Hej podradiolyssnare.
Till er som är engelsktalande vill jag informera att jag har en engelsk podradio på urlen:
http://podcast.disciplemattias.com
Den uppdateras dagligen.
Angaende biblar rekommenderar jag att ni köper en King James Bible om ni förstar engelska.
Till exempel kan ni köpa en från Bokus som är publicerad av trinitarian bible society dom gör
king james biblar med akta text. Det finns tyvärr de som gör king james biblar som har andrad
text.
Till er som inte pratar engelska rekommenderar jag karl den 12:des bibel. Den är baserad på
Textus Receptus precis som king james bible.
Notera att reformationsbibeln duger inte. Den har gjorts av de som sprider falska biblar.
Alla biblar producerade i Sverige som jag känner till efter 1880 är falska biblar som jag inte
rekommenderar. Tex så är bibel 1917, Svenska folkbibeln 98, Svenska folkbibeln 2015, Bibel
2000, Bibelkommisionens Bibel etc falska biblar baserade pa Codex Vaticanus och Codex
Siniaticus, dvs de är katolska, ockulta falska biblar. Som sagt så är även reformationsbibeln en
falsk bibel. Läs inte dessa biblar.
Läs istället Gustav Vasas bibel, Gustav Adolfs Bibel och Karl den 12:es Bibel. Dessa är Textus
Receptus precis som King james bibel.
Ni frågar då var kan jag få tag på denna bibel i Sverige. Det tråkiga är att de inte publiceras idag
och de antika kan man inte ha för daglig läsning för de är trasiga, dyra och svåra att läsa på
grund av det gamla teckensnittet, där f ser ut som s tror jag etc. Hur som helst den finns på
nätet. Här är den som xml fil:
https://spraakbanken.gu.se/eng/resource/bibel1873dalin
Och här är den online vad jag förstår:
http://bibeltemplet.net/bibelnonline/slaupp.cgi?BOK|1|1||KarlXII|
Här är flera länkar:
https://web.archive.org/web/20120607063432/http://web.mac.com/onlinebible/Downloads/downl
oads.html
http://www.bibel.se/bibeln/andra-bibeloversattningar/karl-xiis-bibel-1703-gt_799
http://www.bibel.se/bibeln/andra-bibeloversattningar/karl-xiis-bibel-1703-nt_1058
Du kan också ha den i Stepbible. Jag rekommenderar step bible. Ladda ner den här:
https://www.stepbible.org/downloads.jsp

Det finns också online och man kan lägga till karl12bibeln. Här är den online:
https://www.stepbible.org/?q=reference=Gen.1|version=SweKarlXII1873&options=NHVUG
https://www.stepbible.org/
Tråkigt att det inte finns en svensk bibel att köpa i bokhandeln. Men så är det. Inget att göra
något åt. Man kan ju såklart göra en pdf fil och självpublicera.
Dessutom så har llm.nu som kan nås pa info@llm.nu en språkreviderad variant av karl12bibeln
som går att köpa via deras epost ovan.
http://llm.nu/
Men som sagt om du förstår engelska så rekommenderar jag snarare att du köper en king
james bible från Bokus (här är länk till en som jag rekommenderar):
https://www.bokus.com/bok/9781862283305/holy-bible-authorised-king-james-version/
eller om du har en massa pengar köp en från localchurchbiblepublishers.com.
http://localchurchbiblepublishers.com/
King James bible ar Guds ord. Ta vara på det, lyssna på det, las det, följ det, tro på det, etc.

