
 

 

[Sähköposti] 

[Verkkosivusto] 

25.5.2020             ’Detta hopp är vår själs ankare…’ Hebreerbrevet 6:19 

Kära vänner, 

Just nu lever vi i en tid som är svår och konstig. Olika länder har ju lite olika situationer men 
man kan säga att nästan alla medborgare i hela världen stannar hemma redan flera månader. 
COVID-19 har visat oss att allt har sin tid. Personligt så har jag använt denna tid att skriva och 
förbereda saker för framtiden. På ett sätt känns det att tiden ska användas att söka Guds vilja 
- och att tänka på det som är verkligen viktigt i livet. 

Ni kanske vet att antisemitismen har ökat mycket även i 2020. Korona tiden har föranlett 
mycket antisemitismen online. Detta kallas COVID-19 antisemitismen. Man firar israeliska död. 
Man säger att judar sprider virus. Sådana här fördomar fanns till redan i medeltiden. Det som 
är så hemskt är hur snabbt hat sprider sig online. Vi måste ta ställning och undervisa andra 
om nya antisemitismen.   
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På ljusare sidan: Några dagar sedan har jag fått en ny websida under mitt namn. Allting är 
fortfarande skriven bara på engelska men man kan gå och titta. Det finns till exempel många 
korta filmer och intervjuar där. Det finns också en längre film som heter One Ruler The Power 
of Persecuted Church. Jag rekommenderar den mycket. Det gäller om förföljelse av kristna.   

Jag vill också berätta att min bok Vägen till Förintelsen finns till på engelska med namn 
Journey to the Holocaust och man kan köpa den från Amazon i hela världen. Kanske ni kan 
berätta till vänner om boken? Har du redan köpt boken på svenska? Man kan beställa svenska 
boken från Håkan Häggblom, email: kirjaosto@gmail.com Det vore en bra idé att ge den som 
gåva till Bibelskolor och teologiska fakultet. Det som är så märkvärdigt är ju det att nästan inga 
Bibelskolor lär om antisemitismen och förintelsen. När jag var i Sverige med Shalom över 
Israel för Minnesdagen 2020 vi kunde verkligen se att folket ville veta och förstå om 
antisemitismen och Förintelsen. Det som är viktigt är att dem har en bra informationskälla. 
Jag tackar för hjälpen i detta sammanhang. Man kan påverka även i denna tid. 

Gud välsigne Dig! Med vänlig hälsning, 

 Susanna 
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