerande” att ha som omslag och kalla det Bibel...
Illuminated betyder enligt www.tyda.se: förklara, belysa (allmänt), eklärera, upplysa, illuminera
och på Wikipedia http://sv.wikipedia.org/wiki/Illumination: Illumination, utsmyckning av handskrift med
färglagda initialer, randornament och bilder som belyste texten, var en av de vanligaste formerna av bildkonst
under medeltiden och ända in på 1600-talet. Utövarna av konsten kallades illuminatörer eller illuminister (franska:
enlumineurs).
Men det är också intressant att läsa i Evy Junesweds Kompendium ”Vår Tids Andlighet” – där det står på sidan
46: ”Illuminati” betyder ”de upplysta” = ”de, som har hemlig vetskap om Lucifer”.
(Detta kompendium är full av viktig information om New Age/Nyandligheten, som bl.a. har rötter i Frimurar-

ordern – klart läsvärt! Under årens lopp har c:a 5000 kompendium av ”Vår Tids Andlighet” distribuerats!
Den kan beställas från Eldsflammans Förlag och Antikvariat, info@eldsflamman.com )
http://sv.wikipedia.org/wiki/Illuminati - Vanligast är emellertid namnet illuminater förbundet med en hemlig orden,
som 1776 stiftades av juris professorn i Ingolstadt Adam Weishaupt. Han var en jesuitlärjunge, som gripits av 1700-talets
religiösa "upplysning" och sökte genom en orden sprida sina deistiska idéer och metoder över det katolska Tyskland. Hatande
jesuitorden, lånade han dock från denna dess organisationsformer (ömsesidigt övervakande, spioneri, absolut lydnadsplikt
etc.) i tro att därigenom vinna samma framgång; men i stället framkallade han misstämning och osämja.

Ja, det finns fler som skrivit om ”Illuminati”:
http://www.flammor.com/tidstecken/tidstecken097.asp - Illuminati, Frimurarna och den nya världsordningen
Globaliseringen är nu en verklighet och dess naturliga förlängning är en ny världsordning. Det som många inte vet
om är att denna sedan länge är förberedd.

Här kan ni se omslagen till ”THE BOOK”:
(Hämtat från http://www.gummessons.com/bok_biblar.asp - man får skrolla ner lite!)

PROVOCERANDE BILDER!
På insidan av omslaget står det i ”THE BOOK”:
Förlaget Illuminated Sweden AB - www.bibleilluminated.com
Bibeltext ur Bibel 2000 – Svenska Bibelsällskapet
Produktion – Söderbergs
Arbetsgrupp: Carina Söderberg, Mia Bengtsson, Annika Jönsson, Dag Söderberg.
http://www.nordicacademicpress.com/o.o.i.s?id=44&vid=80 – Dag Söderberg - reklamman, som i mars ger ut
publikationen "The Book – Bible Illuminated", som består av Gamla Testamentet som glassigt magasin.
Boken innehåller Gamla Testamentet i sin helhet och bygger på bibelöversättningen från år 2000. Men
bakgrunden till projektet är inte att vi vill missionera eller att vi är troende, utan att vi vill locka fler att ta del av

Bibelns berättelser. Vi har därför gjort Bibeln mer läsvänlig, med bilder, rubriker och artiklar istället för verser.
Vilken är bokens främsta målgrupp?
– I första hand en urban medelklass i åldrarna 25–50 år – men förhoppningsvis lockar den många fler. Boken
kommer att säljas i den vanliga bokhandeln men också på lite mer udda platser, som klädaffärer.
Vad väntar ni er för reaktioner?
– Redan innan boken kom i tryck har det funnits ett stort positivt intresse för projektet, bland annat från Svenska
kyrkan. En präst och en rabbin har också varit med och valt ut rubrikerna till artiklarna i boken.
(Läs hela artikeln/intervjun på länken ovan eller i bifogade PDF ”Intervjuer - Dag Söderberg”)
Som jag uppfattar det så finns ett förord i början av GT där man kan läsa Psaltaren, Psalm 8. Sedan står det:
”I dessa ord speglas Livets frågor och våra kulturers gemensamma rötter. De håller uppenbarligen att läsas och
tolkas i alla tider.” Och under finns 3 namnteckningar:
Anders Wejryd – Ärkebiskob
Morton Narrowe – Rabbin
Abd al Haqq Kielan – Imam
Jag kan inte annat än att reagera och undra ”Vad har en rabbin och en imam med en Kristen Bibel att göra”?

Detta mina vänner ser jag som en frukt av ”Charta Oecumenica” där paragraf 10, 11 &
12 talar om att fördjupa gemenskapen med judendomen och att odla relationer till
Islam och andra religioner...
http://www.skr.org/download/18.a791285116833497ab800015122/charta_oecumenica.pdf
10 Att fördjupa gemenskapen med judendomen
11 Att odla relationerna till Islam
12 Att möta andra religioner och livsåskådningar
http://www.flammor.com/artiklar/artikel064.asp - Charta Oecumenica - Holger Nilsson
”Våra väckelsepionjärer skulle förfasa sig över vad som nu sker. Det är nu viktigt att detta dokument blir känt och
spritt. Det är många som inte känner till det. Nu är det dags att handla och agera. Sprid denna information.”
Här kommer lite information om dessa tre:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anders_Wejryd - Anders Wejryd
”Som ärkebiskop tog Anders Wejryd initiativ till Interfaith Climate Summit, ett interreligiöst möte med
företrädare för olika religioner om jordens klimat. Det hölls i Uppsala i november 2008. Att från olika håll samlas
kring klimatfrågorna fick brett stöd. Däremot fick den interreligiösa ceremoni som Wejryd ledde i Uppsala
domkyrka ett mer blandat mottagande. Det har setts som ett exempel på synkretistisk religionsteologi.”
Som ordförande i kyrkostyrelsen och dess arbetsutskott samt i biskopsmötet och kyrkomötets läronämnd har
Wejryd också agerat kraftfullt för att Svenska kyrkan skulle behålla den statliga vigselrätten och därmed införa
samkönade vigslar. Detta blev också kyrkomötets beslut efter en lång debatt samma år. Mot beslutet reserverade
sig hälften av biskoparna.
Fyra chefstjänstemän på Svenska kyrkans centrala kyrkokansli i Uppsala försvann inom loppet av några
månader hösten 2010. Först avgick utrikeschef Margareta Grape,[2] följd av generalsekreterare Lars Friedner,
personalchef Gunnel Ahlberg och informationschef Henrik Pederby. Wejryds roll i skeendet uppmärksammades i
media.[3]
http://sv.wikipedia.org/wiki/Morton_Narrowe - Morton Narrowe
Narrowe blev rabbin 1959. an kom ll Sverige 965 llsammans med sin familj f r a

llträda en tjänst som

rabbin vid udiska f rsamlingen i Sto kholm. Narrowe är också författare till ett flertall böcker och skrifter. 1975
blev han överrabbin, och pensionerades 1998.[5] Då det har varit svårt att hitta någon icke-ortodox efterträdare,
har han emellertid fortsatt på deltid. (25 %), fram till 2009-11-30. Därefter ställer han endast upp vid särskilda
behov.[6] Narrowe har skrivit sina memoarer En tretvinnad tråd : amerikan, jude, svensk. Titeln är hämtad från
Predikaren och citatet lyder i sin helhet: "En tretvinnad tråd brister inte så lätt" - (Pred. 4:12). Morton Narrowe är
aktiv inom den ekumeniska dialogen mellan judar, kristna och muslimer. Han är också en flitigt anlitad
föredragshållare och debattör.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Abd_al_Haqq_Kielan - Abd al Haqq Kielan, arabiska ك ي الن ل حقع بدا, egentligen Leif
Abdalhaqq Kielan, född Leif Karlsson den 22 juni 1941 (69 år) i Eskilstuna, är imam vid moskén i Eskilstuna och
Islamiska föreningen i Stockholm.
Kielan kom först i kontakt med islam under en resa till Marocko 1963.[1] Han konverterade 1984 när han också
ändrade sitt namn till Abd al Haqq Kielan, som löst översatt från arabiska betyder "ödmjuk tjänare av sanningen".
Kielan är imam och ordförande i Svensk Islamisk Samling (SISAM), som organiserar muslimska församlingar med
cirka 23 000 medlemmar. Han är även ständig sekreterare i Svenska Islamiska Akademien (SIA). Han arbetar för
dialog och integration mellan muslimer och andra grupper i samhället. Kielan är ansvarig utgivare för tidskriften
Minaret.
Kielan är bland annat engagerad i arbete mot extremism bland muslimska ungdomar. Han har undertecknat det
internationella Ammanbudskapet som syftar till att motverka extrema tolkningar av religionen genom tolerans
och enhet.
Kielan var i egenskap av imam en av dem som höll i den ekumeniska gudstjänst som hölls i Storkyrkan innan
Riksmötets öppnande den 18 september 2007.[2] Han reciterade då Öppningens sura, (Al-Fatiha), ur Koranen på
arabiska och därefter den svenska översättningen i Carl Johan Tornbergs tolkning.
Kielan fick kritik efter en intervju[3] för paraplyprojektet där det framstod som att han hade en nedvärderande
kvinnosyn. Det citat som ibland tagits upp är:[källa behövs] Intervjuare: "-Men vad anser du om kvinnans rätt till ett
eget socialt liv utanför hemmet?" Haqq Kielan: "-Det är tveksamt. Om kvinnan vill besöka muslimska väninnor går
det bra, men om mannen säger nej, så är det nej." I ett svar på kritiken publicerat i Kyrkans tidning 2006-10-19
menar han att artikeln i paraplyprojektet gav en orättvis bild. Vidare skriver han "Rakt på sak vill jag säga att jag
ser kvinnor och män som fullständigt jämlika, lika mycket människor, samma mänskliga rättigheter. Denna syn
har alltid präglat mitt arbete för muslimska kvinnors rättigheter i det svenska samhället.". Han hänvisar också till
texter han har skrivit om jämställdhet i tidskriften Minaret.[källa behövs]
Som epilog, sist i NT så kan man läsa följande av Stefan Einhorn, professor och författare:
”I den judiska skriftsamlingen Talmud finns en berättelse om en grupp lärda rabbiner som diskuterar tolkningen av
en lag. Efter en stund upptäcker rabbi Eliezer att han är ensam med sin åsikt mot alla andra rabbiner. I sin
frustration hävdar han då att ett träd som står utanför huset ska bevisa att han har rätt. Som stöd för rabbi Eliezer
flyttar sig trädet 100 alnar. Men de lärda svarar att träd inte bevisar något. Då säger rabbi Eliezer att om han har
rätt så ska vattnet i en bäck bevisa det. När de tittar ut ser de att vattnet i bäcken har börjat flyta baklänges. Men
de lärda svarar att bäckar inte kan bevisa något. Efter att ha försökt samma sak med väggarna i huset, som
mycket riktigt bågnar, och åter misslyckats med att övertyga sina meddebattörer, förklarar rabbi Eliezer att om
han har rätt så ska detta bevisas av Gud. Då hörs en r st från imlen som säger: ”Varf r lyssnar ni inte till rabbi
Eliezer? Ser ni inte att lagen stöder honom!” Då reser sig rabbi Joshua upp och ropar: ”Lagen hör inte längre
Himlen till. Gud har gett den till oss och i den skrivit att vi ska besluta efter majoriteten. Därför bryr vi oss inte
längre om röster från Himlen.” Det sägs att Gud till fullo accepterade detta ställningstagande för människans
frihet.
Bibeln består av ett antal böcker med olika författare och texterna är av höggradigt skiftande karaktär. Vi

finner berättelser, liknelser, släktträd, lagsamlingar och brev om vartannat. En central fråga är naturligtvis hur vi
idag ska förhålla oss till dessa uråldriga texter. Vi kan välja att tro på allt som står i bibeln och förutsätta att
texterna är gudomligt inspirerade. En annan möjlighet är att förkasta hela verket som utslag av primitivt
tänkande och vidskepelse.
Sen finns det en tredje väg. Detta alternativ innebär att vi bestämmer oss för vilka texter i Bibeln som är
viktiga och sanna i det avseendet att de talar till oss. Bibeln är ett fantastiskt verk där vi alla kan finna avsnitt
som ger oss vägledning och kunskap, men också det som vi inte kan eller vill relatera till. Bibeln utmanar oss att
finna det vi vill ta till oss och att tolka texten på det sätt som vi finner vara äkta för oss. Bibeln provocerar oss
att tänka efter själva och ta ställning. Likt rabbinerna i berättelsen kan vi vrida och vända på texten, vara öppna
för olika tolkningsmöjligheter och våga ifrågasätta, till och med Gud.
Det kanske inte finns några säkra svar, men mycket är vunnet bara genom att vi ställer frågorna. Och till slut är
det en fråga om inställning. För Bibeln handlar i stor utsträckning om det goda och det onda i människan.
Människans uppgift är att söka kontrollera sina ondskefulla impulser och sträva efter att göra det som är gott.
Och vare sig vi är troende, osäkra eller icke troende kommer vi inte ifrån att vi har ett gemensamt ansvar för våra
medmänniskor o h vår omvärld.”
Låt mig kommentera: Det står INGENSTANS skrivet i Bibeln om denna berättelse om rabbi Eliezer och att Gud till
fullo accepterade detta ställningstagande för människans frihet.
Som om den ”tredje vägen” skulle vara ett alternativ! Jag skulle vilja påstå att Bibeln lär att det ENDAST finns två
vägar; antingen är Bibeln Guds Ord och Gudomligt inspirerad...eller så är den inte det...
Bibeln själv säger vad den är:
2 Timoteusbrevet 3:16-17:
Hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättavisning, till upprättelse, till
fostran i rättfärdighet, för att en Guds människa skall bli fullt färdig, väl rustad till allt gott verk
OM Bibeln skulle vara Guds Ord och Gudomligt inspirerad – ja då krävs också att man underordnar sig det som
står och att man tror på det och anpassar sig därefter.
OM Bibeln inte skulle vara Guds Ord och Gudomligt inspirerad – ja då kan man ju förkasta alltihop!
MEN det finns ingen ”kompromissväg” som säger att JAG SJÄLV kan välja och vraka det som JAG SJÄLV vill tro på!
Detta är ren villolära att komma med och att inge läsaren att tro att det skulle vara en väg att vandra på! Att ge
läsaren tanken att tro att det vore OK att vrida och vända på texten och att våga ifrågasätta till och med Gud...
Detta uppmuntrar till rebelliskhet emot Gud och det är något väldigt allvarligt!
Detta mina vänner är typiskt liberalteologi, men också ett kännetecken för ”Emerging Church” där man i sina
grupper skall diskutera Bibeln och komma fram till VAD DE i gruppen anser vara Sanningen...
Här är välsignad undervisning som tar upp om just ”Emerging Church”:


Obs! Ny undervisning (Skara) Elvor Ohlin - Emerging Church >>
http://www.elvorochjanne.se/MP3%20PREDIKNINGAR/EOEmergingchurch.mp3
(hämtat från: http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT.html)

Bibeln handlar i stor utsträckning om Gud och Hans Godhet och om Hans kärlek till människan att Han utgav Sin
enfödde Son för att frälsa världen! Hela Bibeln handlar om Guds frälsningsplan genom Jesus Kristus!
Här är en välsignad undervisning:


Obs! Ny undervisning (Skara) Janne Ohlin - Guds rådslut är Jesus Kristus >>
http://www.elvorochjanne.se/MP3%20PREDIKNINGAR/JOgradslut.mp3
(hämtat från: http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT.html)

På Stefan Einhorns hemsida http://www.stefaneinhorn.com/ finner man något mycket intressant!
T.ex.:
Här är några exempel på bilder från Stefan Einhorns föreläsningar. http://www.stefaneinhorn.com/html/exempel.html
- ”Enfaldiga själviska människor tänker alltid på sig själva och resultatet blir negativit. Kloka själviska
människor tänker på andra och hjälper andra så mycket de kan, och resultatet blir att de själva
gynnas av detta” Dalai Lama
- En bild på Evolutionen!!!
- ”Livet är så vist inrättat att ingen på allvar kan f rs ka hjälpa en annan utan att hjälpa sig själv”
Ralph Waldo Emerson
Märker ni att han citerar buddisten Dalai Lama?
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama - Dalai Lama
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lamaism - Tibetansk buddhism
Och han citerar Ralph Waldo Emerson!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ralph_Waldo_Emerson - Ralph Waldo Emerson
http://sv.wikipedia.org/wiki/Transcendentalism - Ralph Waldo Emerson, född 25 maj 1803 i Boston,
Massachusetts, USA, död 27 april 1882 i Concord, Massachusetts, amerikansk författare och filosof. En av de
främsta företrädarna för transcendentalismen. Han erhöll sin utbildning vid Harvard och blev präst i en unitarisk
kyrka. Han begärde avsked 1832 och reste till England, där han träffade författare såsom Thomas Carlyle, Samuel
Taylor Coleridge och William Wordsworth. Påföljande år återvände han till USA och bosatte sig i Concord, som han
gjorde till ett centrum för transcendentalismen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Transcendentalism - Among transcendentalists' core beliefs was the belief in an
ideal spirituality that "transcends" the physical and empirical and is realized only through the individual's
intuition, rather than through the doctrines of established religions.
“Bland transcendentalisterns kärnövertygelse var tron på en idealisk andlighet som" överskrider "den fysiska
och empiriska och realiseras endast genom individens intuition snarare än genom doktrinerna av etablerade
religioner.”
Längst ned på Stefan Einhorns hemsida http://www.stefaneinhorn.com/ står det:
”Det agnostiska manifestet – läs mer här: http://detagnostiskamanifestet.wordpress.com/
”Eftersom jag under många år har befunnit mig med den ena foten i det vetenskapliga paradigmet och den
andra i det osäkra gungfly som andlighet, tro och öppenhet inför de stora olösta livsfrågorna utgör har jag
börjat inse betydelsen av att etablera en relativt trygg mark för alla som inte känner sig säkra när vi
kommer in på frågor som rör tron på Gud, livet efter detta och livets mening – de så kallade metafysiska
frågorna. När jag samtidigt noterar en tilltagande polarisering mellan de som är trosvissa i avseende på
existensen av en metafysisk verklighet och de som med bestämdhet tar avstånd från tanken att det finns en
verklighet bortom det rationella förnuftet växer känslan att det finns ett behov av att tillskapa ett skyddat
område för alla de som säger att: ”Jag vet verkligen inte.” ”

http://sv.wikipedia.org/wiki/Agnosticism - Agnosti ism, (grekiska α-γνωστικισμός, a, som betyder "utan", och
gnosticism eller gnosis, "kunskap, vetande"). Agnosticismen brukar numera ofta användas som beteckning för
uppfattningen att det inte går att veta om det finns någon gud eller att få någon kunskap om densamma. I
Thomas Huxleys ursprungliga definition betydde det dock att man förnekade kunskap om tillvarons yttersta
grunder.[1]
...
Det finns många betydelser av ordet agnosticism. Populärt menar man oftast att man inte är säker på om det
finns en gud eller inte, eller att man inte har tagit ställning. Andra menar att man inte tror på gud men att man
inte är säker. Andra avser ett förhållningssätt som ligger nära positivismen, i det att man inte antar något som
inte kan bevisas. Ett alternativt agnostiskt förhållningssätt ligger nära skepticismen, att tvivla på allt utom det
absolut säkra, om man ens tror att någonting är säkert - "Det enda jag med säkerhet vet är att jag ingenting med
säkerhet vet".
Somliga agnostiker kallar sig både agnostiker och ateister. De tror inte att gud finns men de kan inte bevisa att det
inte finns några gudar. Andra agnostiker menar att man inte kan vara ateist och agnostiker samtidigt, eftersom de
menar att ateism innebär att man kan bevisa att det inte finns någon gud. Inom religionssociologin pratar man
även om agnostisk teism, det vill säga en gudstro som säger att gud är så stor att han ligger utanför det mänskliga
förståndet, eller att han lever i en övernaturlig värld som vi inte kan förstå.
Nationalencyklopedins Ordbok (NEO) definierar agnosticism som en "filosofisk riktning som förnekar att kunskap
om tillvarons yttersta grunder är möjlig".
Intressant!
Intressant val att ha med i ”THE BOOK” = Epilog från en promotare av agnosticism!
Så det han skriver i THE BOOK skulle då hjälpa dessa att kunna ”ta till sig - bara det de själva vill - från Bibeln”...
Detta är möjligen ”sökar vänligt”, men inte ”syndar vänligt”!
Vänligt mot en syndare är att förmedla vad Guds Ord säger om synd och att man förmedlar Kristi Evangelium som
är Guds Kraft till frälsning – vilket är svaret och botemedlet mot synden!
Om en sökare inte får höra att synden separerar människan från Gud och att hon måste omvända sig för att få frid
med Gud så är det inte ”sökar vänligt”!!! Och absolut inte kärleksfullt!
Och av alla människor så valde de just denne professor/författare att ha efterordet till THE BOOK... bara det
säger en hel del tycker i alla fall jag!
När jag bläddrade i dessa böcker, för jag vägrar att kalla dem Biblar! Dels för att det är Bibel 2000 som har ett
förvanskat Guds Ord... Märk väl; Bibel 2000 har inte med ”Guds Heliga Skrift” i början...som Biblar brukar ha...
Ni har väl märkt vad som står där istället? En Statlig Utredning (SOU 2000:100)
I Seth Erlandssons bok ”Guds Ord och bibelkritiken – en granskning av teologin bakom Bibel 2000” står det:
I Sverige har det unika inträffat att en bibelöversättning – Bibel 2000 – kommit till som en offentlig utredning
på beställning av en sekulariserad stat (SOU 2000:100). Översättningen har helt följdriktigt gjorts i en sekulär
eller naturalistisk syn på verkligheten.
Man kan fråga sig hur många kristna ledare som har förstått att Bibeln 2000 är ett av de största projekten i
modern tid där staten indirekt lagt sig i de kristna kyrkornas trosliv.
Sammanfattningsvis finns det alltså både positivt och negativt att säga om Bibel 2000 och dess förklarande
komponent. Men det negativa är enligt min mening av så allvarligt slag att det överskuggar det positiva och i
flera fall innebär grava feltolkningar av Bibelns budskap och verkiga innehåll.
Enligt NT grundar sig alltså övertygelsen om att Jesus är Messias, den levande Gudens Son, på GTs vittnesbörd

om Gud och Messias.
I PS 45:7 tilltalas Messias uttry kligen som Gud. ”Gud, din tron står i evigheters evighet.”
Detta blir besvärligt för BK.(Bibelkommissionen) Därf r ändrar man ”Gud” till ”gudomlig” o h versätter: ”Din
tron, gudomlige, består i tid o h evighet.”
...För judendomen är det också ett problem att Messias är Gud. Därför avlägsnar ” The New Jewish Publication
Society Translation” ( PS) från PS 45:7 att Messias är Gud o h f rändrar texten till ”Your divine throne is
everlasting” (Din gudomliga tron är evig).
Varför förändrar JPS och Bibel 2000 texten på detta sätt? Därför att man inte kan acceptera Jesaja eller David
eller någon annan av Herrens profeter i GT profeterar om en kommande Frälsare av Davids ätt som är ett med
JHWH, Israels Helige. ...Messiasprofetiorna görs om till att handla om en vanlig kung eller tronarvinge i Israel.
...På detta sätt tar man bort själva grundvalen för kristen tro.
Enligt Bibel 2000 är inte Nya testamentet en rätt tolkning och uppfyllelse av Gamla testamentet.
De flesta messianska profetiorna anser BK inte alls handla om Kristus (Messias).
SLUTORD – Bibel 2000 kan ha många förtjänster. Men att i stor utsträckning missa vad GTs profeter säger om
Messias och vad Kristus och apostlarna säger om syndares räddning, det diskvalificerar Bibel 2000 som en
tillförlitlig bibelöversättning. Kan kristna kyrkor som sin kyrkobibel anta en översättning som inte ser sambandet
mellan Gamla och Nya testamentet och som undergräver kristendomens kännetecken och fasta övertygelse att
Nya testamentet är den sanna uppfyllelsen av Gamla testamentet?
BRA FRÅGA TYCKER JAG!!!
Klart läsvärt! Denna bok av Erlandsson går att beställas här: http://www.xpmedia.org/
Märk dock; i detta fantastiska arbete att avslöja Bibel 2000 så framhåller han Folkbibeln, som naturligtvis är klart
bättre än 2000! Men vi måste bara vara medvetna om att även Folkbibeln är grundad på fel grundtext...och då
spelar det ingen roll hur underbart frälsta människorna än är som arbetat med Folkbibeln, för då blir det trots allt
fel på en hel del ställen...tyvärr! Folkbibeln är väl den bästa Bibeln för tillfället när det gäller Gamla Testamentet.
Men när det gäller Nya Testamentet så rekommenderar jag att man istället använder Reformationsbibeln,
eftersom den bygger på rätt grundtext.
Jämför bara Romarbrevet 8:1 - här har ½ meningen försvunnit!
”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.” (Folkbilen)
”Så finns nu ingen f rd melse f r dem som är i Kristus esus,
de som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden.” (Reformationsbiblen)
“There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus,
who walk not after the flesh, but after the Spirit. (King James Version)
Ja, det finns så många fler avvikelser...över 3000 skillnader i Nya Testamentet...jag går inte in på detta nu – men
det finns de som gjort det...och för att få djupare förståelse i detta allvarliga ämne, rekommenderar jag att ta del
av en DVD från Svenska Reformationsbibelsällskapet – www.bibel.se :
”Bakgrunden till revideringen av Karl XIIs Bibel” med Bo Hagstedt. Där får man information om:
- Orsaken till att det finns två grundtexter idag
- Väsentliga skillnader mellan grundtexterna blir belysta
- Fakta om två av de äldsta handskrifterna Vaticanus och Sinaiticus som påverkat
de flesta moderna bibelöversättningar
- Alla svenska översättningar på 1900-talet har avvikit från grundtexten olika mycket!
- Westcott och Hort som gav oss den nya grundtexten var inblandade i spiritism!
- 1917 års bibelöversättare hade motvilja mot Kristusprofetior!

- Visar också exempel från Folkbibelns revidering av 1917:s GT att det är lätt att göra
fel när man reviderar något som inte är bra.
Det finns inte en beställningssida på Reformationsbibelsällskapet just nu.
Men den som vill kan e-maila dem: post@bibel.se och beställa DVD-skivan, som kostar 60 kr plus porto.
Läs även denna artikel för djupare förståelse: http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=3&oid=60
http://www.bibel.se/objfiles/1/JesusKristusden_-1714136094.pdf - Du är Kristus den levande Gudens Son
Detta är också en bra artikel! Här är ett litet utdrag – läs gärna hela!
http://www.bibelfokus.se/oversattningar - Grundtexter och bibelöversättningar
Tyvärr är det inte så förnämligt att vi som vill hålla oss till Bibelns undervisning bara kan säga: "det skall jag slå
upp i Bibeln och kolla hur det ligger till med". Det kan till och med vara osäkert att kolla i grundtexterna. När
Bibeln nu är en så oerhört avgörande bok, så skall man inte tro att den satan som Bibeln talar om skulle kunna
hålla fingrarna borta från Bibeln. Låt mig berätta (något förenklat) hur jag uppfattat att det förhåller sig med
grundtexter och bibelöversättningar. Jag skall i ärlighetens namn säga att det råder både förvirring och att det
finns många olika åsikter inom detta område. Jag har som en sanningssökande lekman inom området valt att
presentera en syn på detta som är intressant och som många bibeltroende delar, även skolade teologer och
bibelforskare.
...
Judarnas speciella utkorelse ser man tydligt bl.a. i 1:a Moseboken 12:3. Så här lyder Svenska Folkbibelns
översättning: "I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade"
I Bibel 2000 står det: "Och alla folk på jorden skall önska sig den välsignelse som du har fått." Här framskymtar
minsann ingen utkorelse!
När det gäller den här liberaliseringen, eller korruptionen av det kristna budskapet, säger David Hedegård i sin
bok Ekumenismen och Bibeln att det här inte handlar om en ny tolkning av Bibeln, det handlar om en helt ny
religion. De nya "sanningar" som dessa teologer fört fram är så långt ifrån Bibelns kärnbudskap, att man inte
längre kan säga att det handlar om kristen tro. Man skall istället gruppera ihop dessa teologer och deras
undervisning med Islam, Hinduism, Buddhism enligt David Hedegård. Detta skrev han redan i början av 1950talet. Det är verkligen något att fundera över i vår än mer vilseledda tid!
Här finns ytterligare artiklar för den som VERKLIGEN vill veta mer och forska vidare:
http://www.bibelfokus.se/jesu_gudomlighet_grundtexterna - Jesu gudomlighet och grundtexterna - en
avslöjande jämförelse! Denna text är baserad på en jämförande sammanställning från Svenska
Reformationsbibelsällskapet författad av Bo Hagstedt.
http://www.bibel.se/viewNavMenu.do?menuID=3 - Svenska Reformationsbibelsällskapets (SRB) olika artiklar
Kom ihåg att även om moderna versioner av Bibeln har urvattnat Sanningen och inte är de bästa
översättningarna, så är det fortfarande möjligt att urskilja vissa läror/doktriner och att finna det Sanna Evangeliet
och Frälsningen i många av de nya texterna eller översättningarna. Det finns de som blir frälsta trots en dålig
översättning eller parafras från fel grundtext. Gud använder även de felaktiga översättningarna för att uträtta Sina
syften och förordningar!
Men sen finns det de som kan gå helt vilse p.g.a. dessa fel och i många fall medvetna brister...och vi vet ju att
Själafienden vill så in tvivel! Därför är det viktigt att vi som är födda på nytt och som vill förbli i Kristus – att vi

väljer en Bibel som åtminstone har utgått från rätt Grundtext! Och vi borde våga strida för att Ordet ska förbli
intakt! Ja, det är i alla fall min personliga övertygelse!
Det finns säkert de som anser att Reformationsbibeln också har sina fel och brister... ja, det finns väl ingen
”perfekt” Bibelöversättning...MEN de har i alla fall valt att följa den rätta Grundtexten - Gud välsigne dem för det!
Tillbaka till ”THE BOOK”:
Nu är det så att dessa böcker också innehåller foton/bilder som jag antar ska ”illuminera, upplysa, förklara” om
innehållet... detta är också en av anledningarna som gör att jag inte kan kalla detta en Bibeln!
Ja, här kan ni själva bläddra igenom och se den ”engelska versionen”: www.bibleilluminated.com:

The Greatest Story Ever Told – Illuminated As Never Before.
THE BOOK, Bible Illuminated; New Testament, is a bright, dynamic and visually arousing interpretation of the Bible
for an audience eager to make the connection between the Scriptures and the modern world around them.
Intermixed with Scripture are vivid images, all meant to inspire discussion, instigate the interchange of opinions
and spread awareness of the Bible.
Join us in spreading the most important story of mankind in an inspiring and powerful way that challenges
everyone to be involved - think, share and discuss.

Bibeln som Du Aldrig Sett den Förut.
Den Största Berättelsen som Någonsin Berättats - Illuminerad/Förklarad Som Aldrig Förr.
THE BOOK, Bibeln Illuminated; Nya testamentet, är en ljus, dynamisk och visuellt väckande/eggande tolkning av
Bibeln för en publik som är ivrig att göra kopplingen mellan Skriften och den moderna världen omkring dem.
Blandat med Skriften är intensiva/levande bilder, som alla syftar till att inspirera diskussion, uppvigla till utbyte av
åsikter och sprida medvetenhet/uppmärksamhet om Bibeln.
Förena er med oss att sprida den viktigaste historien av mänskligheten i en inspirerande och kraftfullt sätt som
utmanar alla att vara med - tänk, dela och diskutera.
Där kan man också se att även den Engelska versionen kommer från samma förlag!
Published by Forlaget Illuminated Sweden AB (Publiserad av Förlaget Illuminated Sweden AB)
www.illuminatedworld.com
Good News Translation (Today's English Version, Second Edition).
Distributed by Midpoint Trade Books, Inc. www.midpointtradebooks.com
Bibeln ”Good News Translation (Today’s English Version, Second Edition)” som den engelska versionen innehåller
har också fel grundtext, tyvärr.
Enligt Bo Hagstedt så har Good News samma översättningsprincip som i Levande Bibeln, dvs. tanke till tanke
istället för ord för ord. Förutom att de utgår ifrån fel grundtext i NT, så skriver de "ung kvinna i Jes. 7:14 som 1917
och Bibel 2000 gör. Bo pekar på följande Bibelställe för att ge en inblick i vilka konsekvenser en liknande
översättningsprincip kan få - Apostlagärningarna 20:28:
"So keep watch over yourselves and over all the flock which the Holy Spirit has placed in your care.
Be shepherds of the church of God, which he made his own through the blood of his Son".
(Good News Bible)
“Var nu på er vakt! Se till att ni föder och vårdar Guds hjord, hans församling som är köpt med hans Sons
blod, för den helige Ande har lagt ansvaret på er som ledare”.
(Levande Bibeln)
”Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall
vara herdar för guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod”.
(Bibel 2000)

"Så ge nu akt på er själva och på hela den hjord, där den Helige Ande har satt er till föreståndare, till att
vara herdar för Guds församling som han har köpt med sitt eget blod".
(Reformationsbiblen)
“Take heed therefore unto yourselves, and to all the flo k, over the which the Holy Ghost hath made you
overseers, to feed the church of God, which he hath purchased with his own blood”.
(KJV)
Vi lägger märke till en viktig skillnad; Good News Bible, Levande Bibeln och Bibel 2000 har satt in ordet "Son" som
inte finns i någon grekisk grundtext. Samma sak har även Jehovas Vittnen gjort i sin översättning. Vi har
anledning att misstänka att översättarna till Bibel 2000 och Jehovas Vittnen har gjort denna förändring av
teologiska skäl, dvs. de trodde inte att det var Gud själv som köpte sin församling med sitt eget blod. Men Good
News Bible och Levande Bibeln har skrivit "Son" med stor bokstav och kanske deras motiv snarare har varit att
göra texten enkel att förstå för en ovan bibelläsare och har därför lagt till Son. Men detta tar bort ett viktigt
bibelställe där vi kan avslöja villolärare som Jehovas Vittnen etc. och översättarna berövar dessutom Jesus hans
gudomlighet genom att lägga till ordet "Son".
-------I 1 Johannes 5: 5-12 har också gjorts attack för att beröva Jesu gudomlighet:
5 Who can defeat the world? Only the person who believes that Jesus is the Son of God.
6 Jesus Christ is the one who came with the water of his baptism and the blood of his death. He came not only with
the water, but with both the water and the blood. And the Spirit himself testifies that this is true, because the
Spirit is truth.
7 There are three witnesses:
Här fattas mer än ½ versen!
8 the Spirit, the water, and the blood; and all three give the same testimony.
(Good News Bible)
5Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son?
6Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus. Inte bara med vattnet utan med både vattnet och
blodet. Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen.
7Det är tre som vittnar:
Här fattas mer än ½ versen!
8Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga. Här fattas också mer än ½ versen! (Bibel 2000)
5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son? 6 Det är han som kom genom vatten
och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar,
eftersom Anden är sanningen.
7 Ty det är tre som vittnar:
Här fattas mer än ½ versen!
8 Anden, vattnet och blodet, och de tre säger ett och detsamma.
(Folkbibeln)
5Vilken annan kan övervinna världen, än den som tror att Jesus är Guds Son?
6Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, icke med vattnet allenast, utan med vattnet och
blodet. Och Anden är den som vittnar, eftersom Anden är sanningen.
7Ty tre äro de som vittna:
Här fattas mer än ½ versen!
8Anden, vattnet och blodet; och de tre vittna ett och detsamma.
(1917)
5. Vem är den som besegrar världen, utom den som tror att Jesus är Guds Son?
6. Han är den som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara med vatten, utan med vattnet och blodet.
Och Anden är den som vittnar, ty Anden är sanningen.
7. Ty tre är de som vittnar i himlen: Fadern, Ordet och den Helige Ande och dessa tre är ett.
8. Och tre är de som vittnar på jorden: Anden, vattnet och blodet och dessa tre är samstämmiga*. *KXII: till ett.
(Reformationsbibeln – 1:a upplagan 2003)

5Who is he that overcometh the world, but he that believeth that Jesus is the Son of God?
6This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. And it is
the Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth.
7For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are
one.
8And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree
in one.
(KJV)
Här ser ni att man även tagit bort att Fadern, Ordet/Sonen och Den Helige Ande är ETT...
Det är i och för sig inte konstigt när man vet att Westcott och Hort var spiritister och förnekade Jesu gudom...
Det konstiga är att de trots detta fick vara med och bearbeta och manipulera grundtexten!
Detta ger naturligtvis allvarliga konsekvenser!
Idag vet vi att det finns de som förnekar Jesu gudom och som inte heller anser att Fadern, Sonen och Den Helige
Ande är ett... MYCKET TRAGISKT!

Här kommer lite om vad som står skrivet på den ”engelska versionens” webbsida: www.illuminatedworld.com

Visst är det intressant att deras Logo innehåller ett öga ”!!!
Även intressant att detta öga har bildats av två cirklar...med en prick...
Här finns intressant att läsa om detta:
http://www.crossroad.to/Books/symbols1.html

Nu syns det bättre!

CIRCLE (sun disc, sacred hoop, ring): An ancient and universal symbol of unity, wholeness,
infinity, the goddess, female power, and the sun. To earth-centered religions throughout history as
well as to many contemporary pagans, it represents the feminine spirit or force, the cosmos or a
spiritualized Mother Earth, and a sacred space. (See next item) Gnostic traditions linked the
unbroken circle to the "world serpent" forming a circle as it eats its own tail. (See serpent)

CIRKEL (solskiva, heliga band, ring): En uråldrig och universell symbol för enhet, helhet,
oändlighet, gudinnan, kvinnlig makt, och solen. Till jord-centrerade religioner genom historien
liksom till många moderna hedningar utgör den feminina anden eller kraften, kosmos eller en
förandligad Moder Jord, och en helig plats. (Se nästa punkt) Gnostiska traditioner kopplade den
obrutna cirkeln till "världens orm" som bildar en cirkel som äter sin egen svans. (Se orm)
CIRCUMPUNCT - CIRCLE with DOT (BINDU) in the center: It represents the sun and a
sun god (called Ra in Egypt), gold (as in alchemy), an (unbiblical) archangel (Kabbalah),
emotional restraint (Freemasons), and the creative spark of divine consciousness within
people linking everyone to the creative mind of a universal "god" thus making each persona "cocreator" (astrology). In the complex symbolic system of Hinduism and Buddhism, the bindu (dot)
represents the male force. Together, the circle and the bindu symbolize the spiritual merging of
male and female forces. (See Sun Sign and the above explanation for CIRCLE)

CIRCUMPUNCT - CIRKEL med PRICK (Bindu) i mitten: Den representerar solen och en solgud
(kallad Ra i Egypten), guld (som i alkemi), en (obiblisk) ärkeängel (Kabbalah), emotionell
återhållsamhet (Freemasons), och den kreativa gnista av gudomligt medvetande inuti
människor som länkar alla att det kreativa sinnet av en universell "gud" vilket gör varje person

"medskapare" (astrologi). I det komplexa symboliska systemet av Hinduism och Buddhism,
representerar Bindu (dot) (pricken) den manliga kraften. Tillsammans, symboliserar cirkeln och
Bindu den andliga sammanslagningen av manliga och kvinnliga krafter. (Se Sol Tecken och
ovanstående förklaring till CIRKEL)

Ja, det är i alla fall utan tvekan påverkat av ockultism! Sådana här tecknen finns inte att hitta i Bibeln!
http://illuminatedworld.com/about/ - about (om)
Overview
The concept originated with a general philosophical dinner table discussion between Michel Gyring and Mats
Rabe in Stockholm, Sweden. The conversation, which led to several other discussions with key individuals, asked
the question “Why people don’t read histori al texts” and they began pondering if the traditional format or design
turned people off. They realized there was a huge opportunity to re-design or illuminate these types of old texts.
This was the beginning of Illuminated World (formerly Förlaget Illuminated Sweden, AB.)
The team, led by Dag Soderberg, first published an innovative and unique new bible version entitled “The
Illuminated Bible: The Book” in two volumes – New Testament and Old Testament in Sweden, during spring and
fall of 2007 respectively.
Remarkably, Bible Illuminated reached unprecedented sales in Sweden. Illuminated World increased the market
for bibles by almost 50 percent.
Today, Illuminated World is financed and managed by a Swedish consortium, chaired by Dag Söderberg, former
CEO of one of the largest advertising firms in Europe and Jan Carlzon, former CEO of Scandinavian Airlines and
author of global management bestseller; The Moments of Truth (1987).
The group published an English language version in December 2008, the first of many projects around the
world to be seen in the future.
Översikt
Konceptet har sitt ursprung i en allmän filosofisk middagsbords diskussion mellan Michel Gyring och Mats
Rabe i Stockholm, Sverige. Samtalet, som ledde till flera andra diskussioner med nyckelpersoner, ställde frågan
"Varför människor inte läser historiska texter" och de började fundera om det traditionella formatet eller designen
vände bort folk. De insåg att det fanns en enorm möjlighet att omkonstruera eller illuminera/belysa dessa typer av
gamla texter. Detta var början på Illuminated World (tidigare Förlaget Illuminated Sweden AB.)
Teamet, som leds av Dag Söderberg, publicerade först en innovativ och unik ny bibel version med titeln "The
Illuminated Bibeln: The Book" i två volymer - Nya testamentet och Gamla testamentet i Sverige under våren
och hösten respektive 2007.
Anmärkningsvärt, Bibel Illuminated nådde enastående försäljning i Sverige. Illuminated world ökade
marknaden för biblarna med nästan 50 procent.
Idag, finansieras och förvaltas Illuminated World av ett svenskt konsortium, som leds av Dag Söderberg,
tidigare VD för ett av de största reklam företag i Europa och Jan Carlzon, tidigare VD för Scandinavian Airlines och
författare till global förvaltning bästsäljare, The Moments of Truth (1987).
Gruppen publicerade en engelsk version i december 2008, den första av många projekt runt om i världen att
ses i framtiden.
http://illuminatedworld.com/about/background/ - background (bakgrund)
Förlaget Illuminated Sweden AB, a group of business partners, not affiliated with any organized religion,
originally published THE BOOK in 2007. The Swedish-language volumes were widely acclaimed and achieved

unprecedented sales.
Förlaget Illuminated Sweden AB, en grupp av affärspartners, som inte är ansluten till någon organiserad religion,
publicerades ursprungligen THE BOOK (BOKEN) under 2007. Det svenskspråkiga bokverket blev vida
uppmärksammad och nådde enastående försäljning.
Vad är Midpoint Trade Books? http://www.midpointtradebooks.com
Providing sales, marketing and distribution for leading independent publishers world wide
Tillhandahåller försäljning, marknadsföring och distribution för ledande oberoende förläggare världen över

Fast jag märker att den engelska versionen skiljer sig en hel del från den svenska versionen...det är en del andra
foton i det ”svenska exemplar” som jag håller i min hand, till skillnad från den man kan ”bläddra i” (fr.o.m. nu i
texten nedan kallar jag den ”blädderexemplaret”)... ”Blädderexemplaret” är med engelsk text – så det är väl den
engelska versionen som kom ut 2008... Det är väl därför som bilderna inte helt stämmer överens... De skrev ju:
"Bible Illuminated" är redigerad på samma sätt som den svenska utgåvan, men med lite justerat bildval.”
Man kan verkligen undra varför det är så – i Sverige ska man ha värre och mer utmanande foton – men ut i
världen så går det inte för sig...då har man ändrat! VARFÖR ÄR DET SÅ ATT KRISTNA I SVERIGE SKA GODTA ALLT?!
T.ex. vid introduktionen till Markus så finns en bild på John Lennon på sidan intill (sidan 40)...men i ”blädderexemplaret” på sid 40 (http://www.bibleilluminated.com/newtestament.aspx?page=208) så ser vi boxaren
Muhammad Ali...född Cassius Marcellus Clay Jr, men dagen efter att Cassius Clay blivit mästare, meddelade han
att han anslutit sig till Nation of Islam och bytt namn till Muhammad Ali.
År 2004 skrev Muhammed Ali boken En fjärils själ tillsammans med sin dotter Hana Yasmeen Ali. I boken
skriver Ali om sitt liv, både i och utanför ringen. En stor del av boken handlar också om hans muslimska tro.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Ali - Muhammad Ali
VAD HAR EN MUSLIM MED VÅR BIBEL ATT GÖRA? Så ”blädderexemplaret” är ju också fel ute!
Ja, missförstå mig inte – Kristus gav sitt liv även för Muslimer och andra religioner!
Men att bara ta med dem i Bibeln utan att förklara är ju ett ytterligare sätt att försöka ”synkronisera”...
http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Lennon - John Lennon
År 1966 påstod Lennon i en intervju att ”Vi är mer populära än esus nu”.[1] ett uttalande som gjorde honom
impopulär hos troende amerikanska Beatlesfans, som brände sina Beatlesskivor och han tvingades be om ursäkt
samtidigt som han förklarade att han inte menat att göra någon jämförelse mellan The Beatles och Jesus. Lennon
var redan under Beatlestiden känd för att uppfatta sig själv som en representant för de svaga.
Den engelska Wikipedia skriver så här http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lennon - John Lennon
1966–70: Studio years, break-up and solo work
Deprived of the routine of live performances after their final commercial concert in 1966, Lennon felt lost and
considered leaving the band.[59] Since his involuntary introduction to LSD in January, he had made increasing use
of the drug, and was almost constantly under its influence for much of the year."[60] According to biographer Ian
MacDonald, Lennon's continuous experience with LSD during the year brought him "close to erasing his
identity".[61] 1967 saw the release of "Strawberry Fields Forever", hailed by TIME magazine for its "astonishing
inventiveness",[62] and the group's landmark album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, which revealed
Lennon's lyrics contrasting strongly with the simple love songs of the Lennon/McCartney's early years.
In August, after having been introduced to the Maharishi Mahesh Yogi, the group attended a weekend of
personal instruction at his Transcendental Meditation seminar in Bangor, Wales,[63] and were informed of

Epstein's death during the seminar. "I knew we were in trouble then", Lennon said later. "I didn't have any
misconceptions about our ability to do anything other than play music, and I was scared".[64] They later travelled
to Maharishi's ashram in India for further guidance, where they composed most of the songs for The Beatles
and Abbey Road.[65]
1966-1970: Studio år, bryta upp och solo arbete
Fråntagen rutinen med liveuppträdanden efter deras sista kommersiella konsert 1966, kände sig Lennon
förlorad och tänkte lämna bandet. [59] Efter hans ofrivilliga introduktion till LSD i januari, hade han ökadt
användningen av drogen, och var nästan ständigt under dess inflytande under stor del av året. "[60] Enligt
levnadstecknare Ian MacDonald, så förde Lennons kontinuerliga upplevelser med LSD under året honom "att nära
radera hans identitet ". [61] 1967 såg utgivningen av" Strawberry Fields Forever " (”Jordgubbsfält Förevigt”),
hyllades av TIME magazine (tidning) för sin "häpnadsväckande uppfinningsrikedom", [62] och gruppens
landmärkes album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (”Serganten Peppers ensamma/övergivna hjärtas Klubb
Band”), som avslöjade att Lennons sångtexter kontrasterade starkt med de enkla kärlekssångerna från Lennon/
McCartneys tidiga år.
I augusti, efter att ha introducerats till Maharishi Mahesh Yogi, deltog gruppen ett veckoslut med personlig
undervisning på hans Transcendental Meditation seminarium i Bangor, Wales, [63] och underrättades om
Epsteins död under seminariet. "Jag visste att vi hade problem då, sa Lennon senare. "Jag hade inga
missuppfattningar om vår förmåga att göra något annat än att spela musik, och jag var rädd. " [64] Senare reste
de till Maharishis ashram i Indien för ytterligare vägledning, där de komponerade mest av sångerna för The
Beatles och Abbey Road. [65]
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brian_Epstein - Brian Epstein
Epstein var bland vänner känd för sin dragning till råa och våldsamma män, gärna från arbetarklassen. Hans
homosexuella läggning tros av många ha spelat in då det gällde hans uppenbara fascination för The Beatles.
Samtidigt var det dock han som såg till att göra Beatles mer salongsfähiga då han bytte deras läderjackor och
något oborstade beteende mot den mer välklädda och välartade grupp som eftervärlden kommit att känna till. I
april 1963 gjorde John Lennon och Epstein tillsammans en resa till Spanien som det spekulerats kring. En del tyder
på att de båda hade någon form av sexuellt umgänge. Då Caverns DJ Bob Wooler på ett ofint sätt tog upp det
hela med Lennon på Pauls 21-årsdag (18 juni 1963) fick han emellertid ett rejält kok stryk av Lennon. Epstein
tystade ned vad som kunde blivit en präktig skandal precis i början av Beatles karriär.[7]
Detta bekräftas också på engelska wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Lennon#Brian_Epstein
En promotare för Hinduism/Yoga och omoraliskt leverne är ju inte heller en ett bra val att ha med i en Bibeln, vill
jag påstå! Ja, John Lennon är då verkligen inte någon förebild att ha med i en Kristen Bibel!
Ja, i den svenska ”THE BOOK” finns också bilder av andra ”kändisar”, bl.a.:
Hindun Mahatma Gandhi (http://sv.wikipedia.org/wiki/Mahatma_Gandhi)
Buddisten Dalai Lama (http://en.wikipedia.org/wiki/Dalai_Lama)
Som sagt; man kan ju undra vad dessa har med Nya Testamentet att göra...de tror/trodde ju inte ens på Jesus
Kristus som Guds Son...
Katoliken Moder Teresa (http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Teresa) finns också med!
Men vad ska en ”icke troende” tro när man kan läsa om att Dalai Lama ska medverka i gudstjänst i svensk kyrka?
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=241025 - Dalai lama medverkar i gudstjänst i svensk kyrka
(Eller se bifogad PDF ”Dalai Lama – Dagen 2010-12-30” – ifall det försvinner så småningom...)
Vid introduktionen till Lukas Evangeliet (sid 70 i det ”svenska exemplaret” och 72 i ”blädderexemplaret”) så har

man ett foto på en mor och ett gossebarn, där man kan se navelsträng och kön... Det är ju hur naturligt som helst
i och för sig, men vi talar om en Helig Skrift! Måste man ha med ”naket” i allt för att vara ”sökar-vänlig” och för att
nå denna generation?
I Johannes Evangeliet på sidan 112 ser man i ”blädderexemplaret” ett par skor med en strumpa...och Bibeltexten
”Herre, ge mig det vattnet , så jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten.” MEN i det ”svenska
exemplaret” på sidan 110 som jag har framför mig så är det samma skor men också två par ben i nylonstrumpor.
Den ena strumpan är högt uppe på låret och det andra nere på vaden... Man kan undra varför de har andra
bilder??? OM vi ska be Herren att inte ”gå dit efter vatten”...varför ska man då visa bilder som kan ge lusta?!!
Vidare när man bläddrar och kommer fram till sidan 128 i ”blädderexemplaret” så ser man en bar rygg, förutom
lite remmar från klänningen...på andra sidan ser man en svan... MEN i det ”svenska exemplaret” så har svanen
bytts ut till en kvinnohand insnörd i remmar som ”anspelar” på bilden med den bara ryggen...
I apostlagärningarna på sidan 144 i ”blädderexemplaret” ser vi en massa datorer och en pojke med texten:
”Dreamha k is the largest computer festival in the world. For four days in November, 2007, 10,455 people played
computer games in a sports arena in Jönköping, Sweden. The portraits shown here are of people playing computer
games during the festival.” Dreamhack är den största datorfestivalen i världen. Under fyra dagar i november,
2007, spelade 10,455 människor datorspel i en idrottsarena i Jönköping, Sverige. Det porträtt som visas här är
människor som spelar dataspel under festivalen " Och på följande sida några ungdomsansikten med hörlurar…
MEN i det ”svenska exemplaret” på sidan 138-139 ser vi en stor bild från en rockkonsert med texten:
”Battlecry är en kristen rörelse för unga människor. Genom att arrangera rockkonserter och sammankomster runt
om i USA kan unga ta ställning mot dagens destruktiva popkultur.”
På följande sida finner man fler bilder från denna rockkonsert...
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_Cry_Campaign - Battle Cry Campaign (“Strids Rop” Kampanj)
The Battle Cry Campaign is an organizing initiative [1] of a parachurch organization known as Teen Mania
Ministries. This initiative, started in 2005 and headed by Teen Mania founder Ron Luce, has an evangelical
Christian orientation; it primarily seeks to influence American and Canadian social and political culture. Major
backers include prominent evangelical leaders Joyce Meyer, Chuck Colson, Pat Robertson, Josh McDowell, and Jack
Hayford
Battle Cry Kampanjen är ett organiserat initiativ [1] av en parachurch organisation som är känd som Teen Mania
Ministries. Detta initiativ, startades 2005 och leds av Teen Mania grundaren Ron Luce, har en evangelisk kristen
läggnig; i första hand söker det att påverka amerikanska och kanadensiska sociala och politiska kultur. Betydande
uppbackare inkluderar berömda evangelikaler ledare Joyce Meyer, Chuck Colson, Pat Robertson, Josh
McDowell, och Jack Hayford.
DETTA MINA VÄNNER ÄR TROSRÖRELSEN!
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_10-4-10.html
1979 invigdes ett tros samfund med namnet International Convention of Faith Churches and Ministers (ICFCM =
Internationella Konventionen av Tros Kyrkor och Ministrar). Den består av omkring 100 kyrkor och 700 ministrar
som representerar olika para-kyrko ministries >> Parachurch organization >> Para betyder bredvid, vid sidan om,
i jämförelse med, något liknande eller falskt >>
http://en.wikipedia.org/wiki/Parachurch_organization - Parachurch organization
Parachurch organizations are Christian faith-based organizations that work outside of and across
denominations to engage in social welfare and evangelism, usually independent of church oversight. These

bodies can be businesses, non-profit corporations, or private associations. Most parachurch organizations, at least
those which are normally called parachurch, are Protestant and Evangelical. Some of these organizations cater to
a defined spectrum among evangelical beliefs, but most are self-consciously interdenominational and many are
ecumenical.
Parachurch organisationer är kristen tro-baserade organisationer som arbetar utanför och tvärs över samfund
för att engagera sig i social omsorg och evangelisation, vanligtvis oberoende av kyrklig tillsyn. Dessa organ kan
vara företag, ideella organisationer eller privata föreningar. De flesta parachurch organisationer, åtminstone
sådana som normalt kallas parachurch, är protestantiska och evangeliska. Några av dessa organisationer
tillgodoser ett definierat spektrum bland evangelisk tro, men de flesta är självmedvetet mellankyrklig/samkyrklig
och många är ekumeniska.
http://en.wikipedia.org/wiki/Interdenominationalism - Interdenominationalism
Interdenominational churches, synagogues, and organizations are intended to transcend Christian denominational
and Jewish movement affiliation by bringing together persons with differing beliefs and allegiances in a form of
ecumenism.
Mellankyrkliga kyrkor, synagogor och organisationer är avsedda att överskrida kristna samfund och judisk rörelse
anknytningar genom att sammanföra personer med olika tro och lojaliteter i en form av ekumenik.
Intressant att Illuminated World med Dag Söderberg och Jan Carlzon i spetsen – som själva säger inte är ansluten
till någon organiserad religion - lyckats få in ”reklam” från just en organisation som håller på att synkronisera
samfund och promotar ekumeniken!
På sidan 144 i det ”svenska exemplaret” ser vi en clown med texten ”Demonstranter drabbar samman med
kravallpolis i Rockstock inför det stundande G8-m tet i eiligendamm juni 2007.” (Sid 150 i ”blädderexemplaret”)
På följande sidor fler foton från demonstrationen... Och Bibeltexten ovan dessa foton som är gulmarkerad lyder
”Se, f raktare, häpna o h f rintas: jag utf r en gärning i era dagar, en gärning som ni inte kommer att tro på när
den berättas f r er.” Och en för text lyder ” ag har gjort dig till ett ljus f r hedningarna, f r att du skall bli till
frälsning intill jordens yttersta gräns.”
Och ytterligare en text som blivit understruken med rött lyder ”Hälsningar från apostlarna och de äldste till
bröderna av hednisk härkomst i Antiochia och Syrien och Kilikien. Vi har hört att några som kommit härifrån men
utan vårt uppdrag har oroat er och vållat förvirring med vad de sagt. Vi har därför enhälligt beslutat att utse
några talesmän och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus, dessa båda som
har vågat livet för vår herre Jesu Kristi namn, Vi sänder alltså Judas och Silas, och de skall muntligen framföra
samma meddelande. Den heliga anden och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande
oeftergivliga krav: att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni
undviker allt sådant handlar ni rätt. Allt gott!”
Först vill jag påpeka valet att skriva ”heliga anden”... detta ger en antydan att Den Helige Ande skulle vara
”feminin”... Bedrövligt!
Sen kan man ju undra – ja, i alla fall lite mindre intellektuella som jag – vem texten är avsedd för?
Demonstranterna eller G8-mötesdeltagarna???!!
På följande sida ser man kvinnor som gjorde uppror för att få rätt att rösta...
I Romarbrevet, sidan 160 i det ”svenska exemplaret” har de en bild med Bibelversen ”De bytte ut den
oförgänglige Gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor av fåglar, fyrfotadjur o h kräldjur.”
Där har de ett foto på en liten Chihuahua (hundras)med ett halsband som har ett stort $-tecken och hunden

sitter på en röd kudde i baksätet på en limousine... Ja, det kanske kan vara en ”modern tolkning”!!??!
(sidan 166 i ”blädderexemplaret”)
Fler och ”värre” exemplar till NT och GT finns längst ...för den som vill och orkar!
Jag måste tro att det finns fler syskon i Herren som anser att detta är en hädelse emot Guds Ord...
Om någon av er har blivit illa till mods av detta brev med alla bilder som beskrivits m.m., så ber jag att det må
vändas till ”konstruktiva ageranden” i det att det blir fler som vågar varna för THE BOOK!
Mitt motiv med att skriva om detta är för att peka på ”frukten” = att ha tillåtit manipulera; ändra och lägga till i
grundtexten...Bibel 2000 har gjort ytterligare ändringar och tillägg...till slut finns inga gränser – man kan göra vad
som helst – och nu har vi resultatet i THE BOOK där man förnedrar och förvanskar Guds Heliga Ord...
(Detta är också en av ”frukterna” av Charta Oecumenica där man ska söka dialog och sudda ut gränserna mellan
olika religioner och skapa en världsreligion...)
Dessutom vill jag varna för THE BOOK! Köp den inte! Och framför allt ge inte bort den i ”evangelisationssyfte”!
THE BOOK fanns att köpa i bokhandeln på Nyhemsveckan förra året (2010), enligt en syster i Herren som
berättade att hon köpt den där! Vi kan alltså inte lita på kristna ledare och sammankomster längre – de serverar
tydligen ”vad som helst” även i bokform! Vi måste själva be, studera Bibeln och våga rannsaka det som är
behagligt inför Gud och inte!
MEN MAN KAN JU FRÅGA; HUR KAN KRISTNA LEDARE OCH FÖRSAMLINGAR ACCEPTERA ”THE BOOK”??
Att inte tidningen Dagen kom med några som helst anmärkningar om att detta var att gå över gränserna eller att
de inte gav minsta antydan om att detta inte är en Bibel är ju helt otroligt! Inget om att detta är en hädelse...
Se denna artikel från oktober 2008: http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=159452 eller
se bifogad PDF ”Dagen - Magasinbibeln The Book lanseras i USA”, ifall detta försvinner så småningom...
”Därför ser vi fram emot att nu också få höra hur läsarna reagerar på en bibel i magasinsformat som
ursprungligen gjordes för en urban, sekulariserad publik, säger Dag Söderberg, upphovsmannen bakom "The
Book".”
Inte heller har jag hört att man opponerat sig här i församlingarna i Skara efter den ekumeniska böneveckan i
januari då THE BOOK lanserades av Svenska Bibelsällskapet... Och man kan bara undra i hur många fler
”ekumeniska sammanslutningar” utöver vårt land som de har varit och spridit detta?!?
NU i våra dagar gäller dessa verser mer än någonsin - 2 Timoteus 4: 1-5:
Så uppmanar jag dig inför Gud och Herren Jesus Kristus, som skall döma levande och döda, vid
hans tillkommelse och hans rike: Predika ordet, träd fram i tid och otid, överbevisa, tillrättavisa,
förmana med allt tålamod och all undervisning. Ty den tid skall komma, då de inte skall tåla den
sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig lärare, allteftersom det kliar dem i
öronen, och vända sina öron från sanningen och vända sig till fabler. Men du, var nykter i allt,
lid och uthärda, uträtta en evangelists arbete, fullgör din tjänst. (Reformationsbibeln)
Låt oss inte gripas av den ena läran och trenden efter den andra... som vill leda oss bort från Sanningen...
Efesierbrevet 4:14–15:
”F r att vi inte längre skall vara barn som låter sig drivas omkring av varje vindkast i läran,

av människors bedrägliga spel och listighet, när de försöker bedra oss, utan tala sanning i
kärlek o h i allt växa upp till honom som är huvudet, Kristus.” (Reformationsbibeln)
Som sammanfattning av THE BOOK, GT och NT, så finns det bara ett ord som ringer inom mig; HÄDELSE!
Detta är skrivet i Gudsfruktan, med en nöd och bedrövelse av att Guds Ord behandlas på detta vis. Det är hädelse!
Låt oss be för ALLA DE som varit inblandade i publiceringen av denna THE BOOK – be att Herren ger dem nåd att
få syndanöd, omvända sig och blir frälsta! Bed även att folk som har dessa Biblar eller som kommer att få dem
inte ska få lust att läsa dem...att de ska känna att detta inte stämmer...att Herren skall bevara dem från detta
elände!
Låt oss våga inse att det har gjorts, och fortfarande görs, stora attacker på Guds Ord och låt oss våga stå upp för
Guds Ord - Det oförändrade/oförvanskade Guds Ord!
1 Petrus 1: 22-23:
När ni har renat* era själar i sanningens lydnad genom Anden, till uppriktig broderlig kärlek,
skall ni älska varandra innerligt av ett rent hjärta, såsom födda på nytt, inte av någon förgänglig
säd, utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord, som förblir evinnerligen. Ty allt kött är
som gräs, och alla människors härlighet såsom blomster på gräset. Gräset vissnar bort och
blomstret faller av. Men Herrens ord förblir evinnerligen. Det är detta ord, som har blivit predikat
för er. (Reformationsbibeln) *KXII gör era själar rena.
JESUS KRISTUS ÄR ORDET! Må Han få största platsen i våra liv!
För Sanningen,

Karin Jansson
Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8
(Då mycket information på internet kan ändras snabbt, vill jag bara nämna att länkarna i detta e-mail fungerade
då detta e-mail skickades ut)
Jag håller nödvändigtvis inte med om allt annat som står skrivet på de webbsidor som jag länkat till i detta brev –
det är just den artikeln jag länkat till som jag vill framhäva.
.................................................................................................

Fler kommentarer till THE BOOK Nya Testamentet:
På sidan 173 (sid 183 i ”blädderexemplaret”) ser vi ett foto på en ung Arnold Schwarzenegger
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Arnold_Schwarzenegger)...där han spänner musklerna...och Bibeltexten till detta
foto lyder: ”Den av er som ty ker sig vara vis i världslig mening måste f rst bli en dåre f r att bli vis.”
Vad är det som förmedlas?
Att Schwarzenegger är en dåre/var en dåre innan han blev guvernör för California??
Låt mig påpeka – den vishet som Bibeln talar om (...dåre för att bli vis) handlar inte om ”världens vishet” – vilket
Schwarzenegger representerar! Jag har aldrig hört att han blivit frälst, avsagt sig alla sina våldsfilmer och vänt om
och blivit pånyttfödd och nu vill följa Gud!
Den vishet som Bibeln menar är vishet från Gud och Hans Ord!

På sidan 174 ser vi tonåringar (systrar?) som omfamnar varandra med Bibeltexten ”Till de ogifta o h till änkorna
säger jag att det är bäst f r dem om de f rblir vad de är, liksom jag.”
I ”blädderexemplaret” på sidan 185 är det mycket yngre flickor...som ser mer ”oskyldigt” ut...
På sidan 175 ser vi en kvinna och en man som sitter och kysser varandra med Bibeltexten ”Omskärelse eller
f rhud, det är likgiltigt, vad som betyder något at att man håller Guds bud.” Då kan man ju undra och hoppas på
att detta par som sitter och kysser varandra är gifta! Detta sista foto finns ej i ”blädderexemplaret”!
På sidan 177 ser vi en kvinna i gymnastikkläder, sittande på en balansboll med Bibeltexten ” ag går hårt åt min
kropp o h tvingar den till lydnad, f r jag vill inte predika f r andra o h själv komma till korta.”
Det är ju inte gymnastik/sport som Paulus talar om här! Han talar om att förneka sig själv, sitt ”kött” och välja att
följa det Gud har sagt i Sitt Ord! (Sid 186 i ”blädderexemplaret”)
På sidan 190 i ”blädderexemplaret” ser vi en vacker ros med Bibeltexten ”Meanwhile these three remain: faith,
hope, and love; and the greatest of these is love.”
MEN i det ”svenska exemplaret” på sidan 179 med samma Bibeltext: “Men nu består tro, hopp o h kärlek, dessa
tre, o h st rst av dem är kärleken.” visas ett foto med två munnar i en kyss där man ser deras tungor!!! Ja, eller
bättre beskrivit – tungor som ”hånglar” – ursäkta uttrycket!
Mina vänner; det är INTE denna sorts kärlek som Bibeln avser!!!
Den kärlek som är störst är Guds Kärlek – en Agape kärlek som vi som är frälsta får del av och kan förmedla till
andra! Detta är – i alla fall för mig – en hädelse av Guds Ord att ta med ett sådant foto som tolkning på denna
underbara Bibelvers! ”Skamligt” hade min mormor sagt och jag säger detsamma! Att de inte skäms!
Varför ska det ”svenska exemplaret” vara utmanande, men inte det engelska???!!!
Varför ska ”allt” vara OK att göra i Sverige??!!! Varför ska vi kristna tillåta vad som helst?
På sidan 188 (sid 202 i ”blädderexemplaret”) ser man ett naket mansbröst med en bloddroppe och Bibelversen
”O h f r de väldiga uppenbarelsernas skull, f r att jag inte skall bli h gfärdig, har jag fått en tagg som sti ker mig,
en ängel från Satan som misshandlar mig så att jag inte blir h gfärdig.”
Ja, åter igen; det är inte bokstavligt talat en ”tagg” som Paulus skriver om... Läs 2 Korintierbrevet 11 & 12 för att
förstå sammanhanget i det han talar om!
I Efesierbrevet på sidan 195 ser vi åter ett foto med en barbröstad man (möjligtvis en arab?) med Bibelversen
”O h liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall o kså kvinnorna i allt underordna sig sina män.” Fast i
”blädderexemplaret” finns inget foto alls...
Åter igen, varför måste det vara ”naket” för att försöka ”förklara och belysa”?
Och varför ett foto på en utlänning i samband med att kvinnorna ska underordna sig sina män?
Sen kommer en bild på katolska porslinsfigurer/ikoner på sidan 197 med Bibelversen ”Falska eller hederliga syften
– i vilket fall som helst blir Kristus f rkunnad, o h det gläder jag mig ver.” (Sid 211 i ”blädderexemplaret”)
Låt mig påpeka att detta är som sagt katolska ikoner och vi vet att RKK förmedlar ett annat evangelium med en
annan Jesus – deras Jesus är inte Bibelns Jesus Kristus och därför kan inte Jesus gläda sig över villoläror!!!

Sen kommer en ”morbid”/sjuklig sida med foto på sektledaren Jim Jones och ett foto på döda kroppar från
”Peoples Temple” i Jonestown, Guyana 1978. (Sidan 199 och sidan 212 i ”blädderexemplaret”)
Och där finns Bibeltexten ” ag vill lära känna Kristus o h kraften från hans uppståndelse och dela hand lidanden,

genom att bli lik honom i en död som hans – kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de d da.”
Jim Jones var en FALSK PROFET som ledde massvis av människor vilse!
(http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Jones och http://sv.wikipedia.org/wiki/Jim_Jones)
HUR kan man sammanknippa Paulus underbara ord om att vilja känna Kristus och Hans uppståndelse med en
sådan sjuk/obiblisk sekt???? Jag baxnar!
Bilden på sidan 201 var bra! (sid 215 i ”blädderexemplaret”) – de har en poäng i alla fall! Där visar de en
vissen/död julgran med Bibelversen ”Låt ingen g ra er till fångar i de tomma o h bedrägliga vishetsläror som
bygger på mänskliga traditioner o h kosmiska makter o h inte på Kristus”!!! AMEN! Julen är en mänsklig tradition
som den Romersk Katolska Kyrkan ”kristnade” och som tar fokus ifrån den Sanne Kristus till ett katolskt litet
Jesusbarn i en krubba... Jesus föddes inte i december och hela julfirandet har ett hedniskt ursprung!
Läs gärna: http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_21-12-10.html
Sidan 207 kommer ytterligare en ”morbid”/sjuklig bild där en man ”halsar” i sig en flaska vin..medans det finns
20-talet tomma flaskor på bordet...med Bibelversen gulmarkerad i texten på sidan ”Dri k inte längre bara vatten,
utan ta dig lite vin f r din mage o h dina ständiga krämpor”! Om man inte tyckt att alla de andra fotona har varit
fruktansvärda, så måste man i alla fall hålla med om att detta foto är ett stort hån mot Guds Ord! Hädelse!
Observera att detta foto finns EJ med i ”blädderexemplaret”! Se det vågar de visa inte ut över världen...för då
skulle det bli stora protester! Men i Sverige tillåts allt...
På sid 249 i ”blädderexemplaret” ser vi en glamorös kvinna som stiger ur en limousine till en gala...men i det
”svenska exemplaret” på sidan 229, så har man ett foto på en kvinna vars bröst nästan ramlar ur klänningen!!!
Bibelversen till bilden lyser ”Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad gonen åtrår, vad h gfärden
skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser, men den som
g r Guds vilja består f r evigt”.
Åter igen vill jag påstå att det är fel val av bild om man inte vill inleda någon i frestelse...
På sidan 231 har vi ett foto på Andy Warhol – en man i kvinnomakeup! I Bibelverserna i omkring denna bild står
det understruket med rött ”O h detta är kärleken: att leva efter hans bud. a, detta är budet som ni har fått h ra
från b rjan: att ni ska leva i kärleken.” och denna Bibelvers är gulmarkerad ”Ingenting gläder mig mer än att h ra
att mina barn lever i sanningen.” (Sidan 252 i ”blädderexemplaret”)
http://www.warholfoundation.org/legacy/photographic.html - The Andy Warholf Foundation
Bilden längst ner till vänster är den som finns i THE BOOK!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol - Andy Warhol, egentligen Andrew Warhola, född 6 augusti 1928 i
Pittsburgh, Pennsylvania, död 22 februari 1987 i New York City, New York, var en amerikansk konstnär, grafiker
och filmskapare. Han räknas som en av de främsta företrädarna för popkonsten. Andy Warhol var en av de första
stora amerikanska konstnärerna som var helt öppen om sin homosexualitet. [källa behövs]
Man kan ju undra om verserna ovan som de har markerat hänvisar till att de menar att denne Andy ”levde i
kärleken” i det att han levde ut sin homosexualitet...
Ja, bara för att klargöra vad Guds Ord verkligen menar så är det tvärtom! Kärleken här var att leva efter Hans bud!
Ja, det var THE BOOK Nya Testamentet...

Här kommer några kommentarer till Gamla Testamentet THE BOOK:
Bara på omslaget så har de ”provocerande” titlar med hänvisningar till olika kapitel och sidor...

DRIVEN AV BEGÄR 2 SAM SID 156*
DET FÖRSTA MORDET 1 MOS SID 8*
DEN IDEALISKA HUSTRUN ORDSPRÅKSBOKEN SID 137*
IBLAND VILL MAN BARA DÖ JOB SID 243*
HOROSKOP JESAJA SID 338*
Jag tar endast upp ett av dessa hänvisningar:
”Ibland vill man bara dö” – på sidan 243 ser man hänvisningen * till texten:
*Då tog Job till orda och förbannade den dag han blev född. Han sade:
Må den dag då jag föddes förintas, den natt då man sade: "Ett gossebarn!"Den dagen må bli till mörker, må Gud i
höjden inte fråga efter den och inget ljus skina över den. Må töcken och mörker kräva den åter, molnen sänka sig
över den, förmörkelse slå den med skräck. Må den natten slukas av dunklet. Låt den inte räknas bland årets dagar,
låt månaderna vägra den plats. Den natten må bli ofruktsam och inte fyllas av glädjerop. Må den förbannas av
Havets besvärjare, av dem som kan mana fram Leviatan. Må dess morgonstjärnor aldrig tändas. Förgäves må den
vänta på ljuset, aldrig se gryningen slå upp sina ögon, för att den inte stängde moderlivets port, inte dolde plågan
för min syn. Varför dog jag inte när jag föddes, genast då jag kom till världen? Varför fanns en famn som tog emot
mig och bröst som jag fick dia? Varför blev jag inte som ett nergrävt foster, som barnen som aldrig fick se ljuset?
Då skulle jag nu ligga i ro, sova en ostörd sömn i sällskap med kungar och rådsherrar, med dem som byggde upp
förödda städer, med furstar som ägde guld och fyllde sina hus med silver. Där rasar inte de onda mer, där får de
trötta vila, fångarna har fått ro och hör inte längre fogden ryta. Där är både hög och låg, slaven är fri från sin
herre. Varför ges dagens ljus åt den plågade, varför skall de olyckliga leva, de som längtar förgäves efter döden
och söker den ivrigare än nergrävda skatter, de som skulle jubla av glädje och prisa sig lyckliga om de fann sin
grav? Varför lever den som famlar i mörker, den vars vägar Gud har spärrat? Suckar har blivit mitt dagliga bröd,
min klagan är som forsande vatten. Det jag fruktade har drabbat mig, det jag bävade för har nått mig. Jag finner
ingen frid, ingen ro, ingen vila, bara vånda och kval.
Om det är någon som upplever att de vill dö, så är det ju inte dessa Bibelverser som jag skulle rekommendera
någon att börja läsa! Jobs bok är ju inte den mest lättlästa av alla böcker i Bibeln! Speciellt för icke troende.
Verkligen inget för sökare att börja läsa! Märkligt val!
Det är som om de medvetet vill fördunkla och förstöra...
Så vitt jag kan se, så finns det ingen engelsk version med ”blädderexemplar” av Gamla Testamentet THE BOOK...
På sidan 33 vid inledningen till 2 Mosebok, där det handlar om Mose födelse, finns en helsida på ett litet naket
gossebarn med texten ”När ni hjälper de hebreiska kvinnorna vid f rlossningen, se då efter: är det en pojke skall ni
d da honom, är det en fli ka får hon leva.” Åter igen; det är hur naturligt som helt med ett liten naken baby, men
i dessa dagar då vi vet att barnpornografi florerar hejdlöst och febrilt...VARFÖR ska man då utsätta ett litet barn
för sådant? VARFÖR ska man ens ”inleda” någon till frestelse? Jag tycker i alla fall att det är bedrövligt!
På sidan 46 & 47 där Bibeltexten har följande överskrifter
”Bordet f r skådebr den”, Lampstället, Altaret, F rgården, Oljan till lamporna, Prästdräkten” ser vi bilder såsom:
- En Ku Klux Klan medlem som bränner ett ”K”... http://sv.pandapedia.com/wiki/Ku_Klux_Klan
- En hand med en pistol...

- En rena rama ”porrbild” från någon slags dansklubb...nakna ben och en nästan naken kvinna så när som på
några ”tygremsor” som täcker det ”värsta”...
- ”Kasinospel”
VAD HAR DETTA I BIBELN ATT GÖRA? OCH FRAMFÖR ALLT VAD HAR DE ATT GÖRA MED EN BIBELTEXT SOM
HANDLAR OM GUDS TABERLAKEL??? SKAMLIGT!
Här hade det väl varit mycket mer passande att ha bilder på tabernaklet och altaret, prästdräkten m.m. för att
”illustrera och belysa”!
På sidan 101 ser vi ytterligare en ”bar” kropp i bikini...med ett manshuvud framför med makeup som en kvinna...
med Bibelversen ”En kvinna får inte bära mansdräkt, o h en man får inte ta på sig kvinnokläder, ty erren, din
Gud, avskyr alla som g r sådant.” Ännu en gång förvånas jag av valet av bild för att ”illustrera” texten!
På sidan 108 ser vi en stor bild på en ”militär” vid introduktionen till Josua med texten ”Medlemmar av den
militanta gruppen MEND-Movement for the Emanicipation of the Niger Delta har tagit nio utländska oljearbetare
som gisslan som del av deras kampanj för att säkerställa en större del av regionens oljefyndigheter åt
befolkningen”...
(MEND-Rörelsen för frigörelse av Nigerdeltat -http://en.wikipedia.org/wiki/Movement_for_the_Emancipation_of_the_Niger_Delta )
Ja, att ens ”jämföra” Josua med dagens krig visar att dessa som är ansvariga för THE BOOK inte förstår Guds Ord!
Guds folk Israel med Josua i spetsen intog ett land som Herren Gud själv visade och instruerade dem om! De
gjorde inte detta i ”egen kraft” för ”egna syften” – det var Guds syften som de stred för!
På sidan 121 ser vi ett foto på tre barn med Bibelversen ”Du har fortfarande f r my ket folk. Låt dem gå ner till
källaren, där skall jag gallra åt dig.” Och under fotot står det ”Barn, som ingen vill ha, lever på ett barnhem i
Zaluzhya, Ukraina. Många av barnen som föddes kort efter Tjernobyl olyckan är sjuka och visar symptom som kan
relateras till strålning men de flesta har inte ens träffat en doktor.”
Det är ingen tvekan om att det är tragiskt över många barn och vuxnas lidanden ut över världen...fruktansvärda
förhållanden råder för alltför många! Men det är inte vad Bibelordet ovan ens handlar om...
Det handlar om att Gud säger till Gideon att han har för många folk i striden och då skulle inte Gud få äran när
han vann... Den gallring av folk gällde endast vilka som skulle vara med och strida – det handlar inte om att gallra
om vilka som ska få leva!!!
Detta är en skymf att ens åsyfta på att det skulle gälla gallring av dessa små barn!
På sidan 126 ser vi en bild på ett halvt ansikte; näsa, mun & haka – där tungan provocerande sticks ut...med
Bibelversen ” ur kan du säga att du älskar mig, när du inte berättar allt f r mig. Tre gånger har du lurat mig, o h
du har inte talat om för mig var du får din väldiga styrka ifrån. Dagarna i ända pinade hon honom med sitt tjat. Till
sist blev han så trött på henne att han kunde dö, och han berättade sin hemlighet.”
VARFÖR EN PROVOCERANDE TUNGA?! VARFÖR HELA TIDEN ANSPELNINGAR PÅ ”SEX”?!!
På sidan 127 ser vi en ”krigsbild” med soldater i bakgrunden och en arm liggandes på marken...med Bibelversen
”Må jag d på samma gång som filisteerna!” och texten intill står det ”En bomb exploderar när en
självmordsbombare kör in i en amerikansk konvoj i Afganistan. 26 juni 2006.
Att förknippa en självmordsbombares död med Simsons död är också att förvanska Guds Ord!
På sidan 134 vid introduktionen till 1 Samuelsboken ser man en helsidesbild med två ”underhållnings brottare” i
full mundering med masker... det finns även fler bilder på sidan 138...
Man kan verkligen undra vad detta har med Samuelsboken att göra?!

På sidan 141 ser vi en bild med en sorgsen kvinna omringad av kvinnor som försöker trösta...med Bibelversen
”Ditt svärd har gjort kvinnor barnl sa, nu skall din mor bli barnl s som de.” och texten intill står det ”Mamma till
mördade tonårsflickorna Antigona, 14 och Mihane Deliu, 6. Kosovo, ugoslavien.”
Detta är också att ”förvrida” Guds Ord!
I 1 Samuelsboken handlar denna Bibelvers om amalekiternas kung Agag. Det var Herren som sa till Samuel att
säga till Saul att krossa och förinta amalekiterna, för Herren hade inte glömt vad de gjorde mot Israels folk, då de
angrep dem på deras vandring från Egypten. Saul lydde inte befallningen till pricka och det slutade med att han
miste tronen och Samuel själv högg ner Agag inför Herren i Gilgal med orden ”Ditt svärd har gjort kvinnor
barnl sa, nu skall din mor bli barnl s som de.”
Smärtan och sorgen är lika stor för vilken mor som än mister sitt barn – det är inte det jag ens ifrågasätter...men
Bibelversen ovan, tillsammans med kontexten, går inte att jämföra med att döda tonårsflickor som inte ens var
delaktiga i något krig...de blev tyvärr offer p.g.a. krig. Kontexten i Samuelsboken gällde en befallning som Herren
gav om en man som gjort mycket ont... Det var hans mor som blev barnlös i och med att han dödades.
På sidan 150 kommer en av de största hädelserna... Där ser man en bild på två män som omfamnas och kysser
varandra med Bibelversen ” ag s rjer dig, min broder onatan, du var mig my ket kär, din kärlek mer f r mig än
kvinnors.”
DETTA ÄR INTE VAD GUDS ORD MENAR MED BRODERLIG KÄRLEK!
Här har man då förvanskat den Gud-givna broderkärleken till eros kärlek! Gode Gud förlåt dem!
Det är verkligen uppenbart att de som arbetat med THE BOOK inte förstår Guds kärlek, utan endast vet om
mänsklig kärlek som måste ges uttryck i sex...
På sidan 152 ser vi en liten pojke sittandes i en låda med Bibelversen ”Skulle du bygga mig ett hus att bo i? ag har
aldrig bott i något hus utan har flyttat omkring med ett tält som boning alltsedan jag förde Israels folk ut ur
Egypten.” och texten till bilden lyder ”En pojke sitter i sin låda utanf r en hydda i maj 2005. Rebellerna i Uganda
har utövat terror i norra delen av landet i nästan 20 år. Offren är vanligtvis barnen som blir utnyttjade som
barnsoldater eller sexslavar.”
Och på sidan 153 ser vi en bild på en pojke som går längs en gata med rader av döda kroppar med Bibelversen
” an lät dem lägga sig på marken bredvid varandra o h mätte sedan med ett rep ut två längder som han lät d da
o h en längd som fi k leva.” och texten till bilden lyder ”Ung tysk pojke klädd i shorts går längs med en smutsig
gata med rader av kroppar från fångar som dog i Bergen-Belsens utrotningsläger 945.”
http://sv.metapedia.org/wiki/Bergen-Belsen
Åter igen vill jag påstå att de inte förstår Guds Ord... Ovanstående tragiska händelser är inget att ta lätt på!
Det var fruktansvärda händelser som INGEN får glömma så att det skulle kunna hända igen!
Men att jämföra raderna av kroppar från utrotningslägret med det David gjorde mot filisteerna i 2 Samuelsboken
och att jämföra den lille pojken utan hem p.g.a. rebeller med Gud som bodde i ett tält – är ändå att ”förvrida”
Guds Ord!
På sidan 157 finns ytterligare hädelser – i mina ögon!
Där ser vi dels en kirurgbild där man tydligen gör någon slags plastikoperation...och en mindre bild på en naken
”bodybuildare” från nacke till lår där man ser hans kön med Bibelversen ”I hela Israel fanns ingen som var så
beundrad för sitt utseende som Absalom: han var fulländad från huvud till fot.”
Ja, till denna text hade det väl varit passande att se ett huvud och fötter!!!
Varför allt detta nakna i en Bibel???? Varför ska man dra mer Guds helighet på detta sätt? Det är beklagansvärt!

Jag är helt övertygad om att Absalom inte gick omkring naken! Han var anständigt klädd - annars hade det stått
att läsa i Guds Ord!
På sidan 174 ser vi en bild på en dam som matar sin hund med nappflaska...med Bibelversen ”Så sant erren, din
Gud, lever, jag äger inte en brödkaka, bara en handfull mjöl i krukan och lite olja i kruset. Här plockar jag nu några
vedpinnar, så att jag kan gå hem och laga till något åt mig och min pojke, Men när vi har gjort slut på det svälter
vi ihjäl.”
Jag antar att denna bild ska föreställa det överflöd som finns framför allt i västvärlden...som kontrast till all nöd
och svält runt om i världen...
På sidan 177 ser vi en bild på Nazistledaren Hermann Göring...med Bibelversen ” ur många gånger skall jag
besvärja dig att inte säga annat än sanningen när du talar till mig i errens namn?” och texten till bilden lyder
”Nazistledaren ermann G ring får sin d dsdom vid Nürnbergrättegången. 2 september 946.”
I 1 Kungaboken 22 handlar det om Kung Joshafat av Juda som säger ovanstående Bibelcitat till Guds profet Mika...
Det handlar INTE om en ogudaktig nazistledare som ska vittna vid en rättegång!
Än en gång otroligt fattiga ”tolkning” och förvridningar av Guds Ord!
På sidan 186 ser vi en helsidesbild med en lättklädd kvinna bakifrån tittande ut genom ett fönster i underkläder,
nylonstrumpor till låren och i höga klackar! Med Bibelversen ”Så kom ehu till isreel. När Isebel fi k reda på det
målade hon ögonen och satte upp håret. Sedan ställde hon dig och såg ut genom fönstret. Då kom Jehu i porten,
o h Isebel hälsade honom: ”Är allt väl, Simri, din kungam rdare?” ehu tittade upp mot f nstret o h ropade: ”Vem
står på min sida?” Ett par tre hovmän visade sig i f nstret. ”Kasta ner henne!” ropade ehu. De kastade ner henne,
och blodet stänkte på väggen och på hästarna, och hästarna trampade på henne.”
Åter igen; varför detta ”lättklädda”/nakna i en Bibel?!!? Det är bedrövande!
Ja, det finns massor av bilder som man kan kommentera till... Jag hoppar över en hel del!
Men på sidan 280-281 ser vi en stor bild på ännu en lättklädd kvinna bakifrån...klänningen är en aning
genomskinlig och hon står framför en massa fotografer...med Bibelversen från Psaltaren ”Kom, låt oss jubla till
errens ära o h hylla vår klippa, vår räddning!”
Att ha en bild på en berömd person i samband med att ”jubla till Herrens ära” är att förlöjliga Gud – Han som ÄR
värdig all ära! Om de menade att man idag hyllar personligheter istället för Gud, så borde de ha skrivit en text till
bilden som förklarade detta...
På sidan 322 ser vi tre bilder; ett litet barn (flickebarn tror jag det är) med vingar, glödande kol, en tunga med
sot...och Bibelversen ”En av seraferna fl g fram till mig med ett gl dande kol som han hade tagit från altaret med
en tång. Med det vidr rde han min mun o h sade: ”När detta vidr r dina läppar blir din skuld borttagen och din
synd sonad”.
Låt mig bara peka på att en seraf inte är ett litet barn med vingar! I Guds Ord när det skrivs om Serafer och änglar
så står det i maskulin form i grundtexten! Och de gånger som Bibeln berättar att någon sett en ängel, så står det
att de är stora – det står aldrig att de är småbarn... Detta är en villolära som florerar och man kan idag hitta vykort
och alla diverse prydnader med ”små serafer” som ser ut som ”änglabarn”... Hur söta de än är – så är detta
obibliskt!
På sidorna 336-337 ser vi en stor bild med hus som drabbats av fruktansvärd jordbävning och ett antal män som
ligger på knä och ber...med Bbielversen ”De faller ner inf r dig o h ber med orden: Bara hos dig finns Gud, ingen
annan finns, ingen annan är Gud.” och texten till bilden lyder ”Balakot, Pakistan. Den 8 oktober 2005 drabbades

norra Pakistan, Afganistan och Indien av en kraftig jordbävning. 73 000 människor omkom, 100 000 skadades och
ver 3 miljoner blev av med sina hem.”
Ja, åter igen; ofattbara lidanden och förhållanden råder runt om i världen...
Men låt mig ändå påpeka att dessa män som ligger på knä på bilden tillber inte Bibelns Gud Jehova...
I Pakistan är huvudreligionen Islam och deras gud heter Allah. Likaså är det i Afganistan.
I Indien är huvudreligionen hinduism där Shiva är den högste guden av massor av gudar...
HÄR SER VI DÅ ”RELIGIONSSYNKRETISM” - ATT VI SKULLE TILLBE SAMME GUD...
På sidan 341 ser vi en helsidesbild på en ung barbröstad man som ligger i sängen med hörlurar med en konstig
tapet (?) i bakgrunden...med Bibelversen ” an var f raktad o h vergiven av alla, en plågad man, van vid
sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar
han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra
brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hand sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får,
var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin
mun.”
EN MYCKET KONSTIG BLID ATT HA TILL EN BIBELVERS SOM PROFETERAR OM VÅR HERRE OCH FRÄLSARE; JESUS
KRISTUS!
På sidan 357 i Jeremia ser vi en helsidesbild på Vita Huset i USA med Bibelversen ”Ve mig, min mor, att du födde
mig, en man som ständigt råkar i tvist och träta med hela världen! Jag står inte i skuld till någon och ingen står i
skuld till mig. Ändå förbannar de mig alla. Sannerligen, Herre, dig har jag tjänat med deras bästa för ögonen. Jag
har bett till dig f r mina fiender i oly kans o h n dens tid, det vet du, erre.”
Denna Bibelvers handlar om profeten Jeremia som går Herrens Vägar och varnar Guds folk att omvända sig...
Det handlar INTE om ”världsliga” politiker som har ”världsliga” och mänskliga planer och motiv för sin egen
vinnings skull! (http://en.wikipedia.org/wiki/White_house - här finns en bild på södra fasaden, som finns i THE BOOK)
Till introduktionen av Danielsboken på sidan 403 ser vi en hopböjd naken manskropp där man ser lår och mage...
Och på nästa sida 404 ser vi samme man hopböjda manskropp framifrån med Bibelversen ”Gör ett försök med oss
i tio dagar, herre: låt oss få grönsaker att äta och vatten att dricka. Jämför oss sedan med de unga män som har
ätit av kungens mat, o h behandla oss efter vad du få får se.”
Åter igen; VARFÖR detta ”nakna”?
Till introduktionen av Jona på sidan 426 ser vi en helsidesbild med en barbröstad man i våta jeans som kommer
vadandes i havet...och en liten bild på tre fiskhuvuden med Bibelversen ”På errens befallning spydde fisken upp
ona på land.”
Ja, detta ser mer ut som en reklambild för ett jeans märke än en bild som hör hemma i en Bibel!
Till introduktionen av Malaki på sidan 447 ser vi en helsidesbild med en kvinna i klänning och en naken man
slingrande om henne med Bibelversen ”Var inte trol s mot din ungdoms hustru!”
Naket, naket, naket – hela THE BOOK är fylld av naket! Varför måste det vara nakna människor hela tiden?
Jag är inte överdrivet pryd av mig, men jag har en Gudsfruktan där jag anser att man ska klä sig anständigt!
Världen har så mycket ”naket” och sprider porrbilder som finns i överflöd via tidningar, filmer/video och
internet...det är INGET som behöver bidras med i en Bibel!
Det fanns en tid då jag kanske inte skulle reagerat som jag gör – jag tillhörde då ”världens barn”... Då jag blev född

på nytt och blev ett Guds barn så fanns det en tid då jag gick omkring i mina ”gamla kläder”... Men mer och mer,
allteftersom jag läste Guds Ord och vandrade med Honom så blev jag medveten om att ”klä sig anständigt”! Sen
har jag bott i 8 ½ år i USA och i de församlingarna jag besökt så klädde man sig anständigt. Det t.o.m.
undervisades om det! Så kom jag till svenska församlingar där man kommer klädda ”hur som helst” och ibland kan
man faktiskt undra om det av huvud taget finns någon aktning på det som är Heligt... Vi har en Gud som ÄR Helig!
Bara ett exempel; jag var på Nyhemsveckan 2006 under en dag...och när kollekten skulle samlas in gick en ung
grabb med kollekthov... Han hade sina jeans hängande så att både kalsonger och halva baken/rumpan syntes!!!
Jag trodde jag skulle baxna! Finns det ingen Gudsfruktan?!
Malaki är den sista boken i Gamla Testamentet och direkt på sidan efter (447) står det

KOLLEKT
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TACK Peter Alm och Michael Gyring för er övertygelse och att ni förde stafetten vidare.
TACK Eva Erickson för textredigering och allt-i-allo.
TACK Ulrika Bullström för din support.
TACK Magnus Friström för din administrativa hjälp.
TACK Ardy Strüwer för de kärleksfulla illustrationerna.
TACK Mia och Annika för alla sena kvällar.
Jag vet inte om detta är den samme Gunnar Göranzon som finns i ovan ”TACK”...men det verkar troligt...
http://www.talarforum.se/gunnar.goranzon - Effektivitet, produktutveckling och att tjäna pengar.
Gunnar Göranzon är både präst och företagsledare och han är övertygad om att det är en satsning på mjuka
värden som i längden leder till framgångar. Potentialen är stor i de flesta organisationer.
http://www.talarforum.se/talarformedling/start/1/1/ - Talarforum i Skandinavien AB
Inspiration & kunskap - Talarforum har Europas största kompetensnätverk med över 8 000 talare, utbildare,
experter, underhållare och inspiratörer.
Vi skapar möten som bidrar till att stärka våra kunders attraktions- och konkurrenskraft.
Vår uppgift är att identifiera, analysera och matcha våra kunders behov med rätt kompetens och skapa

helhetslösningar, från korta effektiva föreläsningar till längre seminarieserier och utbildningar.
Våra kunder är allt ifrån börsnoterade företag till småföretag, myndigheter och föreningar.
http://bada.hb.se/bitstream/2320/970/1/03-54.pdf - (sidan 13) Gunnar Göranzon är redaktör för Omvänd till
verklighet- gudstjänst för 2000-talet.59 Den är skriven utifrån Alsikeprojektet, ett projekt inom Svenska kyrkan
som pågick 1991-1993 och handlade om att hitta nya former av gudstjänster inriktade på ekumenik. I boken
finns en rad artiklar av medverkande i projektet. Göranzon skriver att från att ha varit en rörelse för vita,
västerländska män har den ekumeniska rörelsen vidgas till ett globalt forum där kvinnor spelar en mycket stor roll.
Kvinnor har fått mer framträdande roller inom kyrkorna, och feministteologer har formulerat nya teologiska
insikter, man har ifrågasatt den traditionella liturgin som varit exkluderade för kvinnor. Idag gör också
globaliseringen att olika trostraditioner möts som aldrig förr. På allt fler platser öppnar man sig för varandras
traditioner, allt fler gudstjänster får en allmänkristen prägel. 60
(sidan 50) Göranzon skriver att på allt fler platser öppnar man sig för varandras traditioner och många
gudstjänster får vad han kallar en allkristen prägel.184 Hasselbergskriver att uppkomsten av nätverkssamhället
inneburit en nedmontering av institutioner.185 Den ekumeniska rörelsen kan sägas bidraga till en nedmontering
av vissa av kyrkans institutioner.
Detta är i alla fall rätt Ardy Strüwer:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ardy_Str%C3%BCwer - Ardy Strüwer, egentligen Eduard Arnaud Strüwer, född 11
maj 1939 i Batavia (från 1949 Jakarta), Java, Nederländska Indien (från 1945 Indonesien), är en svenskindonesisk-nederländsk konstnär, komiker och manusförfattare. Gift med premiärdansösen Astrid Strüwer
1960-1966 respektive Gunnela Strüwer 1966-2007, med vilken han har barnen Ardina, Marcel och Pascal.[källa
behövs]

http://www.ardystruwer.com/ - ARDY STRÜWER
Med andra ord;
De ”kärleksfulla illustrationerna” som finns i THE BOOK är INTE från en bekännande född på nytt –
Bibeltroende! Det står i alla fall inget om att han skulle vara troende/född på nytt på hans hemsida ovan!
Bibeln som modernt fotomagasin
Bibeln som glansigt coffeetable-magasin med erotiska bilder. Markus Schenkenberg och Madonna i utmanande
poser. Projektet väckte anstöt i religiösa kretsar för några år sedan.
Det hela startade när tre vässade entreprenörer från Östermalm bestämde sig för att modernisera Bibeln. De
tre vise män var David Barda, Peter Gustaf Vilhelm Hellstedt och så Michel Gyring, även känd från dokusåpan
Riket.
– Mycket i Bibeln är ju våldsamt och hårt. Höga visan är den vackraste boken – fylld av lust, åtrå, kåthet och
sköna saker. Ardy Strüwer tände på projektet, ställde upp och skänkte bilder. Han målade härligt röda bröst,
säger Dag Söderberg.
För att tilltala moderna läsare har versernas numrering försvunnit. En del rubriker och bildtexter har lyfts
fram för att relatera till aktuella spörsmål.
– Det fanns en viss nervositet men det har gått fantastiskt bra. Den nya domprosten Åke Bonnier kommer ju
från en litterär släkt men han blev jätteglad. Samma sak på stiftet och med Ärkebiskopen. Jag vill att de ska veta
vad jag gör även om vi inte samarbetar. Det roliga och ovanliga är att jag kommer utifrån och in, vilket de inte är
vana vid.
http://www.realtid.se/ArticlePages/200702/19/20070219142355_Realtid579/20070219142355_Realtid579.dbp.asp?sAction=lk

Jag tror inte jag behöver kommentera dessa ovanstående citat från REALTID.se...
GUD, FÖRBARMA DIG ÖVER OSS!

