
”Khaled är fortfarande en ikon för terrorn" 

"Sverige är ingen skyddad oas. Tvärtom en miljö där terrorns ondska systematiseras 

och planeras. Man behöver inte vara specialdetektiv för att också kunna utläsa nynazistiska och 

antisemitiska motiv bakom terrordåden. Morden vid terrorn i Köpenhamn är också exempel 

på judehat som terroristernas motiv. Terrordåd i Ankara nyligen riktade sig även de mot judar 

och israeliska civilpersoner på besök i Turkiet. Vi borde sett och insett tillräckligt för att 

häpna när ett etablerat, om än litet parti som Kommunistiska Partiet denna vecka 

välkomnat en ökänd terrorist, Leila Khaled, på turné i Sverige. Denna vecka propagerar 

hon för fortsatt palestinsk terror mot Israel." (Siewert Öholm) 

Terrorattacker förhindrades 

ISRAELNYHETER: "I Jerusalem stoppade polisen två barn (12-åriga pojkar) från att utföra en 

terrorattack i dag. Pojkarna uppförande väckte polisens misstänksamhet och när polisen stoppade 

dem visade det sig att de var utrustade med knivar och den ena pojken hade ett avskedsbrev till 

sina föräldrar i fickan." 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS 

Yogaledare coachar kyrkans diakoner 

"En ledare i kundalini-yoga anlitas som handledare för diakoner i Jönköpings pastorat. – Detta är 

inget som oroar mig, säger kyrkoherden, Hans Boeryd." 

OHLINS: När avfallet är totalt... Fly sådana kyrkor och gå inte dit! Se videon med Caryl 

Matrisciana: Can Yoga ever be Christian? (Eng) 

Tiden efter Abbas 

ISRAELNYHETER: "Marwan Barghouti sitter i israeliskt fängelse dömd för mord. Det hindrar  inte 

honom och hans medhjälpare att planera för tiden efter Abbas, när Barghouti planerar att överta 

Abbas plats som ledare för palestinierna. Times of Israel skirver att Barghoutis medhjälpare, 

Hamas och Islamsk Jihad har kommit överens om hur man skall gå till väga efter att Abbas tid är 

förbi. Målet kommer att vara att tvinga bort Israel från alla områden utanför Gröna linjen 

(vapenstilleståndslinjen från 1949) och upprätta en palestinsk stat. Planen går bland annat ut på 

att säga upp Oslo avtalet och skapa kaos och blockera all trafik till  de israeliska bosättningarna 

och skada deras infrastruktur, el, telefon och internet." 

Därför behövs en ny reformation 

"Guds ord är församlingens instruktionsbok. Den kan inte anpassas till samhällets skiftande 

attityder. Anpassning innebär att vi undviker vissa obekväma sanningar för att ”underlätta” för 

nutidens människor att acceptera budskapet. Men när förkunnelsen blir otydlig smittar det av sig 

på medlemmarna och leder till teologiska tveksamheter. Risken blir även stor att förkunnelsen då 

handlar mer om vår tids allmänmänskliga frågor än det som bygger upp församlingen och stärker 

medlemmarnas tro. En frimodig förkunnelse av evangelium om Jesus Kristus är en Guds kraft till 

frälsning också för moderna människor. Vårt ansvar är att uppmuntra våra förkunnare att 

frimodigt predika allt Guds ord även om det inte är politiskt korrekt! Den kristna tron innebär att 

ha en personlig relation till Gud genom Jesus Kristus. Allt som inte har sin grund i denna 

personliga relation blir annars en andlig fasad, som vi putsar på, men vi tappar vårt fokus, som 

ska vara Gud själv." (Arne Brännström) 
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OGRÄSET FORTSÄTTER KOMMA SAMMAN 

Lou Engle of The Call is again raising concerns after a Roman Catholic leader prostrated at his 

feet on Saturday in declaring that he wanted to “kiss his feet” in an act of reconciliation between 

Christians and Catholics, and Engle returned the act by likewise kissing the man’s shoe. The 

gesture took place during “Azusa Now,” an event hosted by The Call, which was attended by over 

100,000 people at the Los Angeles Memorial Coliseum. 

Jeff Jansen Sees Huge Gold Angel at Azusa Now >> 

Smutsig FN-kampanj från regeringen 

"...Men det allvarligaste är inte myglet, mutorna och härskarmetoderna. Allvarligast är att vi inte 

diskuterar innehållet i vad Sverige skulle bidra med i säkerhetsrådet. Inte heller dryftas namn och 

kandidater till jobbet. Tänker regeringen damma av salongsrevolutionären Pierre Schori, eller är 

det en post för Wallström själv för att utveckla sin dubiösa mellanösternpolitik? Kommer Sverige 

att använda sin FN-post för att fördöma folkmorden på kristna och andra minoriteter i Syrien och 

flera grannländer? Kommer Sverige stå upp för Israels rätt att existera och försvara sitt land? 

Regeringen talar med svepande formuleringar om mänskliga rättigheter, demokratiutveckling och 

hjälp till människor i krig och förtryck. Bra ord, men orden måste ha substans där förtryck råder. 

Regeringen tystnar dessvärre när krigsbrotten är uppenbara." (Siewert Öholm) 

Frågan om Gud och det onda går inte att vifta bort; den kräver djupgående reflektion 

"..Kristen tro löser inte det ondas problem i all dess komplexitet. Den som tror på Gud lever 

med många frågor och utmaningar. Men vid en mer ingående analys ger oss kristen tro ändå 

långt mer än vad alternativen förmår göra; en grund för absoluta moraliska värderingar, så vi 

kan skilja gott från ont, ett hopp om att det onda inte ska bestå för alltid utan det goda ska 

slutgiltigt segra, en motivering till kamp mot det onda och ihärdigt arbete för det goda och 

tillgång till en kraft, större än vad vi äger i oss själva, att under tiden bära lidanden och 

svårigheter. Att Gud finns och att han i Jesus Kristus visat att han inte övergett oss, gör all 

skillnad i världen – också för det ondas problem." (Stefan Gustavsson) 

Islams förföljelse av kristna 

ISRAELNYHETER: "Läsvärd artikel om förföljelsen av kristna i Mellanöstern och västvärldens 

reaktion på den. Trots att judar och kristna har funnits längre i Mellanöstern än muslimerna 

(islam är en betydligt yngre religion) verkar många anse att området tillhör enbart muslimer. 

Under 2016 har det talats allt mer om risken för en ny finanskris. Men vilka är de största farorna 

som lurar? SvD Näringslivs Andreas Cervenka har en lista. (SvD) >> 

ETT MÅSTE ATT LÄSA DE HÄR 2 ARTIKLARNA FRÅN TRICIA TILLIN 

THE "OVERSHADOWING" (Part One of Two) 

THE "OVERSHADOWING" (Part Two of Two) 

OHLINS: Latter Rain och Trosrörelsens progressiva uppenbarelser drivna av mörkret har nu fört 

oss fram till en skördetid. Ogräset har visat sig mitt bland Vetet. Men Gud tillåter det (5 Mos 

13:1-4) Det skall nu visa sig vem som älskar honom och vem som inte gör det.  

LIGHTHOUSE TRAILS 

Rymdväder har redan tidigare påverkat livet på jorden, skriver The Independent. I dessa 

fall ska solstormarna bara ha resulterat i mindre påverkan på teknik och kommunikationer. Men 

om en mer omfattande solstorm skulle äga rum så skulle konsekvenserna kunna komma att bli 
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mer allvarliga. En sådan allvarlig solstorm inträffade senast år 1859. Om en sådan storm 

inträffade i dag skulle det kunna få stora konsekvenser för dagens samhälle, skriver The 

Independent. 

OHLINS: Kanske kan orsaka diverse bölder mm för dem som opererat in ett chip i huden. 

Utrikesminister Margot Wallström (S) frågas ut i riksdagens konstitutionsutskott om sina 

uttalanden om "utomrättsliga avrättningar" och Israel. Uttalandena har gjort att hon inte är 

välkommen till Israel (AB) >> 

TrueReformation 2011 om Sverigebönen >>: "Broschyren har texten: "Inte bara Rom är 

byggt på sju kullar. Varje samhälle byggs upp utifrån sju pelare - Näringsliv, Politik, 

Utbildning, Media, Kultur, Familj, Religion...Gud kallar sin kyrka, sitt folk, att vara huvud, inte 

svans. Kristus bjuder sin församling att ta plats för att utöva inflytande..." 

"De sju kullarna" eller "de sju bergen" handlar om Dominion/Kingdom now. Målet är en 

maktfullkomlig kyrka som ska "utbreda Guds rike så att Jesus kan komma tillbaka", säger man. 

Därav kommer pratet om en jätteväckelse (Latter rain-läran). Men detta är ingen äkta väckelse 

och man vill inte höra talas om Bibelns varningar för den sista tidens avfall. Undra på att Jesus 

gång på gång sa: "Se till att ingen bedrar er".  Rötterna till Dominion finns i Trosrörelsen och 

(Ny)Apostoliska reformationen som kommer från Latter rain-läran. Samma tankar finns i 

Emerging Church-rörelsen, för att inte nämna Påvedömets pyramidstruktur - det verkliga 

"dominion-bygget". I själva verket tar dessa ledare den plats som endast tillhör Jesus 

Kristus." (Elvor Ohlin) 

Vik inte en tum, Gefle Dagblad! 

"Den liberala ledarsidan har svarat för de politiska kommentarerna – som av förklarliga skäl har 

varit skarpa och kompromisslösa. Tidningen har uppenbarligen granskat en miljö som varken 

uppskattar kritik eller insyn. Tidningens chefredaktör och ansvariga utgivare, Anna Gullberg, har 

nudödshotats av en nära anhörig till imamen Abo Raad. Hotet framfördes heller inte anonymt 

utan fullt öppet, som för att demonstrera att radikal islamism granskar man inte ostraffat. Men 

det är just det som journalister måste kunna göra, och samhället får inte acceptera att någon tar 

sig rätten att inskränka pressfriheten. På den punkten finns det ingen kompromissmån och inga 

förmildrande omständigheter. Hotet mot Gullberg är att betrakta som ett slag mot själva 

pressfriheten." 

Önskade sina kunder glad påsk – mördades 

"Muslimske butiksägaren Asad Shah i Glasgow önskade sina kristna kunder glad påsk. Efter det 

hittades han misshandlad till döds utanför sin butik. En känd jurist som fördömt mordet har nu 

blivit mordhotad." 

OHLINS: Vi ser en skrämmande utveckling i Sverige. Samtidigt pågår ett avfall från bibeltroheten 

i många kristna församlingar, som resulterar i en kraftlös "håll-i-gång"-kyrka. Må Gud förbarma 

sig och höra dem som ropar till honom för vårt land.  

Dan 9:18 Böj, min Gud, ditt öra till oss och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har 

drabbat oss, och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. Ty det är inte på grund av vår 

rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. 

Adaktusson ska tala om förföljda kristna i FN 

"Sedan både EU och USA erkänt illdåden mot Mellanösterns kristna som folkmord, tar frågan nu 

klivet in i FN. Det sker genom Lars Adaktusson, svensk EU-parlamentariker, som samtidigt rasar 

mot det svenska ointresset. ...Vad tror du att det svenska ointresset beror på? – Att både 

offren och förövarna är fel i en svensk kontext. Offren är kristna och förövarna finns på den 

muslimska sidan. Att tala om detta passar inte heller in i den svenska kontexten. Där finns en 
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kristofobi och en rädsla att bli beskylld för att vara islamofob. Självklart är all kollektiv 

skuldbeläggning vedervärdig. Däremot måste vi kunna lyfta fram verkligheten så som den är." 

(ViD) 

Abbas: "Vi har varit ockuperade i 67 eller 68 år" 

ISRAELNYHETER: Med kunskap om historien är det lätt att se att Abbas målar upp en falsk bild 

när han pratar om 67 eller 68 år av ockupation. Palestinierna har aldrig haft någon stat man 

kunnat ockupera och området han pratar om har genom internationella beslut getts till det 

judiska folket för att de där skall återupprätta sin stat. 

PA börjar betala av sin elskuld 

"...Den Palestinska myndigheten och det privatägda palestinska eldistributionsföretaget JDECO 

har i flera år underlåtit att betala Israels statliga elverk IEC för el som produceras i Israel och 

förbrukas av palestinier på Västbanken. Skulden uppgår nu till motsvarande 3.73 miljarder 

svenska kronor. ..Idag onsdag nådde emellertid parterna en överenskommelse, varmed PA 

omedelbart betalar motsvarande 43 miljoner svenska kronor av skulden, i utbyte mot att IEC 

upphör med de schemalagda strömavbrotten. Parterna ska sedan tillsammans förhandla fram en 

betalningsplan för den resterande summan inom en vecka. Det är dock ännu för tidigt för att 

avgöra om överenskommelsen markerar en vändning i relationerna mellan Israel och den 

Palestinska myndigheten i den här typen av dispyter, där den palestinska sidan i flera år har 

utnyttjat den politiska konflikten som en förevändning för att inte betala sina räkningar." (Paul 

Widen) 

Religionsfrihet under press i Frankrike 

"Nancy Lefèvre har låtit sig intervjuas i Norska Dagen förr. 2013 berättade hon om CNEF:s 

engagemang i den nationella kampanjen mot lagen om samkönade äktenskap i Frankrike. 

Tusentals demonstrerade på gatorna i Paris den våren. Fronterna var hårda. Förkämparna för den 

klassiska synen på äktenskapet blev arresterade då de åt sin matsäck utanför senaten, iförda t-

shirts med bild av mor, far och barn. – Frankrike har blivit ett antireligiöst samhälle, sade Nancy 

Lefèvre till tidningen efter detta. Nu är Frankrike mitt i en stor diskussion om yttrandefrihet i 

medierna, på skolor och andra offentliga platser. En av frågorna som diskuteras är om religiösa 

argument kan användas i politiken. En annan handlar om ifall religion kan vara synlig på 

offentliga platser. 

JAN MARKELL NEWS 

TÄNKVÄRT 

OHLINS:  

2 Pe 2:2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens 

väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen 

över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte. 

DET KNAKAR I MEGAKYRKORNA 

Ex-Mars Hill Pastor Mark Driscoll's attempt at a new beginning was somewhat overshadowed 

Easter Sunday as protesters gathered outside Driscoll's new Arizona-based Trinity Church to warn 

congregants of the pastor's alleged misdeeds. Although few in number, protesters held signs that 

read: "Trinity = Mars Hill" and "Where'd all the Money Go, Mark???" alluding to the allegations 

surrounding the embattled pastor's tenure at the now defunct Mars Hill Church. Protester Bob 

Sluys, a former member of Mars Hill, according to a report from KCTV5 News, yelled to 
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parishioners as they entered the building, "Ask Mark, but he won't answer! His [Driscoll's] empire 

was built on the back of unpaid labor, volunteers, abusive culture, and all for Jesus' fame." 

Eze 34:7 Hör därför HERRENS ord, ni herdar: 8 Så sant jag lever, säger Herren, HERREN, 

sannerligen, därför att mina får har lämnats till rov och därför att mina får har blivit ett byte för 

alla vilda djur - de har ju ingen herde - och eftersom mina herdar inte frågar efter mina får, då 

herdarna bara tänker på sig själva och inte på mina får, 9 därför, ni herdar: Hör HERRENS ord: 

10 Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot herdarna och skall utkräva mina får ur deras hand 

och göra slut på deras herdetjänst. Herdarna skall då inte mer kunna föda sig själva på detta 

sätt, ty jag skall rädda mina får ur deras gap, så att de inte blir föda åt dem. 11 Ty så säger 

Herren, HERREN: Jag skall själv söka upp mina får och ta mig an dem. 

 

Flera svenska nätsajter uppmanar till terrorism, att döda judar och att lära barn skjuta. Det kan 

Aftonbladet i dag avslöja. Vilka som står bakom hemsidorna är hemligt. En av sidorna har 

kopplingar till skobombaren Richard Reids moské i London. (AB) >> 

Nej, ni får ingen plats i paradiset 

"Nyckeln till att få människor att inte ställa upp som självmordsbombare ligger endast hos 

imamerna som, om de vill, klart och tydligt kan proklamera att självmordsbombare som dödar 

”otrogna” utför en fruktansvärd handling och inte kommer till paradiset." 

FN utställning om Israel censurerad 

ISRAELNYHETER: Det som inte får visas i FN högkvarteret är material som visar på judarnas 

koppling till Jerusalem, material som visar att araberna i Israel är fullvärdiga medborgare och 

 material som förklarar vad sionism går ut på. FN uppför sig i alla fall konsekvent, eftersom 

organisationen ständigt ljuger om Israel skulle det vara dumt att låta Israel visa fram de riktiga 

uppgifterna. 

Yogakurs i kyrka upprör 

"– Kundalini-yogan är den värsta formen av yoga. Den för människan i kontakt med starka 

ockulta krafter, och därför varnar till och med en del hinduiska gurus västerlänningar för att ägna 

sig åt just denna form av yoga. De vet att människor inte kan bemästra de krafter de kommer i 

kontakt med.Gertrud pekar på det som brukar kallas kundalini-resning. Hon beskriver denna 

process där man genom meditation strävar efter att kundalinikraften, eller kundaliniormen, ska 

stiga längs ryggraden och upp mot huvudet. Även om hon betraktar kundaliniyogan som den allra 

farligaste, varnar hon för all form av yoga, meditation, tai-chi och chigong.  – Även dessa kan 

resultera i kundaliniresning, hävdar hon, starkt kritisk till att kyrkan öppnar upp för detta. – Vad 

är det för präst som släpper in sådant? undrar hon. " 

Prästen: ”Vi ska ha en tydligt kristen profil” 

OHLINS: Svaren som prästen i denna kyrka ger är så otroligt dumma (ja, faktiskt!) så det går 

inte att upprepa. Blindheten verkar vara total. Detta är att "spela djävulen i händerna" för här 

öppnar kyrkan vitt upp för demoniska krafter. Det är helt i linje med new age-förespråkarnas 

medvetna infiltration i kyrkan. 

Palestinsk flygplanskapare ska tala i Göteborg 

"Palestinska flygplanskaparen Leila Khaled ska tala på ett möte med Kommunistiska partiet i 

Göteborg i april, rapporterar Göteborgs-Posten. - Naivt och osmakligt, säger Världen idags 

krönikör Siewert Öholm till GP. ...Siewert Öholm säger till tidningen att han är djupt kritisk till 

hennes besök. – Hon representerar en organisation som ligger bakom släckandet av oskyldiga liv 
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och det är extra allvarligt att hon bjuds in samtidigt som det pågår en våg av knivattacker i 

Israel. Organisationen PFLP är terrorstämplad av EU och USA men inte av FN. Leila Khaled 

nekades inträde i Sverige 2004 men tilläts resa in och första maj-tala 2011, skriver GP." 

Världens totala militärutgifter under 2015 uppgick till 1 700 miljarder dollar, en ökning med 1 

procent jämfört med föregående år. GP >> 

USA har skickat tolv jaktplan och omkring 350 soldater till Europa. Truppförflyttningen är en 

konsekvens av den spända relationen med Ryssland. (Svt) >> 

TRUMPET NEWS 

Jag skulle önska att intresset för Israel handlade om mer än om konflikten med 

palestinierna 

...Trots avrådan från sin familj beslöt hon sig för att forska en termin vid Bar Ilan-universitetet 

utanför Tel Aviv. Jahshan – vars palestinska familj lämnade Haifa i samband med kriget 1948 – 

växte upp med nyhetsreportage och samtal som var ensidigt negativa mot Israel och den synen 

präglade också henne. Men alla varningar om att hon inte skulle bli insläppt i Israel eller att hon 

skulle bli förödmjukande behandlad, kom på skam. Jahshan blev bemött med värme och 

nyfikenhet, även när hon berättade om sin palestinske far som föddes i Haifa 1948 och om sin 

drusiska mor. Ja, hon välkomnades ”hem” och blev bjuden till många israeliska kollegers hem för 

Shabbat-firande..." (Lisa Abramowicz) 

Bytte rullator och syremask mot skidor 

"Doften av parfym, djur och kylig luft. Allt detta kunde innebära svår andnöd för pingstpastorn 

Sivert Edorsson i Långsjöby. Efter att ha fått förbön i oktober 2015 är han friskförklarad. – Jag 

har dragit tillbaka min ansökan om sjukbidrag, säger pastorn vars helande väckt stort 

uppseende. ...Att ett under skett bekräftas också i patientjournalen från lungmedicin i Umeå: 

”Patienten har bett till Gud och fått hjälp av Jesus”, lyder överläkarens anteckning. Sivert har 

begärt att få den hemskickad. Han behövde den för att kunna dra tillbaka sin ansökan om 

sjukbidrag hos Försäkringskassan. Astman såväl som allergin är som bortblåsta. Sedan 

förbönsstunden i Övre Soppero har han inte använt någon medicin. – Jag har även lämnat ifrån 

mig andningsmaskerna, rullatorn och andra hjälpmedel, berättar Sivert." 

OHLINS: Ett underbart exempel på när Gud gör under! Ingen behöver tvivla på sanningshalten 

när läkarna få säga sitt och Jesus blir ärad! 

Kyrka utreder präst som är ateist 

OHLINS: Vad har man för motiv om man är ateist vill vara präst, kan man undra? En sådan 

präst sprider andlig död omkring sig. Förhoppningsvis har de som är frälsta redan flytt från den 

kyrkan - även om det i första hand borde vara prästen som stängs av. 

Imam i Filadelfiakyrkan - Islam är bara en lättare religiös väg 

"Vad var det som hände denna mörka januarikväll i Filadelfiakyrkans 500-sal på Rörstrand? På 

podiet hade fyra fåtöljer ställts fram. En för pingstpastor Erik Andersson och tre för de speciellt 

inbjudna gästerna. – En historisk dag, förklarade pastorn som annonserade att kyrkan för första 

gången i sin historia nu välkomnade gäster från andra religioner. Jag var där den där kvällen och 

det är med sorg jag reflekterar över vad som ägde rum. ...Den katolske biskopen Anders 

Arborelius, rabbinen för Stockholms synagoga Ute Steyer och imam Awad Olwan tog plats 

och välkomnades av församlingen. ...Detta möte ser jag som ytterligare en markör i en mycket 

allvarlig utveckling i svensk kristenhet. Ett möte som detta innebär oundvikligt att den kristna 

tron framställs som en religion bland andra religioner. Något som blir tydligt i exemplet från 
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Fisksätra är att Jesus rationaliseras bort till förmån för gemenskap, fred och samförstånd. ...Att 

Pingstkyrkan agerar plattform för dessa krafter är fruktansvärt. I det profetiska 

perspektivet blir en interreligiös utveckling än mer skrämmande, då skriften talar om 

att just Antikrist skall ena världen med religiösa medel.." (Emanuel Johansson) 

OHLINS: Vi uppmärksammades på den här artikeln av en av våra vänner och vi kan bara 

instämma i det skribenten uttrycker (läs hela artikeln). Detta är fruktansvärt! 

”IS planerar attack mot judiska barn” 

"Det är Sky News som med hänvisning till källor inom underrättelsetjänsten rapporterar om långt 

gångna planer från terroristerna i IS att slå till mot judiska förskolor och skolor i Turkiet. ...Redan 

före påsk uppmanade Israel alla sina medborgare att "så snart som möjligt" lämna Turkiet, på 

grund av konkreta hot om förestående terrordåd. 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS 

FN:s råd för mänskliga rättigheter svartlistar företag som verkar utanför Gröna linjen 

ISRAELNYHETER: "FN:s råd för mänskliga rättigheter röstade igenom en resolution som kräver 

att alla företag som har någon koppling till de israeliska bosättningarna utanför Gröna linjen skall 

svartlistas. EU och USA försökte få till stånd en mildare resolution men röstade inte emot 

resolutionen vilket visar att de inte har någon moral överhuvudtaget. Inget land i världen röstade 

mot resolutionen. De som känner sin Bibel vet vilken tid vi håller på att gå in i." 

ETT FALSKT EVANGELUM SOM NU PENETRERAR VÅRA FÖRSAMLINGAR 

Satan är den som formar den nya världsordningen. Glöm inte att han "synkar" villolärorna nu så 

att de "synkar" denna världsordning han formar. Det vi ser nu är "skökan" dras till vilddjuret som 

har 7 huvuden och 10 horn (Upp 17) 

THE TRUMPET NEWS 

 Medborgargardet Soldiers of Odin har nu etablerat sig i Göteborg. Under långfredagen sågs flera 

personer som har tröjor med gardets emblem patrullera i centrala Göteborg. (GP >>) 

SPRIDER SIG SOM OGRÄS 

That Jesus Culture and Bethel Church are gaining such province in Northern Ireland, particularly 

among young Christians is a serious concern given the aberrant, heretical and downright bizarre 

nature of their theology; Grave sucking - the strangest of all things to come out of Bethel Church 

must surely be the practice of 'grave sucking' whereby participants lie on the graves of (often 

very dubious) dead Christians in order that they might soak up their anointing. Such behaviour is 

more akin to voodoo and witchcraft yet has apparently also being practiced by members of a 

church in Northern Ireland. Fire tunnels - combine a gauntlet style challenge and the charismatic 

laying on of hands and you have Bethel Church's fire tunnel. Videos of this practice show the 

participants shaking, convulsing, laughing uncontrollably and falling over as they pass through 

the 'tunnel'. Rather than having any resemblance to Christianity this is more like the false 

demonic spirit seen in the Hindu Kundalini practices. 

Under kommande lördag-söndag var det meningen att Sveriges Förenade Muslimer (SFM) skulle 

hålla konferens i Lundbystrandshallen på Hisingen. Men i sista stund fick man besked om att 

Göteborgs kommun inte vill hyra ut lokalerna. – Om polisen och Säpo har gjort den här 

bedömningen är detta ingenting jag kan ställa mig emot eller tycka till om, säger kommunalrådet 
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Mariya Vojvodova (S). Polisen har upprättat en anmälan mot personer knutna till föreningen utifrån 

uppgifter från Säkerhetspolisen, skriver GP. 

A rare library of books on witches and the occult that was assembled by Nazi SS chief Heinrich 

Himmler in the war has been discovered in the Czech Republic. Himmler was obsessed with the 

occult and mysticism, believing the hocus-pocus books held the key to Ayran supremacy in the 

world. >> 

Kunskap om en enda väg 

"Att berätta om att Gud genom Jesus röjt vägen tillbaka till sig för alla människor är inte 

exkluderade. Att inte göra det, när förutsättningarna är de rätta, det menar jag är exkluderande. 

Vem är jag att undanhålla någon påskens budskap om försoning och nytt liv? Att det för med sig 

ett stort ansvar och en stor vånda, särskilt över min egen kärlek och bidrag, det är sant. Nyckeln 

till vila och glädje mitt i det allvaret är att mission handlar om att få gå in i Guds mission, i det 

Gud har på gång. Därför är det nåd att få lovsjunga Jesus både genom diakoni och mission." 

(Stefan Holmström) 

Påskens budskap måste hållas levande 

"Påskens budskap måste hållas levande av varje kristen. Inte bara vid ett tillfälle utan 

gång på gång. Inte bara under några dagar utan varje dag året runt. ...För hur ska vi 

kunna förklara storheten och det unika i det kristna budskapet för den som tror att Fastan inte är 

mer än den tid på året när vi äter semlor eller att påsken firas för att hönorna har börjat värpa 

och naturen förbereder sig för vår och sommar om vi inte själva är berörda på djupet? Då 

riskerar vi att reducera Jesus till vishetslärare, föredöme och god talare i stället för att presentera 

honom som Kristus, som en gång för alltid ändrat alla människors liv genom sin död och 

uppståndelse. Och det är detta evangelium som världen behöver höra och som, vare sig den 

förstår det eller inte, längtar efter." 

”Kombinera säkerhet med integritet som i Israel”  

"En lärdom kommer från ett land som lever med terrorn dagligen: Israel. Som varje van 

israelresenär vet är säkerhetsnivån på Israels största flygplats Ben Gurion hög, fast givet den 

höga risken som landet är utsatt för känns den inte tryckande påträngande. Inget flygplan som 

lyft från Ben Gurion har kapats och även den givna måltavlan för terror, flygbolaget El 

Al, har inte sett ett attentat på årtionden. Bakom flygplatssäkerheten ligger en kombination 

av sunt förnuft och genomtänkta rutiner som tar hjälp av högteknologiska datasystem, inte 

tvärtom. Det går inte att, som terroristerna i Zaventem, gå in i vänthallen. ...Det Israel kan 

lära oss är att vi inte behöver en utökad och mer aggressiv säkerhet utan en mycket 

mer precis säkerhet. Det ger också de allra flesta passagerare som lyfter från Ben 

Gurion en behaglig utresa." 

Unga killar i Timrå överfallna och förföljda för sin tro: "De kan inte bo kvar" 

SVERIGE: "Två unga killar har blivit attackerade och råkat ut för förföljelse efter att ha 

konverterat från islam till kristendomen. – Vi har varit förskonade från sådan typ av förföljelse 

tidigare, säger pastor Christian Mölk. ...Han påpekar att religionsfrihet råder i Sverige och att 

händelsen i Tallnäs har diskuterats både i församlingens ledning och i församlingen i sin helhet. – 

Vi har tagit till oss det här och funderat på hur vi ska hantera det. Vi har ju olika 

invandrargrupper som är medlemmar i församlingen och det har visat sig att de har varit med om 

påtryckningar och hot i sina hemländer men nu har vi det här, säger pastor Mölk." 

OHLINS: En naiv och självgod inställning och dessutom Israel-fientlig politik i Sverige, får 

konsekvenser och drabbar de redan förföljda. Bottnar detta i människans tro på sig själv, istället 

för att erkänna Israels Gud, dvs. Bibelns Gud och det kristna arvet med Guds budord som 
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grundval? Då bedrar man sig själv och drar över sig fördärv när andra krafter tar över.  

Ords 14:1 Genom visa kvinnor (kan även stå för Guds församlingar, evangeliets sändebud och de 

som "fruktar Herren") blir hemmet uppbyggt, dårskapen river ner det med egna händer. 2 Den 

som fruktar HERREN lever rättsinnigt, den som föraktar honom går krokiga vägar. 

Islamkritik förbjuds i ny FN-resolution 

Nyhet från år 2009 men alltmer aktuell: "Nu ska det inte längre bli tillåtet att kritisera islam. 

Islamkritik ska nämligen betraktas som ett brott i ny FN-resolution. I mars förra året kunde vi 

följa hur den islamistiska organisationen OIC arbetat för att göra kritik av islam förbjudet. 

Genom en icke-bindande FN-resolution i Human rights council förbjuder de religionskritik i 

allmänhet och islamkritik i synnerhet. I mars i år kommer även en bindande FN-resolution som 

förväntas bli tvingande för alla medlemsländer och som begränsar yttrandefriheten för de som 

kritiserar islam." 

KAN DET BLI VÄRRE = JA TYDLIGEN ..... 

Then there’s this guy, “Prophet” Manasseh Jordan, who sold his soul long ago to sell resurrections 

for $1,000. This is happening right now. Today. 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS 

Svenska kyrkan har anställt en manlig imam. Han är placerad på Fryshuset i Stockholm och 

det är Sofia församling som är arbetsgivare. Imamen har till uppgift att bland annat motverka 

fördomar mot islam. En sådan fördom uppges vara synsättet att flickor med hijab är förtryckta. 

Men är det en fördom? Beroende på vems perspektiv man har kan frågor om förtryck och 

frivillighet problematiseras, något som exempelvis föreningen ”Glöm aldrig Pela och Fadime” lyft 

fram i samhällsdebatten. Vi menar att beslutet att anställa en imam är olyckligt. Det har skett för 

hastigt och utan eftertanke. Det här är en fråga för hela kyrkan, och inte enbart för en enskild 

församling och några nyckelpersoner där. Om kyrkan inom sig även kan låta andra religioners 

ledare förkunna sin tro – och dessutom betala för det – är detta en stor förändring i Svenska 

kyrkans lära, som behöver genomlysas av läronämnd, biskopsmöte och kyrkomöte. 

Be mot antisemitismen 

Böneupprop från Israels vänner: "Fjolårets positiva reaktioner på böneuppropet mot antisemitism 

och för det judiska folket är ljusglimtar som vi gärna vill ta vara på även i år. Antisemitismen 

fortsätter att visa sitt fula ansikte. Upprop om bojkott mot israeliska varor i allmänhet och från 

Judeen och Samarien i synnerhet påminner om början av nazisternas fälttåg mot den judiska 

befolkningen i Tyskland på 30-talet. Slagordet då var: ”Köp inte hos judarna”. Att propalestinska 

demonstranter under en demonstration i oktober 2015 i Malmö öppet fick uppmana till att döda 

judar och knivhugga soldater utan att bli åtalade visar att det fortfarande finns stort behov att 

tända ljus i mörkret. Vi får aldrig vänja oss vid antisemitismen..." 

Nästan omöjligt att få media att rätta felaktig information om Israel 

ISRAELNYHETER: "Det tog nästan ett halvt år innan Time Magazine rättade en artikel där en 

palestinsk terrorist som dödat tre israeler beskrevs som ett offer för israeliskt våld. Rättelsen 

kom motvilligt efter påtryckningar från israelisk sida. Inget som ger heder åt journalisterna på 

Time Magazine." 

By Traci Watson, USA Today – “An emerald-green comet will brush the Earth Monday, followed one 

day later by a kissing cousin that will swerve closer to the planet than any other comet in nearly 

250 years. The first and bigger of the two comets will be visible Monday to the naked eye in the 
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southern hemisphere, as long as city lights are far away. Stargazers in the United States will 

probably need only binoculars to see the bigger comet in late March. Scientists, however, are 

bringing out the big guns. The Hubble Space Telescope, the powerful ground-based Gemini 

telescopes and others will be trained on the celestial visitors, which will provide an extraordinary 

close-up of objects usually glimpsed only at a distance.>> 

THE TRUMPET NEWS 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS 

Annahitas osannolika livsresa från Iran 

"Under hennes berättelse var det absolut tyst i kyrkan. Åhörarna hade säkerligen svårt att ta in 

allt som denna kvinna hade fått vara med om. Men hennes berättelse slutade inte där! Här i 

Sverige fick hon möta någon som i dag betyder allt för henne, hon mötte Jesus. Och i 

avslutningen på hennes berättelse blev hon ivrig.  – Glöm inte bort att namnet Jesus betyder allt 

för oss! Det finns kraft i det namnet! sa Annahita Parsan med eftertryck. Annahita, nu präst i 

Svenska Kyrkan, har en dramatisk livsresa. I vår tid är hon tyvärr inte ensam om att kunna 

berätta liknande erfarenheter. Men hon är inte heller ensam om att som tidigare muslim kunna 

berätta om att fått möta Jesus." 

Säpo: Tiotal ryska agenter i Sverige 

"Av ryska diplomater i Sverige är minst tio spioner – varav en redan fått lämna landet. Syftet är 

att manipulera, splittra och påverka demokratiska beslut, uppger Säpo i sin årsrapport. Spioner 

kan även finnas på ambassader, på flygbolag och arbeta som journalister. ...Det största hotet 

kommer från Ryssland, men även Iran och Kina lyfts fram. Wilhelm Unge nämner rysk 

mediepropaganda, flygövningar i närheten av Sverige och kartläggning av militär infrastruktur 

som oroande faktorer. – Det är väldigt välkoordinerat från den ryska sidan. – Sammantagna 

bilden är väldigt oroande." 

OHLINS: Det ryska hotet har funnits i många år men vi ska också vara uppmärksamma på att 

den Nya världsordningens och globalismens förespråkarare inte har något emot sådana hot 

eftersom det gynnar deras maktsträvanden och agenda. 

Stefan Gustavsson: Det finns behov av mer än ett sorts samtal 

"Krigsmetaforer är inte det enda perspektivet som är relevant. Att vår kultur befinner sig i 

andligt, moraliskt och intellektuellt krig innebär inte att vår kallelse är att nedkämpa vår nästa. 

Tvärtom, samma Nya testamente som talar om andligt krig kallar oss att älska vår nästa, visa 

respekt och ödmjukhet mot dem som inte delar vår tro och i Jesu efterföljd tjäna andra. Vi 

behöver samtal som är öppna, nyfikna och som bygger förtroendefulla relationer. Men vi har 

också ett profetiskt uppdrag att skaka om en avdomnad kristenhet och en förblindad kultur. Det 

finns behov av mer än ett sorts samtal." (Stefan Gustavsson) 

MISSTÄNKS IGEN! 

David Yonngi Cho is recognised in the New Apostolic Reformation cult as an International 

“Apostle”. He is Phil Pringle and Kong Hee’s personal mentor and recently spoke last month at 

Phil Pringle’s C3 Church in Sydney, Australia. 

Critics say that the collapse of Pastor Cho illustrates how deeply corrupt Korea’s megachurches 

are, after a rapid growth during the last few decades. A few years ago, SaRang Community 

Church, a Presbyterian church, drew criticism for establishing a luxury 14-story church building in 
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the lucrative southern Seoul district of Seocho, spending 300 billion won. The church’s pastor Oh 

Jung-hyun was also suspended from his job for six months in 2012 for plagiarizing his Ph.D thesis 

from the Potchefstroom University in South Africa. He was also accused of embezzling church 

funds during the construction of the new building. The church’s congregation has been split since 

then by those supporting Oh and those opposing him. 

Fotvandrare fann unikt guldmynt i Israel 

"Det glänste till i gräset och fotvandraren Laurie Simon böjde sig ned. Det hon plockade upp 

beskrivs nu som ett i det närmaste världsunikt fynd – ett nära två tusen år gammalt extremt 

sällsynt guldmynt" 

Baptisterna ut i marginalen 

"En kyrka med makt som Svenska kyrkan borde ha satt sig in i hur deras vokabulär fungerar 

innan den vid överläggningarna kräver tolkningsrätt för deras uppfattning om ”omdops”-

begreppet. De borde veta att en baptistpastor inte ”döper om”, en baptistförsamling erbjuder inte 

”omdop”. Vi verkar ha inte ha rört oss framåt nämnvärt i dopfrågan de senaste 200 åren i 

Sverige. Den församling jag är pastor i har rötter i en baptistisk ungdomsväckelse under 1850-

talet, där förföljelse var vardagsmat och fängelsestraff för ”gäckeri med sakramenten” utdömdes 

till fem unga kvinnor. Det har gett mig tillfälle till en inblick i det maktmissbruk som utövades." 

(Peringe Pihlström) 

 

DÅRSKAPEN FORTSÄTTER 

“For the time will soon come for the Ancient of Days to make a judgment in favor of the Saints. 

At that time all the power and authority that Christ obtained for the Church will be given to the 

Saints to take the Kingdom. God’s Kingdom of Saints will go forth conquering and to conquer 

until they subdue all other nations. The rule of the Kingdom of God shall be over all the earth and 

the Saints shall reign with Christ as kings and priests.” ~Bill Hamon, The Day of the Saints, p. 

143 

OHLINS: Lägg märke till att de menar att detta skall ske innan Jesus kommer tillbaka igen och 

ger riket åt dem som älskar honom. De menar att att det kommer en slags Jesu tilkommelse i 

kroppen, en manifestation som skall göra dessa till Corporate Christ (Skökan) Hon skall sitta på 

vilddjuret (FN) Vi ser ogräset dras samman! Ett falskt gudsrike som kommer att bedra massor av 

människor. "Att leva med mål och mening" = Purpose Driven kommer nu visa sig om det är Gud 

som driver eller något annat. 

Lägg märke till att det är 3 stora grupper + "Pretrib" (hemligt uppryckande innan Jesus kommer) 

som väntar på en slags manifestation eller en närvaro de menar är Jesu tillkommelse. 

New Age 

Katolska Kyrkan (Mystiken) 

Hyperkarismatikerna (Latter Rain) 

Alla 3 av dessa talar om kristus som en opersonlig kraft. Något kommer snart att hända kära 

vänner håller stadigt på klippan nu. 2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och 

sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som 

bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de 
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kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror 

på lögnen(Opersonlig kraft) 

THE TRUMPET NEWS 

Är jag snål? Nej, det är jag inte 

(debatt) "Vissa personer läser in sådant i bibeltexter och debattartiklar som de tycker står där, 

men det är ju så villfarelser uppstår. Swärd väljer att ett antal gånger i sin kommentar påtala att 

jag är en snål en som inte vill ge tionde. De som läser hans kommentar kan därmed få samma 

uppfattning som han själv har. Men är jag snål? Nej, det är jag inte. Tvärtom. Hur kan någon 

uttala sig om det den inte vet som om det vore så? Bara för att jag är smålänning? Swärd skriver 

också att ”en snål ande kan inte Gud välsigna”. Jag utgår ifrån att han menar ”en snål människa 

kan inte Gud välsigna”. Men var har han fått det ifrån? Kan man köpslå med Gud? ”Okej Gud, nu 

ger jag 30 procent av min inkomst och då utgår jag ifrån att du välsignar mig mer än när jag 

bara gav 10 procent”. Nej, så fungerar inte det bibliska givandet. Det borde väl han veta som 

pastor." (Karl Eriksson) 

Muslimerna tillber en gud som inte finns 

"I en akt av avgudadyrkan hävdade Aron att en guldkalv var Israels Gud som hade fört dem ut ur 

Egypten (2 Mos 32:4). Även om han hade fortsatt och sagt att denna guldkalv skapade himmel 

och jord och att ingen annan gud finns än denna guldkalv, innebär det inte att denna guldkalv 

plötsligt är samma gud som Herren. Det är fortfarande en värdelös guldkalv, Arons vittnesbörd är 

lögn. När muslimer tillber en gud som ljuger om Jesus och som inte älskar alla människor 

tillber de en gud som inte finns. Den levande guden vet förstås vad de ber och älskar dem 

gränslöst, Han låter många av dem se Jesus i drömmar och syner. Men det innebär inte att 

Herren är Allah." (Micael Grenholm) 

Publicerad forskning hyllade ”Skaparen” - drogs tillbaka 

"Människans hand är ett elegant verk av Skaparen. Den formuleringen använde forskare bakom 

en studie som publicerades i tidskriften Plos One, något som har lett till ett ramaskri inom 

forskarvärlden." 

Har omvändelser skett i onödan? 

(debatt) "Hur påverkas kyrkans syn på evangelisation och mission bland muslimer om 

alternativ väg till evighetens goda värld existerar? Det hela kan ju te sig rätt meningslöst. Alla 

omvändelser från islam till kristen tro som ägt rum kan ha varit helt onödiga. All legalistisk 

religionsutövning där kravet på böner och klättrarmentaliteten är drivfjädern för att människan 

till sist ska nå Gud är i total konflikt med Guds nåds gåva i Jesus Kristus. Det är utifrån detta och 

endast detta som bönen måste förstås." (Sven Degerfeldt) 

Iran fortsätter med provskjutningar 

"Trots USA:s hot om nya sanktioner har Iran genomfört nya provskjutningar av robotar som 

uppges ha kapacitet att nå ärkefienden Israel. " 

Turné om radarpar – företagaren och pastorn  

OHLINS: "Företagsmodellen" och "företagstänket" har splittrat och raserat många församlingar i 

landet. Kungsporten gjorde sig känt för en del år sedan för "Tikva" som vi skrev om (se Karin 

Janssons Nyhetsbrev och Ohlins funderingar). Den kritiken och uppmärksamheten ledde till 

att tidningen Dagen skrev flera artiklar om Tikva. Det sades vara en "kristen ersättning för yoga 

och det nyandliga" men det visade sig att flera Tikva-instruktörer i kyrkorna var new agare och 

utbildade inom det ockulta. Detta försvarades av de ansvariga i Kungsporten. Vi blev uppmanade 
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att inte "ha fruktan för new age" för på det sättet kunde de påverkas av evangeliet. 

Uppmaningen var ganska malplacerad av pastorn, eftersom han inte kände till att vi har varit 

med och evangeliserat på New age-mässor! Istället bör man fråga sig vem som påverkar vem 

och varifrån tanken att vi kristna skulle "behöva en kristen variant" eller "ersättning" av dessa 

övningar kommer. Vem behöver detta över huvud taget, som har JESUS i sitt liv?!  

1Kor 2:12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta 

vad vi har fått av Gud.  

Jak 4:4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara 

världens vän blir Guds fiende. 

Naivitet och religiös tondövhet 

"Så här ligger det till: yin och yang är den yttersta grunden i taoistisk filosofi, de två andliga 

krafter som styr tillvaron. Yoga är frälsningsvägen i hinduismen. Det finns olika slags yoga, men 

samtliga syftar till att människan ska bryta sig ur återfödelsens kretslopp och förenas med 

världssjälen Brahman. Yogan och hinduismen är lika intimt sammanflätade som Första maj och 

arbetarrörelsen. Det är i sådana här situationer som världsbilderna kolliderar. När ett gudlöst 

Sverige obekymrat reducerar religioner och dess traditioner till mysiga hälsoövningar förminskar 

man dem till något annat än de i grunden är. Religionshistorikern David Thurfjell berättar om när 

han besökte invigningen av ett buddhistiskt center i Sverige. Kommunpolitikerna var eld och 

lågor över denna satsning, som de menade handlade om kulturutbyte och folkhälsa. När Thurfjell 

däremot frågade en av munkarna fick han utan omsvep svaret att syftet var att sprida 

buddhismen i Sverige." (Per Ewert) 

DAGS ATT VARNA IGEN FÖR KINGDOM NOW - DOMINIONISM 

Denna världens furste får nu "forma" sin egen världsordning, den kommer att "synka" 

tillsammans med "onda andars läror". 

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och 

hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 

Den nya världsordningen (Agenda 2030) kommer att likna guds rike. Därför kommer mörkret 

med en lära som passar Satan som handen i handsken. Vi ser nu Ogräset samlas Tillsammans, 

snart kommer vi se en falsk andeutgjutelse som skyndar på den här processen. Äntligen väckelse 

kommer många att säga, och dras till möten där man skrattar och skakar utan kontroll. Ja de är 

ju redan beredda man sa ju att "vinsäckarna" skulle blötläggas först". Nu kommer den sista stora 

andliga fyllefesten och den kommer att ge en sån backsmälla så de aldrig återhämtar sig 

igen. >> 

Missa inte videorna nu 17 stycken på denna sida >>  

JAN MARKELL NEWS 

But how could the Antichrist ride into power when times would be good? He has to ride the waves 

of chaos. No, I do not believe Barack Hussein Obama is the Antichrist. He may be a type or a 

forerunner but I do not believe he is the real deal.I believe the real "Mr. Fix-It" comes out of 

the old Roman Empire. 

Turist dödad när tio knivhöggs i Tel Aviv 

"En amerikansk turist dödades och minst 13 andra personer skadades vid tre terroristattacker i 

Israel på tisdagen. Samtliga terrorister sköts till döds av polis." 

OHLINS: Man kan inte låta bli att häpna över svensk medias hyckleri. Plötsligt uppmärksammas 
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de palestinska mordattackerna emot judar som har pågått länge - därför att en turist har blivit 

dödad. I annat fall väljer svensk media att orättfärdigt och ensidigt förmedla nyheter om 

terrordåden genom att skuldbelägga de oskyldiga (judiska offer i Israel) - om det 

uppmärksammas alls. Vissa svenska politiker har dessutom mage att kalla den israeliska polisens 

agerande för "utomrättsligt dödande" medan en enstaka liknande händelse i Sverige inte är i 

närheten av sådan kritik när polisen är tvungen att döda förövaren! De många dåden i Israel är 

lika oförsvarliga som dådet i Trollhättan. Dåden i Israel utförs av palestinier som är gödda med 

lögner och hat emot judar och den israeliska staten från barnsben och som vars enda mål är att 

utplåna Israel och utrota judarna. Grunden för att lösa problem måste vara att hålla sig till fakta 

och sanningen. 

Massive oil discovery in Israel’s Golan Heights could forever change the Jewish State 

financially 

Massivt oljefynd i Israeliska Golanbergen kan för alltid ändra den israeliska staten finansiellt. 

(Eng) 

Goda trosstängsel behövs 

"Morten Sager ställer ”trosinnehåll” mot ”trons grundhållning”. Eller med ett annat språkbruk; 

försanthållande ställs mot förtröstan. Men all kristen tro måste med nödvändighet innehålla båda 

sidorna. Du kan inte förtrösta på något du inte håller för sant, samtidigt som försanthållande utan 

personlig överlåtelse inte gör dig till en kristen. Poängen i min artikel var att det kristna 

trosinnehållet – den kristna läran – under lång tid varit under attack och att det därför är hög tid 

för oss att ta upp försvaret av det som vi håller för sant och som vi överlåtit våra liv till. ... Som 

Morten Sagerunderstryker möter vi i Jesus den ”absoluta kärleken”, som Paulus så underbart 

lovsjunger i 1 Korinthierbrevet 13. Men den kärleken kan aldrig sättas i kontrast till sanningen, 

eftersom kärleken ”gläds med sanningen”. Om Paulus själv skriver Lukas i Apostlagärningarna att 

han gjorde sina åhörare i Damaskus ”svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias” och att 

han i Efesos ”argumenterade övertygande för Guds rike” (NIV)." (Stefan Gustavsson) 

Okej med läromässiga avsteg i över hundra år 

(debatt) "Med hjälp av denna nya syn på bekännelseskrifterna, bedrägligt kallad ”evangelisk”, 

har Svenska kyrkan under mer än hundra år kunnat ägna sig åt ett dubbelspel. Tack vare en 

formell bekännelse till bekännelseskrifterna, samtidigt som bundenheten begränsas till ett 

minimum, har förvandlingen av Svenska kyrkan från en luthersk kyrka till en kyrka anpassad 

efter den sekulariserade tidsandan varit mycket effektiv. De konservativa grupperna inom 

Svenska kyrkan har därigenom kunnat lugnas och de liberala kan inte bli föremål för kyrko- och 

lärotukt. De risker Joel Wadström talar om, att ”friheten till avsteg från läran i förlängningen blir 

kännetecknande för prästämbetet” och att ”vigningslöftena snart bara är tomma ord” är sedan 

länge fullbordade fakta. (Lars Borgström) 

Antje Jackelén: ”Muhammed är inte en falsk profet” 

OHLINS: Det är högst allvarligt när en person med den ställning och påverkan som en 

ärkebiskop har, kan uttala sig så totalt fel och emot Bibeln. Ändetidens religionsblandning - därför 

kallad "skökan Babylon" i Upp-boken - breder ut sig över världen och inte minst i Sverige. Den 

som förnekar JESUS som den han är: sann Gud och sann människa, Medlaren, världens Frälsare, 

ENDA vägen till Gud osv. - den personen är en falsk profet oavsett titel och position, död eller 

levande.  

Matt 10:32 Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag 

bekänna inför min Fader i himlen. 33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, 

honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.  

Bekänner - grekiska "homologeo", betyder att bekänna i enligt med (Guds) ord och undervisning 
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- att säga samma sak som Gud. 

Joh 14:6 Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer 

till Fadern utom genom mig.  

Apg 4:11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 

12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat 

namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta." 

Palestinsk desperation 

Paul Widen: "Men vad får kvinnliga martyrer? De får rätten att själva välja vilken man de vill vara 

med. I praktiken är det ibland också fråga om den enda utvägen undan sexuellt våld. En 

palestinsk kvinna som Anat Berko intervjuade när hon arbetade som kriminolog hade dömts till 

fängelse för en knivattack mot en israelisk soldat (soldaten överlevde). Den unga kvinnan 

berättade att hennes bror brukade våldta henne. När hon till slut vågade berätta om övergreppen 

för sin mamma och sin morbror blev hon istället misshandlad av sin morbor och tillsagd att hon 

inte alls hade blivit våldtagen. När hon sedan vände sig till palestinsk polis fick hon höra av en 

polisman att han gärna ville hjälpa henne, i utbyte mot sex. När den unga kvinnan beslutade sig 

för att knivhugga en israelisk soldat var det alltså inte ”Palestinas befrielse” som motiverade 

henne, utan snarare hennes egen befrielse från ett patologiskt samhälle i vilket hon hade alla 

odds emot sig. 

Att ha en moralisk diskussion och samtidigt förbjuda tanken på skuld är meningslöst 

"I en intervju med ateisten Richard Dawkins pressas han på frågan om moralens grund. Hur ska 

vi moraliskt betrakta våldtäkt, undrar journalisten provocerande, om moralen enbart är en följd 

av vår biologiska utveckling. Han ställer Dawkins inför följande påstående:  

– Så i slutänden är din tro att våldtäkt är fel lika godtyckligt som det faktum att vi har utvecklat 

fem fingrar snarare än sex. 

Och Dawkins svarar: 

– Det kan man säga, ja. 

Detta perspektiv är i det faktiska livet verklighetsfrämmande; vi vet att våldtäkt är fel. Det 

erkänner också Dawkins. I boken A Devil’s Chaplain fångar han sitt eget dilemma på kornet. Som 

akademisk vetenskapsman är han “en passionerad Darwinist” som tror på det naturliga urvalet – 

utan att räkna med en gudomlig plan eller tanke där bakom. Samtidigt beskriver han sig som ”en 

passionerad anti-Darwinist” när det gäller politik och hur vi människor ska relatera till varandra. 

Han är alltså samtidigt både Darwinist och anti–Darwinist! Det är att vilja äta kakan och samtidigt 

ha den kvar!" 

THE TRUMPET NEWS 

Four hundred thousand Americans just found out they are not going to receive the pensions they 

were promised. It is part of a trend sweeping the nation—it’s called the suddenly poor life. The 

collapse of the Central States Pension Fund foreshadows the future of millions of unsuspecting 

Americans. >> 

OHLINS: En mycket skrämmande utveckling på ekonomin som troligen även drabbar andra 

länder. Det är väl ganska uppenbart att det här ekonomiska systemet inte kommer att hålla i 

längden. Men det finns en att sträcka sig efter som är trofast och som hjälpt så många i nöden. 

Psa 46:1 För sångmästaren. En sång av Koras söner till alamót. 2 Gud är vår tillflykt och vår 

starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. 
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Andelen betalningar som görs med sedlar och mynt har minskat i många år i och med nya 

betallösningar, rapporterar Sveriges Radios Ekot. >> 

Aletheia: Björn Donobauer: Den gudlösa kristendomen  

"Bekännelsen till Gud är därmed losskopplad från Guds löften, den har omdefinierat Gud Fadern 

och Sonen och berövat dem den identitet som de tillsammans har bragt till ljuset genom den 

Heliga Skrift. Det har med andra ord skett en fundamental ‘fanflykt’, mer eller mindre i det tysta. 

Gradvis har en värdeglidning skett så att kyrkan nu aktivt spottar på Abrahams avkomma efter 

Isak, till förmån för hans avkomma genom Ismael. Ofrånkomligen har den därmed också tagit 

farväl från en frälsning genom tron allena, bekostad av nåden, till förmån för en gärningarnas 

självfrälsninglära och diverse annat religöst allmängods. Den hävdar till och med att Israels gud 

är den samme som Allah, vars anhängare i dominerande grad bara har ett för ögonen: sina 

halvbröders utplåning. Kyrkan står därmed alltmer på deras sida som i det profetiska 

perspektivet går upp mot Jerusalem, inte för att möta den uppståndne Jesus Kristus, judasonen, 

gudasonen, utan för att med de skränande hoparna kräva ‘korsfäst, korsfäst’ ännu en gång, 

denna gång för hela det judiska folket." 

Hon ber att Sverige ska sluta stödja Abbas 

"Palestinska människorättsorganisationer protesterar mot att president Mahmoud Abbas regim vill 

gripa en lokal politiker som påtalat korruption. Hon tar sin tillflykt till den palestinska 

parlamentsbyggnaden där hon skyddas av immunitet. ...Palestinska stiftelsen för mänskliga 

rättigheter säger att den är ”oroad över försämringen vad gäller mänskliga rättigheter” och att 

Najat Abu Baker har ”rätt att som parlamentsledamot bekämpa korruption”. Hon får också stöd i 

sociala medier i arabvärlden – och i samtal med Dagens Nyheter riktar hon till och med en appell 

till den svenska regeringen. – Jag vet att Sverige vill stödja palestinsk demokrati, men att stödja 

Abbas regim är motsatsen, det är ett stöd för en medeltida diktatur. Han förföljer sina kritiker 

därför att omvärlden tillåter det, säger hon till DN:s korrespondent Nathan Shachar." 

Mark Driscoll polisanmäld för svindleri 

"Hösten 2014 lämnade Mark Driscoll Mars Hill Church i Seattle. Med ett rykte om sig att bland 

annat vara auktoritär som ledare, omöjlig att samarbeta med och oförmögen att ta till sig kritik. 

Församlingen, som hade tusentals gudstjänstbesökare och räknades till en av de så kallade 

megakyrkorna i USA, existerar inte längre. Driscoll själv har, efter en kort time out, bildat en ny 

församling i Phoenix, Arizona, som Dagen skrivit. Nu kommer nästa kapitel i följetongen. 

Häromdagen polisanmäldes Driscoll och en av hans tidigare medarbetare Sutton Turner. De båda 

ska ha missbrukat sin ställning i Mars Hill Church. Anmälan gäller ekonomisk brottslighet. Enligt 

målsägarna Brian och Connie Jacobsen samt Ryan och Arica Kildea, ska Driscoll och Turner gjort 

sig skyldiga till "ett medvetet svindleri" och de har därigenom vilselett församlingen." 

Stöd Mellanösterns utsatta 

"Det finns en grundläggande oförståelse i Sverige för förföljda minoriteter i Mellanöstern. Det 

skriver Gabriel Yousef, svensk-assyrisk högskolestudent. ...När man i väst inte är klarsynt nog 

att förstå de existentiella hot och utmaningar som regionens ursprungs- och 

minoritetsbefolkningar står inför, skapas också grogrunden för den oproportionerliga kritiken av 

Israel. Oviljan att förstå Israels svåra situation återspeglas i ett lika tydligt ointresse för de 

ursprungsbefolkningars rättigheter som ännu inte uppnått självstyre. Bevekelsegrunderna är 

också av alldeles samma slag." 

Många palestinier motsätter sig barnterrorister 

ISRAELNYHETER: "I intervjuer som palestinska Awdah TV (Fatah) gjort bland människor på 

gatorna motsätter sig de flesta att barn utför terroroperationer. Många av de intervjuade 
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anklagade TV och sociala media för att uppvigla till våldshandlingar. En del av dem som motsatte 

sig att barn utför attacker gjorde det för att de ansåg att attackerna var ineffektiva men de flesta 

för att de ansåg att barn inte skall delta i våldshandlingar." 

Rick Warren, Emergents and Muslims (VIDEO) 

 

Vart tog väckelsen vägen? 

"Finns det då en utväg? Jo, Gud har en utväg för våra församlingar, om vi ödmjukar oss och 

söker hans ansikte i bön och ber om förlåtelse. Många kristna har redan insett att bönen är den 

enda framkomliga vägen, om vi vill återerövra Sverige för kristen tro. Gud vill väckelse också i 

Sverige. Han har en strategi och räknar med sin församling. Frågan är om vi vill vakna upp ur vår 

likgiltighet och vara med om den genomgripande väckelse som Gud planerar för vårt land och 

folk. Då måste vi göra stora omprioriteringar i våra församlingar och återvända till det som 

utmärkte väckelserna på 1900-talet." (Arne Brännström) 

Stabilitet byggs inte med proväktenskap 

"Vid den tidpunkten var det en självklar norm i pingst- och EFK-församlingar att sex hör till 

äktenskapet. Samtidigt hade sexliberalismen börjat på sextiotalet och fått fullt genomslag i media 

och i utbildningsväsendet. Och det blev en fullständig kulturkrock. ...Sambo lanserades 

egentligen som ett proväktenskap. Fungerade det bra, så gick man vidare till äktenskap. Men 

proväktenskap är inte någon kristen idé. All erfarenhet visar att dessa proväktenskap har motsatt 

effekt. Skilsmässor blir vanligare, ju vanligare det är med sambo. Man bygger då in i relationen 

från början att den inte är ett förbund och en överlåtelse med sikte på att vara livslångt. Det ska 

alltid finnas en nödutgång. Då kan man inte bygga stabila äktenskap." (Stefan Swärd) 

”PA:s kollaps är bara en tidsfråga” 

"Sedan PA etablerades 1994 som ett resultat av Oslo-avtalet har det palestinska samhället 

successivt kommit att präglas av uppvigling och hat mot Israel. Det palestinska ledarskapet har 

aktivt uppmuntrat radikaliseringen genom statskontrollerad massmedia och 

undervisningsmaterial i skolor. Trots PA:s starka inflytande på det religiösa muslimska 

ledarskapet i det palestinska samhället har man inte heller försökt förhindra det rent 

antisemitiska budskap som ofta sprids från moskéer. Dagens unga palestinska generation är 

därför uppvuxen på ett kompromisslöst hat mot inte bara Israel, utan också mot judar i 

allmänhet. Den slutsats som Zeev Elkin drar av detta är att hela fredsprocessen, i alla fall som 

den kom att utvecklas genom Oslo-avtalet, var ett misstag." (Paul Widen) 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS 

 

Löfvens oväntade yogalöfte till Indien 

"I samband med att statsminister Stefan Löfven nyligen besökte Indien gjordes ett längre 

gemensamt uttalande tillsammans med Indiens premiärminister. I en av punkterna 

uppmärksammas "fördelarna med att praktisera yoga". ...Namaste Stockholm arrangeras den 

23 maj i år i Kungsträdgården och är en händelse där kulturutbyte och dialog står på agendan 

och där högt uppsatta politiker och kulturpersonligheter finns med. Men det är också en dag där 

yoga lyfts fram mycket tydligt." 

OHLINS: Yoga är hinduism och att den sprids av politiker är skandal och borde anmälas. Sverige 

har sjunkit tillräckligt djupt i dy redan, ska svenska politiker medverka till att förvärra det andliga 

mörkret ännu mer?! Ett mail kom idag med en bild från Arlas filmjölkspaket med reklam för yoga 
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och mindfulness(!). Men vi ska inte låta oss slås ner av dåliga nyheter. När det mörknar i världen, 

lyser evangeliet om JESUS desto starkare och GUD har bestämt att det ska spridas ut i hela 

världen. 

Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 

2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå 

upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. 

LUF-distrikt vill tillåta ”juridisk abort” 

"När juridisk abort diskuterats tidigare har farhågor lyfts fram kring att det kan bli ett 

påtryckningsmedel gentemot kvinnan att göra abort och vilka följder det kan få för barnet att 

fadern avsagt sig att ta ansvar. ”Jag hoppas verkligen att det inte är sant att LUF väst vill tillåta 

juridisk abort. Pinsamt omoget att helt tappa barnperspektivet...”, skriver Malin Lernfelt, 

kommunikatör och tidigare ledarskribent på Göteborgs-Posten, på twitter. Det LUF gör är att i 

praktiken ”skapa påtryckningsmedel för ovilliga fäder att tvinga tjejer göra abort”, menar Frida 

Park, företagare och krönikör på Dalarnas Tidningar. ”Är politikens roll att garantera individens 

rätt till ansvarslöshet”? frågar hon sig." 

Om EU:s länder inte enas om hur flyktingkrisen ska hanteras, kan en svår situation uppstå. – Det 

är stor risk för kaos. Då kommer alla länder att skydda sitt, säger statsminister Stefan Löfven till 

TT. >> 

THE TRUMPET NEWS 

De är kritiska till sidospår i teologin 

"– Trots allt positivt har jag dock på senare tid även stött på en del undervisning och företeelser i 

dessa sammanhang som jag personligen ställer mig frågande inför, skriver han. ”Kan leda oss 

ut i ganska bisarra sidospår” Andreaz Hedén hänvisar till boken ”The Physics of Heaven”, där 

förkunnare med koppling till Bethel, men också personer utifrån församlingen, spekulerar kring 

Guds mysterier som döljs i bland annat ljud, ljus och energi. I boken diskuteras till exempel om 

olika ljud och frekvenser kan ge oss andliga insikter och alternativ medicin. Den har fått kritik för 

att innehålla tankar från new age-rörelsen." 

OHLINS: Missa inte vår varning för Bethel Church och Bill Johnson (artikeln Så har Bethel i USA 

blivit...) 

”Orimligt av RFSL att porta lärarna” 

"Lärare har ombetts lämna klassrummet när företrädare från RFSL har pratat om sex med unga 

tonåringar. Agerandet föder misstanken att man stänger skolpersonalen ute för att man själv inte 

tål en granskning, skriver Olof Edsinger, talesperson för Nätverket för samlevnad och sexualitet." 

Facebook: RFSU ut ur skolan!! 

Så har Bethel i USA blivit en svenskskola 

OHLINS: Vi vill varna för denna rörelse som "hämtar kraft vid gravar", "uppväcker änglar i 

öknen" och en ledare - Bill Johnson - som säger att "ingen kristen ska vara sjuk eller fattig" 

(YouTube). Berusningen som man kallar det, varnar Bibeln för. Läs mer på True 

Reformation & >> & >> ochOhlins funderingar och Karin Janssons Nyhetsbrev. Bill 

Johnson var med och "välsignade" Todd Bentley och det säger en hel del! Dessa ingår i C Peter 

Wagners gäng av falska apostlar och profeter inom trosrörelsen och den s k karismatiska rörelsen 

(inte äkta sådan) med föregångaren Torontorörelsen. Läran är Kingdom now och trots att man 

påstår sig vara biblisk, finns det en hel del undervisning som inte alls är biblisk, utan direkt 

framgångsteologi och herraväldesteologi. 

http://www.varldenidag.se/nyheter/luf-distrikt-vill-tillata-juridisk-abort/BbbpbC!bXlDHFunMizlfy61VU7oNA/
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/lofven-stor-risk-for-kaos-inom-eu
https://media.thetrumpet.com/trumpet/weekly/TW20160227.pdf!TrumpetWeekly-2016-02-27.pdf
http://www.dagen.se/dokument/de-%C3%A4r-kritiska-till-sidosp%C3%A5r-i-teologin-1.690519
http://www.svd.se/orimligt-av-rfsl-att-porta-lararna
https://www.facebook.com/groups/rfsuuturskolan/?fref=nf
http://www.dagen.se/dokument/s%C3%A5-har-bethel-i-usa-blivit-en-svenskskola-1.690510
http://www.truereformation.net/
http://www.truereformation.net/
http://www.truereformation.net/dicernment/
http://www.truereformation.net/kingdom-now-3/
http://elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINSFUNDERINGAR.html
http://elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karins%20Info-sida.html


PUTIN ETT HUVUD ÖVER LANDET LÄNGST UPPE I NORR (HES 38-39) 

Russian President Vladimir Putin's plans in the Middle East are becoming clearer. In a bid to exact 

revenge on Turkey and in an attempt to split the NATO alliance, Russia is rapidly building up 

pressure on NATO's southern flank. The new Russian satellite state of Armenia on Turkey's 

northeastern border is now hosting a massive Russian troop build up with the recent signing of an 

air defense agreement between Russia and Kremlin. 

 

 

The Labour Party has a long and proud tradition of supporting Zionism. The hard Left would do 

well to remember this 

(The Telegraph) >> 

Religionsfrihet saknat inslag 

"Faktum är att religion överlag bara nämns vid ett tillfälle i deklarationen, då i samband med 

religiösa ledares roll i ett avsnitt om Cypernkonflikten. Niklas Eklöv, enhetsansvarig lärande och 

påverkan på Svenska Missionsrådet, tycker att det är olyckligt att religionsfrihet inte nämns i 

årets utrikesdeklaration. – Det säger något om att frågan inte är riktigt integrerad i det övriga 

arbetet för mänskliga rättigheter som Sverige har annars." 

Israelbojkotten som slår mot palestinier 

"Efter en lång bojkottkampanj mot företaget SodaStream väljer det israeliska företaget att flytta 

från Västbanken. Baksidan är att 500 palestinier blir av med sina jobb." 

JAN MARKELL NEWS 

Personer inom den islamistiska miljön i Oslo uppger att de har bildat ett islamistiskt 

medborgargarde – ”Allaahs soldater.” Detta ses som ett svar från islamisterna på att etniska 

norrmän har bildat medborgargardet ”Odins soldater”, som redan patrullerar gatorna i flera 

norska städer. >> 

Krav på vigselplikt delar prästerna 

"Hälften av prästerna vill att alla med vigselrätt ska vara skyldiga att viga samkönade par. Frågan 

delar Svenska kyrkans präster i två block, visar Dagens enkät." 

Ingen tvekan om ursprunget 

"Flatheten verkar emellanåt vara komplett! Den som inte vet och begriper att vårt land burits 

upp av kristen etik och västerländsk humanism är historiskt vilsekommen. (Det är i 

sammanhanget ett mycket vänligt uttryck). Det är inte detsamma som att alla i riket har eller 

någonsin har haft en kristen trosuppfattning. Men våra värderingar, vår människosyn har präglats 

av världens mest lästa bok, av förkunnelsen i de hundratals och åter hundratals kyrkor som 

byggts mellan Smygehuk och Treriksröset, av impulser från hela vår världsdel. ...När flyktingar 

stiger i land i Trelleborg eller Malmö eller var det än är, måste de absolut solklart få veta att en 

förutsättning för att komma till och vistas på ett asylboende är att man respekterar alla, att 

flickor och pojkar, kvinnor och män har precis samma rättigheter, att judar, kristna och muslimer 

och icke-troende har precis samma rättigheter och skyldigheter. Och är det så att man inte tar till 

sig detta, då kan inte myndigheterna reagera eller se ut som ”jaså”. Det är givetvis de, varifrån 

de än kommer, som kränker de värden och värderingar som vår demokrati och människosyn vilar 
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på som ska separeras och tas om hand, inte de som vet vad mänskliga fri- och rättigheter 

fordrar. Och lever därefter." (Alf Svensson) 

Finns en tanke med Guds landsgränser 

"Bekännelsekravet uttrycks i vigningslöftena, där prästerna lovar att ”.. stå fasta i kyrkans tro, 

rent och klart förkunna Guds ord, så som det är oss givet i den heliga Skrift och så som det är 

omvittnat i vår kyrkas bekännelse ...”. Överger man kyrkans lära ska man enligt KO förklaras 

obehörig att utöva vigningstjänst.  

Så vad är problemet? Problemet är att den pluralism som nu blir allt vanligare är direkt oförenlig 

med de klassiska bekännelseskrifternas teologi. Hur mycket man än töjer texterna är saken klar: 

Kyrkan lär att frälsningen och relationen till Gud är möjlig endast i Jesus Kristus. Det handlar inte 

om några små tolkningsnyanser utan om stora fundament i bekännelsen. Det är en sak att inte 

hålla med om allt i dokumenten – det står var och en fritt – en helt annan att snickra ihop en 

läromässigt främmande gudsbild och ta med sig den till predikstolen. Ändå händer det hela tiden, 

vilket vittnar om att präster agerar djupt inkonsekvent i förhållande till kyrkans fastställda tro och 

lära. (Joel Wadström) 

Ingen rättighet att bli förälder 

"Att hänvisa till kvinnans fria vilja att bli surrogatmamma eller att avstå kan ytligt sätt 

förefalla som ett tungt argument. Men det är livsfarligt. För om kvinnan har fri vilja att 

säga ja till att inleda en graviditet måste hon ju också ha fri vilja att avbryta den om 

komplikationer uppstår - eller att bestämma sig för att behålla barnet när det väl är fött. Det är 

svårt att se hur juridiskt bindande avtal som omöjliggör sådana tragedier för alla inblandade 

skulle kunna upprättas. Och vad händer om beställarna ändrar sig och inte vill ha barnet när det 

är fött, med hänvisning till ändrade omständigheter eller till att barnet inte motsvarar 

förväntningarna? Ett sådant fall har redan inträffat, när ett australiensiskt föräldrapar som 

beställt barn av en kvinna i Thailand nekade att ta emot den av tvillingarna som fötts med Downs 

syndrom." (Elisabeth Sandlund) 

Förföljda kristna inte med i utrikesdeklaration 

"När utrikesminister Margot Wallström på onsdagsmorgonen läste upp regeringens 

utrikesdeklaration nämnde hon inte den globala förföljelsen av kristna. - Det är ofattbart, menar 

Kristdemokraternas Sofia Damm. 

 

Chefen för Europeiska fatwarådet, Youssef al-Qaradawi, har nyligen hyllat Adolf Hitler och sagt 

att Förintelsen var Guds sätt att straffa judarna. Islamsk Råd i Norge tar inte avstånd från 

uttalandena, rapporterar Aftenposten. (SvD) >> 

Ta en titt på bilden här ovan. Vi har sett den och liknande bilder i media med ojämna mellanrum 

men tilltagande intensitet de senaste åren. Något är dock inte riktigt som det ska med den här 

bilden… >> 

Det ser ut som personerna på bilden driver på öppet hav; kanske har de befunnit sig på en båt 

som kapsejsat och de arma själarna kan bara räddas genom Jan Helins gula båtar eller andra 

goda människors försorg. Men samtidigt som några ser ut att nästan drunkna, så ser 

vi personen längst upp till höger som… står upp med vatten upp till midjan? Något är 

väldigt konstigt med bilden. Man kanske till och med skulle våga påstå att den är 

arrangerad? Men av vem? Och i vilket syfte? 
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Hon bad Israel om ursäkt 

"När Aleksandra Boscanin fick ta hand om Sverigekontot @sweden på twitter med över 87 000 

följare över hela världen bad hon Israel om ursäkt för utrikesminister Margot Wallströms 

uttalanden mot landet. Något som ledde till positiva omdömen, men också kritik och tillmälen. 

...Varför är det här ämnet viktigt för dig? – Hela konflikten är väldigt komplex och jag tycker 

inte att varken politiker eller media överlag i Sverige behandlar den som en komplex konflikt utan 

använder onyanserad retorik. I en sådan här konflikt finns inte vinnare eller förlorare. Då vill jag 

lyfta upp det och ge mer nyans i debatten. – Och som skattebetalare vill jag inte vara med och 

indirekt stödja terror. Jag tycker att man ska ifrågasätta vad ens skattepengar går till egentligen, 

säger Aleksandra Boscanin." 

VI SER HUR OGRÄSET KOMMER SAMMAN 1 

VI SER HUR OGRÄSET KOMMER SAMMAN 2 

VIDEO OM DEN ÖKANDE KRIMINALITETET I BERLIN 

Kris, kaos, osäkerhet används allt oftare för att beskriva läget i Sverige och världen. Det visades 

senast i en mätning från Novus där de tillfrågade fick sätta ord på vad de känner om Sverige. 

Men känslan av kris verkar inte påverka vårt beteende. Det är inte många som förberett sig 

på en allvarlig samhällskris. (SvT) >> 

Stefan Gustavsson rasar över LUF:s förslag  

"Stefan Gustavsson är orolig för att dessa och liknande förslag, oavsett religiös åskådning, har 

potential att omforma det traditionella äktenskapet på ytterligare negativa sätt som kommer vara 

skadligt för samhället. - Sedan samkönade äktenskap infördes har politiska ungdomsförbund och 

andra debattörer argumenterat för ytterligare "naturliga steg". Att tillåta polygama äktenskap, 

djursex, och nu då även incest samt nekrofili, säger Stefan Gustavsson, enligt ett 

pressmeddelande. Han menar att barnen genom dessa avvikelser från det traditionella 

äktenskapet fråntas deras biologiska ursprung." 

OHLINS: Det är svårt att finna ord, om landet är så nedskjunket i smuts och vidrigheter så att 

ens sådana här förslag kan nämnas. Hur värdefullt är det då inte att någon vågar säga ifrån, som 

Stefan Gustavsson gör i denna fråga. 

Märkning av varor från Gaza kritiseras 

"Samtidigt går Storbritannien åt ett helt annat håll än Sverige. I veckan rapporterade brittisk 

media att man från statligt håll beslutat att förbjuda bojkott av israeliska varor. Man menar att 

ursprungsmärkningar kan undergräva "sammanhållningen i samhället" och Storbritanniens 

"internationella säkerhet". Beslutet har kritiserats av bland andra brittiska Amnesty och 

palestinska stödorganisationer. Lisa Abramowicz är generalsekreterare för Svensk Israel-

information och menar att märkning av varor i själva verket drabbar många palestinier negativt. 

– På Västbanken till exempel har ju israeliska företag varit positiva för palestinierna, de som 

jobbar på dessa företag vill gärna fortsätta med det då de har bra löner och villkor. Det är rent ut 

sagt korkat att negativt beteckna företagare som att de inte är önskvärda på områdena, det 

innebär nackdelar för palestinierna som jobbar på  

LIGHTHOSE TRAIL 

VI SER HUR OGRÄSET KOMMER SAMMAN 
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“Can you believe with us that denominations will unite, that the races could come together, that 

God could make us one, as the antidote to the terrific division in our day? Could you believe with 

us for stadium Christianity where signs and wonders are breaking out and mass evangelism 

explodes across our country- the Third Great Awakening?” 

When Azusa Now calls all denominations, it includes the Church of Rome: "In the 

invisible realm, intercessors of every stripe—evangelical, charismatic, Pentecostal and Catholic—

felt the silver cord tremble in our hands. If prayerless vacuums have been responsible for 

eventually swallowing every previous revival, then the patient wisdom of God has been made 

plain. The Holy Spirit has preemptively architected a massive, global Worship-Prayer-and-

Missions movement. Could this sustain the next wave in perpetuity unto His return? Since any 

true awakening brings enormous pressure and conflict, the next great revival now has a global 

anchor in prayer." 

OHLINS: Jerry Potter mfl >> profeterade om att vi skulle med egna ögon få se en falsk väckelse 

där ogräset komer samman. (Mt 13) När du läser om de här liknelserna lägg märke till att 

ogräset handlar om en kopia på Guds rike. Det är dessa läror drivna av bla Bill Johnson som nu 

samlar ihop "de laglösa" 

Nästan var tionde tysk håller med om påståendet att landet behöver en führer, enligt forskare i 

Leipzig. Även mordbränder och hatbrott i landet ökar. Mycket talar för att en naiv syn på 

samhällets ”godhet” ligger bakom, skriver Rebecka Kärde. (DN) >> Flyktingboenden i Tyskland 

attackeras och bränns ned (DN) >> 

OHLINS: Troligen kommer detta att sprida sig i Europas länder ju mer terrorn och våldsbrotten 

ökar. En kraftig ekononomisk kris på det här så söker man alltid syndabockar. Judarna blev det 

under Hitlers tid nu kommer troligen hatet vändas mot invandrana. 

Öholms krönika fick stor spridning 

"– Jag menar att det finns en normkritik, jag exemplifierar med samkönade äktenskap där man 

för några år sedan hade med Jonas Gardell och Mark Levengood i ett fejkat bröllop. Där deltog 

både SVT och Christer Björkman och Mellon i en medveten kampanj för ett politiskt beslut. Ett 

beslut som från kristen synpunkt inte är förenligt med Bibeln, säger Siewert Öholm som själv 

förespråkar en civilrättslig ordning i äktenskapsfrågan. ...Öholm är både i krönikan och i de 

intervjuer som gjorts i andra medier tydlig med att han har stor respekt för Gina Dirawi. – Jag 

kan bara konstatera att hon är en naturbegåvning och superskicklig, säger han, men påpekar att 

han ifrågasätter att man lyfter fram att hon är muslim och palestinier. I många andra 

sammanhang är en persons etnicitet och tro oviktig, menar han." 

25 000 arabiska biblar landade i Stockholm 

"En hel lastbil med arabisk-svenska biblar anlände till Stockholm på torsdagen. – Öppenheten för 

Guds ord är stor bland många nyanlända araber, säger Merzek Botros, arabisk pastor i 

Centrumkyrkan i Sundbyberg." 

Hundratals personer tog till vapen, satte eld på lägret och flydde från Treblinka i ett fånguppror 2 

augusti 1943, kort innan lägret revs. Men endast 67 överlevde, många av dem som flydde sköts 

ihjäl när de försökte fly dödslägret i östra Polen. Den siste av de överlevande var Samuel 

Willenberg, som under fredagen dog i Israel, 93 år gammal. (AB) >> 

VART TOG VÅRT LUGNA SÄKRA SVERIGE VÄGEN? 
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Ett 20-tal personer ur Svenska motståndsrörelsen har samlats på Gustav Adolfs torg i Göteborg. 

Ett kurdiskt demonstrationståg har vid 14-tiden precis anlänt till Gustav Adolfs torg. Efter 

överenskommelse med polisen har det kurdiska demonstrationståget förflyttat sig till 

Brunnsparken. Åtta polisbilar finns på plats. Svenska motståndsrörelsen har 

demonstrationstillstånd - men de har ansökt under ett annat namn med syftet att driva soppkök, 

varför de fick tillstånd. Den militanta nazistiska organisationen får stå på Gustav Adolfs torg fram 

till klockan 16 på lördagen och det officiella syftet är att dela ut soppa till hemlösa. Maten är dock 

bara till för svenskar enligt banderollen. GP:s reportrar på plats berättar att många är skärrade 

och frågar polisen på plats varför en nazistisk rörelse får stå på Gustav Adolfs torg. (GP) 

APG 29 HAR SKRIVIT EN ARTIKEL UTAN BELÄGG I BIBELN 

OHLINS: När vi läser Paulus brev ser vi klart att ett avfall skall komma först. Det 

sker innan Herrens dag. Men man skall förvrida betydelsen av Paulus skrifter om Ändens Tid. 

2 Pet 3:13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte. 14 

Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och 

oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har 

också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått16 och så gör han i 

alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som 

okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de 

övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, (PRO_GINOSKO) var på er 

vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 

Det Petrus varnar för är att de laglösas villfarelse (AVFALLET) kommer först och de oförberedda 

riskerar att dras med i den. Det stämmer exakt in med Paulus egna ord. 

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi 

er, bröder, 2Th 2:2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande 

eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har 

kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens 

människa, fördärvets son, öppet träda fram, 

Det finns faktiskt inte ett enda bibelställe som ger stöd för ett "uppryckande" före vedermödan. 

Ändå finns det massor av människor som tror det. Tips Elvor Ohlins undervisning om Jesu 

tillkomelse >> 

En varning till som är väldigt viktig: 

Jak 3:1 Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi skall få en strängare dom. 

Gal 5:9 Lite surdeg syrar hela degen. 10 Jag för min del litar i Herren på att ni inte skall vara av 

annan mening. Men den som skapar förvirring bland er skall få sin dom, vem han än är. 

Det kan bli krig mellan Ryssland och Turkiet, varnar Frankrikes president François Hollande för. 

Han menar att det pågår en farlig eskalering länderna emellan - och uppmanar dem nu att sätta 

sig vid förhandlingsbordet. – Bombningarna måste upphöra, säger han i fransk radio enligt 

Reuters. Kriget i Syrien har försatt Turkiet i ett trängt läge. Turkiska intressen vill få bort Bashar 

al-Assad från makten, samtidigt som man inte vill se kurdiska grupper vinna ny terräng i norra 

Syrien. Förslaget på lösningen är drastisk - en gemensam markinvasion där flera allierade 

nationer deltar för att störta Assad. Förslaget har försämrat de redan dåliga diplomatiska 

relationerna mellan Turkiet och Ryssland. Klockan 21 på fredagskvällen kallade Ryssland till ett 
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extrainsatt möte i FN:s säkerhetsråd med anledning av Turkiets förslag, rapporterar AFP. 

(EXPRESSEN) >> 

TRUMPET NEWS 

Avtal med britterna färdigt 

"Bryssel. EU:s toppmöte om Storbritanniens framtid i unionen blev en rysare. Sent på fredag 

kväll kom EU-ledarna överens om ett nytt avtal mellan EU och Storbritannien. In i det sista 

präglades samtalen av stora motsättningar" 

Så får IS-slavarna hjälp att fly från dödsriket 

"De säljs som slavar, våldtas och torteras: Yazidiska kvinnor som terrorsekten IS tillfångatog 

efter att de intagit staden Sinjar i norra Irak sommaren 2014. Men i gastkramande 

räddningsoperationer där landsmän riskerar sitt egna liv har över hundra kvinnor och barn 

kunnat befrias. Finansieringen sker genom en frivilligorganisation i Israel och leds av brittiskan 

Lisa Miara. DN:s Nathan Shachar har träffat henne" 

Dags att försvara evangeliet 

"Att vara religiös framställdes på lektionerna som svårförenligt med att vara en modern, rationell, 

individualistisk och självständigt tänkande människa. Att inta en ickereligiös och ateistisk position 

beskrevs däremot som ett neutralt och normalt förhållningssätt. Troende omtalas flera gånger 

som ”konstiga”, ”galna”, ”lurade” och ”ointelligenta”. Återkommande under utbildningen får 

kristna elever och studenter helt enkelt sin tro underminerad. ... Det pågår ett intellektuellt och 

andligt krig. Vi sviker både Herren och våra syskon – inte minst den unga generationen – om vi 

inte ger oss in i den striden.." (Stefan Gustavsson) 

Aktivister försöker pressa företag till Israelbojkott 

"Världen idag har tidigare berättat om hur påtryckningar från palestinaaktivister fick företaget 

Oatly att bojkotta en israelisk leverantör. Konsekvenserna blev dock istället omfattande kritik från 

såväl konsumenter som makthavare mot bojkotten och företaget fick gå ut och be om ursäkt för 

hur man hanterat situationen. Förra sommaren inledde Coopbutiker i Varberg en Israelbojkott, 

också det efter att en stämma kuppats av aktivister. Den lokala styrelsen för butikerna fick sedan 

gå in och upphäva bojkotten efter att saken fick medial uppmärksamhet. Nu har 

Palestinagrupperna hittat ett nytt företag som man försöker få att inleda en Israelbojkott..." 

Livet går sönder - drömmar slås sönder 

ISRAELNYHETER: " Tuvia Yanai Weissman 21 år dödades igår i en terrorattack när två palestinska 

14-åringar knivhögg honom till döds. Trots sin unga ålder var han gift och hade en dotter." 

Den sista bördan 

"Det finns flera problem med att legalisera dödshjälp. Det som för vissa beskrivs som frihet, 

självbestämmande och rättighet blir i själva verket en börda, ett ok och en enorm psykisk stress 

för andra. Priset för ett införande av dödshjälp skulle vara högt. Bördan skulle bli tung att bära, 

inte minst för många av dem som redan bär på tunga bördor. För de flesta av oss är det en 

självklarhet att satsa på suicidprevention och vi har en nollvision för självmord. Alla signaler till 

den som, tillfälligt eller långvarigt, har tröttnat på livet är att vi vill hjälpa till liv. I den stund som 

dödshjälp legaliseras blir signalen till dessa människor en helt annan; att vi vill hjälpa till död." 

(Lukas Berggren) 

Svenska präster: ”Kristna och muslimer har samma Gud” 

"Om islam och kristendom har samma Gud är en het fråga för många troende. Nästan hälften av 
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Svenska kyrkans präster anser i alla fall att muslimer och kristna vandrar mot samma Gud. Det 

visar Dagens enkät. ...Men drygt en tredjedel av prästerna tycker inte alls att de tre religionerna 

går samma väg, de svarar ”instämmer inte alls” om påståendet. ”Vi kommer inte ifrån att Jesus 

säger att han är vägen, sanningen och livet”, är en kommentar." 

OHLINS: En "gud" som förnekar Sonen är inte Gud. Bibelns Gud är Sanningen och talar sanning i 

allt. Den som går på gudstjänster i Svenska kyrkan bör se till att det är en präst som är 

pånyttfödd och bibeltroende. Ett tips.  

1Joh 1:3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med 

oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 Och detta skriver vi för att 

vår glädje skall vara fullkomlig. 5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi 

förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. 

Åsikt om ”samma Gud” kostade henne jobbet 

"Professor Larycia Hawkins fick sluta sin anställning på ett välkänt kristet college i USA sedan hon 

deklarerat att hon som kristen ber till samma Gud som muslimer. Frågan om de båda religionerna 

har samma Gud är laddad i flera länder. ...En annan känd kristen profil som uttryckt sig starkt 

kritisk mot professor Hawkins är Franklin Graham, son till världsevangelisten Billy Graham, en av 

USA:s mest inflytelserika kristna ledare. – Islam förnekar att Gud har en son. Islam och 

kristendomen tillber verkligen inte samma Gud, har Franklin Graham sagt." 

OHLINS: Det är sorgligt att en professor inte har mer kunskap och insikt. 

Busch Thor vill se kraftfulla åtgärder på asylboenden 

”De som kommer hit ska veta att det råder religionsfrihet i Sverige”, säger KD-ledaren som 

kommentar till att kristna trakasseras på asylboenden." 

Låt de årsrika berika världen 

"Sverige och världen behöver vakna upp till klarare syn på de äldres resurser och den enorma 

reservkraft som i dag förkastas. Det skriver Gunbritt Lindén Parsmo." 

Släpp inte tron på Bibeln som Guds ord 

"...För Barth var det inte heller viktigt med Bibelns egna krav på att vara grundat i historien. Den 

Jesus som är viktig är inte Bibelns Jesus, utan den Jesus som människor kan uppleva. Detta är 

bara en mycket kort redogörelse. Det finns många problem med detta synsätt. Denna teologi 

avvisar Bibelns egna ord: ”Hela Skriften är utandad av Gud” (2 Tim 3:16). Den hittar också fel i 

Bibeln, en uppfattning som Bibeln inte stöder. Historisk sanning är viktigt utifrån ett bibliskt 

perspektiv eftersom Bibeln redogör för hur Gud agerar i historien. Bibeln lär oss också att 

människor möter Jesus genom att läsa Bibeln därför att det är Guds ord. ...Bibeln är ingen 

historie-, geografi- eller vetenskapsbok, men när den uttalar sig om fakta på dessa områden har 

den visat sig ha rätt. Till exempel, personer i Bibeln vars existens ifrågasatts har senare 

bekräftats genom arkeologiska fynd. Om inte Bibeln är vår auktoritet kommer något annan att bli 

det i stället. " (Ingela Jansson) 

”Graverande att judar i Malmö väljer att flytta” 

”Bodnias uttalande är bara ytterligare ett exempel bland många som vittnar om en allt mer 

hotfull situation för Malmös judar i Malmö. Malmös judiska församling blir mindre för varje år som 

går. Allt fler judar lämnar staden. Föräldrar vågar inte längre ha sina barn i den judiska 

förskolan”, konstaterar de och menar att staden kan göra mer för judarna. ”Även om 

antisemitismen i Sverige blir allt mer utbredd, så är det graverande att judar i Malmö väljer att 

flytta till en annan del av Sverige. Religionsfriheten och tryggheten får inte vara så ojämlik att 

människor flyttar från Sveriges tredje största stad.” (ViD, Samuel Teglund) 
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Kommunfullmäktige dansade regndans 

OHLINS: Om politiker dansar "regndans" i tro på gamla asagudar - "folktro" - eller new age, kan 

det gå som i Värmland där man fick den värsta översvämningen. Sådana tilltag av politiker borde 

snarare anmälas. Om en kristen politiker hade föreslaget bön till himlens Gud hade säkert 

protesterna inte låtit vänta på sig! 

Svår kamp mot zikaviruset 

"I Colombia är antalet smittade nu över 31 000 personer, och bland dem finns över 5 000 gravida 

kvinnor, uppgav hälsomyndigheter på lördagen, skriver Reuters. Enligt regeringen finns inget fall 

där zika kan kopplas till mikrocefali. Oron för att antalet fall av svåra fosterskador ska öka i takt 

med att zikaviruset fortsätter spridas har fått myndigheter i minst fem av de drabbade länderna 

att rikta uppmaningar till kvinnor att under en tid, från ett halvår upp till två år, avstå från att bli 

gravida. Trots att de allra flesta av de kvinnor som smittas av viruset under graviditet föder fullt 

friska barn." 

RYSSLAND OCH IRAN 

Moscow’s defense minister says countries ‘face the same challenges and threats in the Middle 

East’ and will work together to solve them. 

OHLINS: Herren gör det verkligen tydligt att vi närmar oss Herrens Dag. Månförmörkelserna har 

kommit nu ser vi hur alliansen i Hes 38-39 börjar dra ihop sig. Lägg märke till att Ryssland 

anfaller först på Herrens Dag. 

Evangeliet – mer än goda råd 

"I dag är det heller inte ovanligt att när evangeliskt kristna ledare ska förklara vem Jesus är för 

dem framställs han främst som en förebild för hur Gud har tänkt att de ska leva. Inte att han har 

sonat deras synder och är deras Herre. Det som i stället uttrycks blir en form av moralisk-

terapeutisk deism. Den kristna tron blir ett självförbättringsprojekt där målet är att försöka likna 

Jesus – inte låta sig förvandlas av den helige Ande. 

De goda nyheterna reduceras till goda råd. Frälsning till förändring i beteendemönster. 

Förkunnelse till feel good-coachning. Jesus Kristus till enbart ett moraliskt föredöme. Det är en 

utveckling som Christian Smith varnar för: ”Den kristna tron degenerar antingen i en patetisk 

version av sig själv eller, mer konkret, koloniseras och fördrivs av en helt annan religiös tro.” I 

en artikel berättar Tim Keller att han ofta brukade predika bibliska principer med Jesus som ett 

tillägg. Det signalerade till åhörarna: ”Försök bättre annars blir Gud inte glad.” Men andra ord: 

Han predikade Jesus som ett föredöme, inte frälsare. Evangeliet kan inte förminskas till moraliska 

principer utan behöver alltid förklaras och försvaras." 

 

OHLINS: Den här artikeln är avslöjande och mycket viktig. Alla kristna som läser den bör vara 

uppmärksamma och ta varning för den här förskjutningen i undervisning som beskrivs. Den är 

utbredd men förödande för det andliga livet i Jesus Kristus. 

”Kristna elever en tillgång i religionsundervisningen” 

Att ateism är norm i religionsundervisningen är något som många kristna studenter känner igen 

sig i. Det menar Kristian Hartman, generalsekreterare för den kristna skolrörelsen Credo. ...Hur 

ska man presentera kristen tro i svensk skola? –  Det viktiga är att respektera varandras 

trosuppfattningar, att man kan se kristna elever som en tillgång i undervisningen. Det är också 

viktigt att eleverna själva får bilda sin egen uppfattning. 
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Dagens Nyheter: Utred hoten mot kristna 

"Kanske är det den risken som får svenska tidningar och debattörer att tala så tyst om hoten på 

asylboenden. Vi är vanligtvis snabba att uppmärksamma och fördöma attacker mot minoriteter, 

men vad gäller utsatta kristna flyktingar är det förvånansvärt tyst. Det är egentligen bara den 

kristna tidningen Dagen som regelbundet och med stora bokstäver skriver i ämnet. I veckan 

debatterades dock problemet i riksdagen. Det var Désirée Pethrus (KD) som hade ställt en 

interpellation till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Hon har tidigare tagit upp 

ämnet i en skriftlig fråga till samma minister. ”Varje vecka får jag mejl och telefonsamtal om vad 

som händer ute på våra asylboenden gentemot kristna personer”, sa Pethrus i kammaren." 

 

Ung flicka försökte knivhugga polis 

"En 15-årig palestinsk flicka försökte knivhugga en polis vid Damaskusporten i Jerusalem i dag. 

Polisen lyckades avväpna flickan utan att någon skadades och hon arresterades." 

 

I fredags enades 17 länder om att man inom en vecka skulle nå ett eld upphör i striderna i Syrien. 

Garanter för överenskommelsen var USA och Ryssland. Två stormakter mellan vilka misstron är på 

samma nivå som under det gamla kalla kriget. (AB) >>  

MITT FOLK DRA UT UR BABYLON  

Jesuit Pope Francis, Pastor Rick Warren And The Coming One-World Religion for Peace 

Från underjordisk församling till stor kyrka 

"Han växte upp under Sovjettiden, med hemliga kristna möten i skogen. Nu leder pingstvännen 

Peter Kovalenko en av Ukrainas snabbast växande församlingar." 

Flera terrorattacker under veckoslutet 

"Senaste vecka rapporterades det att terrorattackernas antal gått ner till samma nivå som de låg 

på innan våldsamheterna bröt ut i höstas." 

Över hundra traffickingoffer befriade i Indien 

Polen: Nostalgi och ilska mot eliten enar regeringens anhängare 

Varför skyddas inte kristna asylsökande? 

"Så, när det gäller hbtq-personer verkar särskilda boenden vara ett alternativ för 

Migrationsverket. Men när förföljelsen drabbar kristna verkar särskilda boenden inte vara ett 

alternativ. Detta trots att Diskrimineringslagen stadgar att diskriminering ska motverkas, både 

när det gäller ”religion eller annan trosuppfattning” och när det gäller ”sexuell läggning”. 

Konsekvensen blir att kristna får bo kvar bland sina förföljare, medan hbtq-personer erbjuds 

annat boende. Är det måhända politisk korrekthet som ligger bakom detta hyckleri? 

...Nu krävs krafttag, från både myndighet och politiker. Kristna hotas, trakasseras och 

misshandlas i det som ska föreställa deras hemmiljö. Det är inte värdigt ett land som Sverige. 

Förövare måste lagföras, medan offer måste erbjudas verkligt skydd. Allt annat är ett gemensamt 

nederlag för vårt samhälle." (Lukas Berggren) 

Antisemitism efter Ronaldos israeliska reklam  

"En av världens bästa fotbollsspelare Cristiano Ronaldo berättade nyligen i sociala medier om att 

han medverkar i en reklam för ett israeliskt företag. Sedan dess har han mötts av en störtflod av 

hat." 
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Jesuit Created False Rapture Doctrine Will Utterly Destroy Christainty! 

VIDEO: Stan Johnson Prophecy Club, The Pretrib Rapture Doctrine was created by the 

Evil Jesuits, and it will Uttery destroy the christian Church. People who belive in the 

pretrib rapture will be uttery disapointed and leave the christain faith when things get 

really bad and find out they are stuck here. 

THE TRUMPET NEWS 

Getting rid of paper money may help fight terrorism and even help prop up the banks but is there 

a more sinister reason for these new financial controls? >> 

Låt inte RFSU bli barnens sexlärare  

"Du som förälder: Reagera och påverka på ditt/dina barns skolor innan det är för sent. Ibland vet 

inte ens rektorn om att detta händer på dennes skola." (Ann-Sofie Selander) 

18-åring hotas av utvisning till Burundi 

Organisationen har dödat många i hennes släkt inklusive hennes mamma, när flickan bara var en 

baby. Efterlysningen gör att hon inte ens kan söka hjälp hos polisen, berättar Kristina Löf." 

Ateism är normen när skolan lär ut religion 

"Vi befinner oss på Bromma gymnasium i Stockholm, där Samhällsvetarprogrammet årskurs 1 

har religionskunskap. När Ulf Jämterud tar med sina elever in i hinduismens värld börjar han med 

några komiska seriestrippar, innan han fortsätter med att ställa en del kniviga frågor om vad som 

händer efter döden, och om det är rättvist att en person med dålig karma föds som fattig, eller 

som ett djur, i nästkommande liv i enlighet med reinkarnationstanken." 

OHLINS: Den här artikeln visar på ett skrämmande sätt vad som händer när Bibeln och kristen 

tro anses förlegad och Sanningen förnekas och beskrivs som "intolerant". Inte undra på sen att 

så många barn och ungdomar mår dåligt med den ateistiska propagandans mörker som 

dominerar i skolans värld! 

Därför tiger Svenska kyrkan om stödet till utsatta kristna 

"Vi gör mycket, men allt går inte att berätta. Så svarar Svenska kyrkans företrädare på kritiken 

att de inte bryr sig tillräckligt om utsatta kristna i Mellanöstern. ...- Flera företrädare för kristna i 

olika länder såsom Kina och i Mellanöstern har bett om att vi inte meddelar vad vi gör i 

samarbete med dem, eftersom det förvärrar deras situation, skriver Lunds biskop." 

JAN MARKELL NEWS 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS 

”Ingen talar med oss längre” 

"Att närma sig den kristna tro under sin tid som asylsökande kan betinga ett högt pris för den 

som tidigare identifierat sig som muslim. Social isolering, glåpord och förtäckta hot hör till 

vardagen för dem som Världen idag talat med. ..."Vi är flera kristna församlingar som försöker 

hitta vägar att starta skyddade boenden eller trygga platser", skriver han. Vad har dåde kristna 

råkat ut för som skulle motiverat en flytt till annat boende? Bengt Sjöbergs mejl till 

Migrationsverket är fulla av detaljer och exempel. "Under torsdagen var det även en kristen man 

på Hotell Z X som hotats med kniv. Han hade på sitt rum tagit fram en bibel som låg vid 
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sängbordet. Hans muslimske rumskamrat blev arg och menade att han läste besvärjelser över 

honom. Han hotade att skära halsen av honom under natten", skriver han till Migrationsverket..." 

Förföljelsen bevisade alltid att kristna såg på döden på ett annat sätt än omgivningen 

"Om vi ska få se den kristna trons återkomst i Sverige är detta centralt: diakoni, apologetik och 

eskatologi." (Stefan Gustavsson) 

INFILTRATION AV NAR IN I VÅRA FÖRSAMLINGAR 

C. Peter Wagner invented the term "New Apostolic Reformation" and then pronounced himself 

God's appointed leader of it. It's a loosely knit association of churches and ministries on the outer 

fringes of anything resembling Biblical Christianity. Supernatural Signs and Wonders; 

Dominionism; Hyper-Charismaticism; The 7 Mountain Mandate; Third Wave Revivalism; IHOP; 

Bill Johnson's Bethel Church... these are all a part of this worldwide movement that is gobbling up 

churches and deceiving millions. Key beliefs: We've entered a "2nd Apostolic Age" (starting in 

2001); the church should take over the world (dominionism); a great end time 

harvest/outpouring will occur once we battle enough demons, perform enough miracles and unify 

under these new Apostles; God is giving new revelation to his Prophets/Apostles but they will 

make many mistakes in the process and that's okay, but following the Bible too closely makes 

you "religious" and narrow-minded... 

OHLINS: Karins J Nyhetsbrev tar upp mycket av denna infiltration i våra kyrkor >> Hon har lagt 

ner mycket tid på att följa upp alla de här "tentaklerna" som försöker fånga ovetande kristna. 

Omprövar förbud mot skolyogan 

"Världen idag har tidigare berättat om Sjöängsskolan i Askersund där yogainstruktören Josefin 

Wikström först anlitades för att hålla balans- och dansövningar samt avslappning för eleverna. 

Men det finns föräldrar som varit kritiska till att eleverna medverkar och menat att det funnits 

inslag av yoga under samlingarna. Övningarna avbröts efter ett kommunbeslut, detta eftersom 

man sedan 2014 har ett yogaförbud i Askersunds skolor. Detta ledde till starka reaktioner från en 

del föräldrar som var starkt kritiska mot kommunen. Samtidigt finns andra föräldrar som inte vill 

att en yogalärare ska sköta övningarna. – Vår bild är att det blandas in andlighet. Det står heller 

inget i skollagen om att avslappning är ett obligatoriskt moment så jag tycker inte att detta är en 

så stor sak, sa föräldern Per-Henrik Jerlström tidigare till Världen idag." 

OHLINS: Det är mycket positivt att det finns föräldrar som reagerar mot detta och skyddar 

barnen. Yogaförbud borde införas på ALLA skolor omgående! 

Video: Nazi Propaganda returns in Palestinian incitement  

Nazistpropaganda återkommer i palestinsk uppvigling. 

Paul Widen: Anständighetens gräns 

 

 

Under måndagen föll Stockholmsbörsen med över fyra procent. Oro för världskonjunkturen – och 

framför allt de sydeuropeiska bankerna, gjorde då att investerare runt om i hela Europa sålde av 

aktier. Och det är – återigen, kreditförlusterna i de grekiska bankerna som spökar. I Aten föll till 

exempel börsen med åtta procent under måndagen. – Vi har en ny Greklandsfrossa, finanskrisen 

3.0 har dragit in kan man säga, förklarar Joakim Bornold. (GP) >> Se även Runes Hörna >> 
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En ny bakterie som tidigare inte upptäckts i Sverige har nu hittats hos två personer som varit på 

resa i Asien, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Bakterien är resistent mot den antibiotikagrupp 

som   varit ett av de sista verksamma läkemedlen. (GP) >> 

   Deutsche Bank på sjuårslägsta 

Så utsatta är kristna på Sveriges asylboenden 

"I dag debatterar riksdagen kristo- fobiska hatbrott i riksdagen. Hur utbrett problemet är vet 

ingen. Däremot är vittnesmålen många. ...För någon vecka sedan var det Soheila Fors som 

larmade, då hon först på Facebook, sedan på debattplats i Expressen, berättade om kristna som 

trakasserades och som sökt upp henne och bett om hjälp. Hon berättar för Dagen att det rör sig 

om tio personer, och att hon hjälpt en kristen asylsökande att hitta ett annat boende på grund av 

hot och trakasserier. –  Det här är en person som har suttit fängslad för sin kristna tro i sitt 

hemland, som flydde till Sverige, och hamnade på samma ställe som islamister. Vi har tagit ut 

honom från boendet och vår förening står för boendekostnader, berättar hon." 

Predika mer om Jesu återkomst 

"Ingen kan bortförklara det allvarliga budskap som Jesus ger i Matteusevangeliets 25:e 

kapitel. Frank Mangs belyserdetta i boken ”Brinnande lampor”. Han skriver så här om vad 

Jesus säger: ”Han förutsa mycket bestämt att den andliga sömnen skulle bli den dominerande 

atmosfären bland hans bekännare i denna tidsålders afton.” Vi är där nu och det är dags för ett 

kraftigt andligt uppvaknande". Holger Nilsson 

Slaven uppdateras till en älskad broder 

"Det var detta jag menade med att Gud har förvandlat forntidens barbari steg för steg. 

Hednafolkens slavsystem uppgraderades till långtidskontrakt och omgärdades med uppmaningar 

till värme och omsorg, vilket inkluderade ett frikostigt avgångsvederlag (5 Mos 15:13f). Och till 

slut, när folket var redo för det, blev slaveriet omöjligt. Så upprättade Paulus slaven Onesimus 

(Filemon v 16), som vi sjunger varje jul i O helga natt: ”Uti din slav du ser en älskad broder”. 

OHLINS: Läs här en mycket bra artikel om lagar om "slavar" i GT och vad det egentligen innebar. 

Guds jämställdhet gäller både folkslag, samhällsskikt och kön.  

Gal 3:28 Här är icke jude eller grek, här är icke träl (slav) eller fri, här är icke man och (eller) 

kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus. 

Hamas uppmanar till självmordsattacker 

OHLINS: Det är så vidrigt så att man saknar ord. Är det med hjälp av svenska bidragspengar? 

RUNES HÖRNA: FUNDERINGAR KRING "MÄRKET" (Pdf) 

OHLINS: Lägg märke till att det står funderingar !!! 

Bankkrisen i Sydeuropa eskalerar. Främst gäller det italienska och grekiska banker men risk 

för spridning föreligger. Tydligen finns det banker som har osäkra lån till så stor andel som 30-35 

procent. Detta kan eventuellt utveckla sig till något riktigt obehagligt. >> 

If you are a Christian, you better brace yourself for great persecution. It has gotten very little 

attention from the mainstream media, but federal authorities have uncovered an ISIS plot to 

“shoot up” a Detroit megachurch. 21-year-old Khalil Abu-Rayyan of Dearborn Heights, Michigan 

told authorities that he actually intended to take a gun into a very large church in Detroit that can 

seat up to 6,000 people and start killing Christians. He has been charged with supporting the 

Islamic States and with “illegally having a firearm while using a controlled substance”. Abu-
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Rayyan actually admitted that since he can’t be part of the jihad in the Middle East, that he would 

“do my jihad over here”. As I have warned so many times before, ISIS terrorists are already 

here, and what we have seen so far is just the beginning. >> 

OHLINS: Vi har troligen IS anhängare som är beredda att göra samma sak i Sverige. Men så här 

har Israel det varenda dag och världen försöker tvinga dem att sluta avtal med mördare. 

Men det är uppenbart att FN-kandidaturen har förstärkt den pågående backlashen inom 

utrikespolitiken. Närområdet tonas återigen ner till förmån för det globala. Nato beskrivs i mer 

negativa termer och den transatlantiska länken suddas ut. FN lyfts fram på bekostnad av EU. 

(EXPRESSEN) >> 

OHLINS: Ja det är väl helt i sin ordning tycker vi som ser profetiornas uppfyllelse. Alla nationer 

skall ju nu ställas under FN i den nya världsordingen (AGENDA 2030) Om vi inte har fattat det 

förut ser vi nu ett globalt vilddjur ta form som kommer att få kontroll över jorden. 

Upp 13:2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett gap 

som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3 Ett av dess 

huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Hela 

jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, (= AGENDA 2030) 

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm 

men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden 

och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 

Med vid bildandet av agenda 2030 var Påven som då troligen är den falske profeten han skall 

samla alla religioner och slutet blir eldsjön. 

Upp 13 måste läsas i ljuset av Daniel 7 

Dan 7:23 Då svarade han: "Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett 

som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa 

den. (FN AGENDA 2030) 24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och 

efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25 

Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att 

förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv 

tid. 26 Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och 

förgöras i grund. 27 Men riket, makten och väldet över alla riken under himlen skall ges åt det 

folk som är den Högstes heliga. Hans rike är ett evigt rike, och alla välden skall tjäna och lyda 

det." 

Nuri Kino startar asylboende för kristna 

"De andra barnen förbjöds att leka med hennes två söner, eftersom de var "kuffar" – otrogna. De 

blev tillsagda att konvertera till islam". Nuri Kino, och hans organisation A Demand For Action 

bekymras över de religiös förföljelse på svenska asylboenden och menar att det är dags att tala 

öppet om vad som händer innan det är för sent. "Ska vi acceptera att sekteristiska konflikter 

utspelas på våra badhus, bibliotek, köpcenter och asylboenden? Oskyldiga drabbas, kristna, 

muslimer och andra". 

Klimatet bakom Zika-virusets framfart 

OHLINS: Allt som har med klimatet att göra tycks utnyttjas för att få fram en viss Agenda 
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VIDEO: Procession with the relics of St. Pio and St. Leopold Mandic - 

2016.02.05 (avgudadyrkan) 

THE TRUMPET NEWS 

EU bygger olagliga palestinska bosättningar på västbanken  

ISRAELNYHETER: Varje gång Israel bygger något i Judéen, Samarien eller östra Jerusalem skriker 

EU ut sina fördömanden. Samtidigt bygger EU olagligt åt palestinierna på område C på 

västbanken. Det här området är enligt Osloavtalet helt under israeliskt kontroll, skall man bygga 

där måste man ha tillstånd av israeliska myndigheter. Det här struntar EU i och säger att det är 

humanitär verksamhet när man bygger åt palestinierna på området." 

Pingst riskerar missa lekfolket 

"Det är ju främst utvecklingen av Pingst Pastor som har förvånat mig. I svaren från Hörnmark 

och Alm förstår jag att den organisationen också i fortsättningen ämnar behandla lärofrågor och 

andra för församlingarna angelägna ärenden." 

OHLINS: Om Pingst pastor ska ansvara för lärofrågor borde de nog börja med att rensa ut all 

påverkan av Rick Warrem, Bill Hybels, EC och Bill Johnson och andra människocentrerade och 

falska system och hålla sig till Guds ord, Bibeln. 

KARINS NYHETSBREV 

En död och två skadade i terroristattack i Jerusalem 

Paul Widen: "En 19-årig israelisk gränspolis, Hadar Cohen, sköts idag till döds av palestinska 

terrorister strax utanför Jerusalems gamla stad. Ytterligare en ung poliskvinna skadades allvarligt 

i samma attack. En tredje person skadades lindrigt. Attacken inträffade tidigt på eftermiddagen 

när Cohen och hennes kollega fattade misstankar mot tre unga män och stoppade dem för en 

identitetskontroll..." 

ISRAELNYHETER: CBS NEWS förvränger verkligheten 

Är förändringen i Pingst planerad? 

"Grundläggande för en biblisk församlingssyn är enligt Jesu undervisning: ”där två eller tre är 

samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem” (Matt. 18:20). En sådan gemenskap (koinonia) är 

ingen mänsklig skapelse utan en gemenskap sammanfogad av den helige Ande. Utifrån denna 

grund byggs i vår tid ett andligt tempel med Kristus som hörnstenen och oss kristna infogade 

som levande stenar. Var skulle ett hierarkiskt format rådslag kunna passa in i den byggnaden? 

Genom rådslagets unika roll som beslutsplats blir den lokala församlingens suveränitet i princip 

åsidosatt, enligt min mening, " 

Ljudet i kyrkan har gett tinnitus 

"Jag minns doktorns förvånade min när han frågade mig om jag besökt rockkonserter." (Erna 

Berger-Sundin) 

Våldtäkter mot asylsökande pojkar oroar 

"I två av de ovanstående våldtäkterna kommer såväl målsägandena som misstänkta från 

Afghanistan. Detsamma gäller ett fall från i höstas som snart tas upp i hovrätten över Skåne 

och Blekinge. Enligt en rapport från FN-organet Unicef är just Afghanistan ett av de länder där 

homosexuella övergrepp på unga pojkar förekommer i  organiserad form, trots förbud i  lagen." 
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OHLINS: En mycket skrämmande utveckling. I artikeln framgår att motsvarande siffror mot 

flickor är långt högre. Rubriken är därför märklig. Vad är det för människosyn och kvinnosyn som 

förmedlas? 

Diakonia smutskastar Israel 

"Flera kristna organisationer, inte minst Diakonia, väljer konsekvent smutskastning och ensidig 

kravframställan gentemot Mellanösterns enda demokrati. Varför? Det undrar 

kommunikationskonsulten Martin Andersson. ... Att Diakonia har huvudkontor i Ekumeniska 

centret vid Alviks torg, där samfunden Equmeniakyrkan, Pingst och tiotalet kristna 

organisationer huserar är ingen slump. Varning för spridning." (Martin Andersson) 

”Ett betydande bakslag för Donald Trump” 

"Det var de evangelikala väljarna som avgjorde kampen i Iowa mellan de republikanska 

presidentkandidaterna.Bland demokraterna överraskar socialisten Bernie Sanders stort." 

Inför en ny straffbestämmelse om att sprida till exempel sexfilmer och privata uppgifter om 

andras sjukdomar, gör det straffbart att hota med olaga integritetsintrång och modernisera 

bestämmelserna om förtal och förolämpning. Det är några av förslagen som lagmannen och 

utredaren Gudrun Antemar lämnar i ett betänkande till justitieministern, skriver hon i en 

debattartikel i Dagens Nyheter. Syftet är att ta hårdare tag mot hot och hat på nätet. "Ett 

förbättrat straffskydd för integriteten behövs och det bör kunna besvara vissa frågor. Vad 

behöver jag som enskild tåla i form av elakheter, kränkningar, ryktesspridning eller intrång i 

privatlivet? Vad passerar gränsen för att det ska vara straffbart?" skriver Antemar på DN Debatt. 

Förslagen ska ut på remiss och en ny lag kan eventuellt träda i kraft vid årsskiftet. >> (METRO) 

OHLINS: Jaha nu börjas det, ser bra ut men man kommer att utnyttja det här med ytterligare 

begränsningar även gällande religion mm. 

Here are a whole bunch of articles from different Christians from various theological 

and denominational backgrounds who all agree on the very un-Biblical and downright 

dangerous beliefs of Bill Johnson: 

June 23, 2008 is the "Charismatic Day of Infamy" and you are NOT supposed to know 

about it or even talk about it. If everyone knew about what happened on this day (and 

stopped making excuses for it) a whole bunch of false teachers would put their tail between their 

legs, pack up their bags and go home. The "New Apostolic Reformation," the "Signs and Wonders 

Movement," the Hyper-Charismatic Movement (whatever it's being called at the moment) should 

not even exist. 

OHLINS: Vi vet alla hur det kommer att sluta för dem om de inte vänder om. De kommer att 

följa vilddjuret och vara med om att föra in en ny världsordning. 

Finns inget vaccin 

WHO klassar spridningen av zikaviruset som ett internationellt nödläge. Senast det hände var när 

västra Afrika drabbades av utbrottet av ebola. Världshälsoorganisationen, WHO, klassar 

smittspridningen av det fruktade zikaviruset som ett internationellt nödläge, rapporterar Reuters. 

WHO-chefen Margret Chan har tidigare beskrivit smittspridningen som "explosionsartad". 

Tusentals barn i Brasilien har fötts med fosterskador där zikaviruset, som sprids via myggor, 

misstänks ligga bakom. Forskare är övertygade om zikaviruset är boven i dramat, menar Marcelo 
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Castro, hälsominister i Brasilien. WHO har sagt att man förväntar sig tre till fyra miljoner zikafall i 

Nord- och Sydamerika, varav 1,5 miljoner fall i Brasilien inom loppet av ett år. 

OHLINS: Mycket otäckt och skrämmande det är ju så att man tänker lite på på plågorna över 

Egypten. 

Hot riktat mot Stadsmissionen 

"All verksamhet som Stadsmissionen bedriver i Johanneskyrkan i Göteborg samt nattplatserna på 

Vägskälet håller stängt under hela helgen. Besökare och personal har sedan i tisdags mottagit 

flera hot. Av säkerhetsskäl väljer nu ledningen att hålla stängt." 

 

När då drygt 30 000 syrier kommer till Sverige är det inte förvånande att även antisemitismen 

ökar, det är snarare en självklarhet. Hur kan vi förvänta oss att dessa värderingar, synsätt och 

föreställningar skall försvinna över en natt när en indoktrinerats i ett antisemitiskt tankesätt 

sedan barnsben? Det senaste exemplet går att hämta från en SFI-klass i Helsingborg där en 

man öppet och ogenerat förnekade förintelsens omfattning. >>  

Kampen mot hatet börjar i klassrummet 

Sahlin om det växande judehatet 

Barnet som lärde sig att hata Israel  

Det pågår en diskussion inom Liberala Ungdomsförbundet, Luf, i Danderyd-Täby om att ta 

bort korset i svenska flaggan. ”Vi ser ett problem i att den är förknippad med kristendom och 

Sverige inte längre har någon statskyrka utan är ett sekulariserat land där alla religioner är 

välkomna”, skriver Luf Danderyd-Täby på Twitter. >>  

Antisemitismen i Sverige har ökat, precis som i övriga Europa. Det är en skändlighet som 

vägrar att lämna den europeiska samhällskroppen. Men den har också ökat i takt med 

invandringen från länder där hatet mot judar och mot Israel är en del av den 

propagandistiska vardagen. (GP) >>  

The only question now is whether Venezuela's government or economy will completely 

collapse first. The key word there is "completely." Both are well into their death throes. 

Indeed, Venezuela's ruling party just lost congressional elections that gave the opposition a 

veto-proof majority, and it's hard to see that getting any better for them any time soon — or 

ever. Incumbents, after all, don't tend to do too well when, according to the International 

Monetary Fund, their economy shrinks 10 percent one year, an additional 6 percent the next, 

and inflation explodes to 720 percent. It's no wonder, then, that markets expect Venezuela to 

default on its debt in the very near future. The country is basically bankrupt. (The Washington 

Post) >>  

  

MASKERAT GÄNG TILL ATTACK 

DEMONSTRATION I STOCKHOLM  

Invandrarhatet växer i Ryssland 

Polisen ryckte ut för att skydda marockanska gängen från huliganer 
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Det vi läser om sker nu i hela Europa, man kan inte låta bli att tänka på det här bibelordet.  

Luk 21:9 Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först 

hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart." 10 Vidare sade han till dem: "Folk 

skall resa sig mot folk och rike mot rike. 

 

ENIGHET I Nacka har en modell tagits fram där vi bygger en kyrka och en moské som 

grannar under samma tak. Det är ett unikt projekt som växer fram i känslan av gemensam 

hemhörighet i Guds hus och tillit mellan dem som möts där, skriver biskop Bengt Wadensjö. 

(SvD) >> 

THE TRUMPET NEWS 

Are Italy’s Banks About to Explode? 

Nuri Kino: Svenska kyrkan svamlar 

"Ett femtiotal folkmordsforskare har konstaterat att det som sker kristna i Irak och Syrien är 

ett folkmord. Svenska kyrkan förmår inte ens skriva ordet ”folkmord”. Svenska kyrkan svarar 

inte heller på om de kommer att stötta Lars Adaktusson i hans strävan att folkmordet erkänt." 

HILLSONG VILKA RÖTTER? 

Hillsong del 1 >> Hillsong del 2 >> 

MKT INTRESSANT ARTIKEL (EXPRESSEN)  

Jag blev i hemlighet kristen för två år sedan. Eftersom det är mycket svårt att vara konvertit i 

mitt hemland så flydde jag hit. Jag kom till Sverige men det var inte det land som jag trodde 

det var. Jag blev placerad i ett asylboende med en fanatiskt, fundamentalistisk islamist. Han 

hatar mig och hotar mig dygnet runt. – Han kallar mig nadjez (smutsig) och oren. Jag har inga 

problem med hans böner men han hatar mig. Han hatar korset i min hals och hotar att han ska 

skära bort det. Det här är inte det Sverige jag flydde till. – Det är inte bara jag, vi är fem 

kristna som ständigt blir plågade. Ingen av cheferna på asylboendet lyssnar på mig. Jag vill 

bara få byta rum och få vara i lugn och ro. Nästan gråtfärdigt ber han: – Snälla, hjälp mig! 

Onda minnen kommer tillbaka. Jag minns hur jag själv blev slagen och jagad för min tro och 

mitt kors. På SFI hånade andra elever mig och en man slet korset från min hals och trampade 

på det 

BANKEN KAN TA DINA PENGAR  

Via G20-mötet har det enligt ETC Nyheter klubbats att bail in blir obligatoriskt för alla EU-

länder, inklusive Sverige. Vid nästa bankkris får banken helt enkelt ta kundernas pengar och 

pensionsfonder för att rädda sig själva, ungefär som skedde på Cypern. Förtydligande och 

tillägg: Eventuellt gäller bankernas rätt att beslagta kundernas tillgångar i svensk del i 

praktiken i första hand pensionssparandet i fonder, eventuellt inklusive medel hos fonder via 

PPM. Konton med insättningsgaranti ska fortfarande ha insättningsgaranti även hos Nordea, 

men kan nu helt legalt beslagtas av Nordea, helt eller delvis, utan konkurs. Förut har det i 

praktiken krävts konkurs. 
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OHLINS: Detta har vi och Rune J varnat för länge. NWO (AGENDA 2030) är planerat sedan 

länge, och att gå från en ekonomi till 666 systemet kommer givetvis att orsakas av en global 

kris.  

Hamas och Fatahs krigsförberedelser  

ISRAELNYHETER: "Hamas förbereder nästa krig med Israel bland annat genom att reparera 

de tunnlar  som förstördes i senaste krig. Man berättar naturligtvis inte öppet om arbetet men 

Hamas medger att åtminstone 7 av dess medlemmar dog när en tunnel rasade på grund av 

regnvädret de senaste dagarna." 

Förintelsens minnesdag en dag också att se dagens antisemitism 

"Det finns ingen viktigare civilisatorisk uppgift än att bekämpa antisemitismen. Inte bara för 

hur den drabbar människor utan också för hur den drabbar de samhällens som förvrids av dess 

hat och förakt mot medmänniskor. Där antisemitismen lever finns också ett hot mot det 

civiliserade samhällets allra mest grundläggande värderingar och barriärer." (Gunnar 

Hökmark)  

RUNES HÖRNA: HAR SLUTFASEN INLETTS? (Pdf)  

KARINS NYHETSBREV 

Var tionde präst vill enas under Rom 

"Tolv procent av de präster inom Svenska kyrkan som svarat i Dagens enkät anser att alla 

kyrkor bör enas under den katolska påven." 

OHLINS: Det är en väntad men skrämmande utveckling. 

Niqab i skolan? Otänkbart 

"Problematiken med slöjan är att den är djupt odemokratisk i den meningen att den beslöjade 

kan läsa alla andras ansikten men hon själv kan inte läsas av någon. Någon svår fråga är inte 

detta." (Sven Degerfeldt) 

Låt inte utrikesministern lura er om oss i Israel 

"Jag frågar dig: om en person beväpnad med en kniv rusade mot dig för att mörda dig, vad 

skulle du vilja att dina säkerhetsstyrkor gjorde? ...Utrikesminister Wallström hävdar att Israel 

driver en kampanj av ”utomrättsligt” dödande av palestinier, som attackerar israeliska 

medborgare. Enligt henne dödar våra soldater och medborgare palestinier på ett olagligt sätt. 

Tillåt mig att beskriva situationen för att göra den litet klarare. Under de senaste månaderna 

har det förekommit hundratals attacker mot israeliska medborgare av palestinier. De har 

kommit i form av knivattacker, fordonsattacker, stenar har kastas på fordon i rörelse och 

genom andra metoder. ...Jag protesterar offentligt över Wallströms ord, och jag hoppas att 

ni kommer att ansluta er till mig och också göra det." (Rabbi Zev M Shandalov, Maale 

Adumim, Israel) 

Låt oss agera mot judehatet 

COPELAND I ALLIANS MED CAHN  

OHLINS: Det här borde få många som köpt Cahns böcker att börja dra öronen åt sig. Den 

som har med Copeland att göra visar stor brist på urskiljning.  
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"Sverige kan vara i krig om några år" 

"Sverige kan vara i krig inom några år. Det sensationella påståendet görs av Sveriges 

arméchef, generalmajor Anders Brännström, i ett dokument som Expressen tagit del av. "Det 

omvärldsläge som vi upplever och som också framgår av inriktningsbeslutet leder till 

slutsatsen att vi kan vara i krig inom några år", skriver han." 

OHLINS: Ett skrämmande konstaterande, rakt på sak av Sveriges arméchef 

Obama: King of the World? 

Allt fler judar lämnar Västeuropa 

"Fler judar än någonsin lämnar Västeuropa för att söka sig till Israel. Orsaken stavas växande 

antisemitism som tar sig uttryck i allt ifrån kränkningar till rena våldsdåd. Judar har inte känt 

sig så här otrygga i Europa sedan andravärldskriget, menar experter." 

Så här uppmärksammas Förintelsens minnesdag 

"Den 27 januari, för 71 år sedan, befriades koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Nu är 

dagen en minnesdag för att komma ihåg de fasansfulla händelser som försiggick i lägren. 

Runt om i Sverige uppmärksammar man dagen genom filmvisningar, fackeltåg och 

minnesstunder." 

Israel glömdes bort på karta, igen 

ISRAELNYHETER: "På National Public Radios /(NPR) karta över Mellanöstern har Israel 

ersatts av Palestina. Efter protester har kartan ändrats. 

Israel har existerat som självständig stat ungefär lika länge som grannländerna Libanon, 

Syrien, Irak och Jordanien, det är svårt att förstå hur någon kan missa det. 

En palestinsk stat har däremot aldrig existerat men kommer ändå med på kartan." 

Den palestinska uppviglingens frukt  

ISRAELNYHETER: "15-årig knivmördare (terrorist) influerad av palestinska myndighetens 

TV" (Eng)  

Europeisk kippa-kampanj igång 

"– Vi tar exempel av Danmarks tidigare kung, Christian X, som under nazisternas ockupation 

av Danmark sa att "Om judarna måste bära en gul stjärna, så ska vi alla bära den", säger ECI:s 

ledare Tomas Sandell i ett uttalande på organisationens hemsida. – Så länge som judar lever i 

fruktan för att bära sina religiösa symboler i Europa, så är vår plikt att visa solidaritet med 

dem. 

TRUMPET NEWS  

"Ulf Ekman har ofta lyft fram sin anspråkslösa lön och efterskänkta royalities. Samtidigt har 

han under alla år ensam bollat med utlandsmiljonerna." (ALETHEIA) >>  

Växande judisk oro för muslimsk antisemitism 

(DN) "Migrationen från Mellanöstern och Nordafrika skapar ängslan bland många av Europas 

judar. En ofta inpräntad antisemitisk övertygelse inom islam hotar den judiska minoriteten, 

menar Jackie Jakubowski. ...Vem är jag, som själv kom hit som flykting för 45 år sedan, att 
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missunna andra drömmen om en bättre framtid i det fredliga Sverige? Men samtidigt uttrycker 

allt fler judar i dagens Europa en oro för vad denna migration på sikt kommer att innebära. 

Hur kommer invandringen av hundratusentals människor från Mellanöstern och Nordafrika, 

men även Afghanistan, att förändra våra länder? I vilken utsträckning kommer denna 

invandring att påverka den judiska minoritetens situation i Europa med redan stora muslimska 

och arabiska minoriteter? ...Det kommer att krävas en stor ansträngning av mottagarländerna 

och av de asylsökande för att skapa förutsättningar för integrationen – genom att komma till 

rätta med kvinnofientliga föreställningar, antidemokratiska attityder och djupt rotade 

antijudiska fördomar med rötter i Mellanöstern." (Jackie Jakubowski)  

ISRAELNYHETER: Rawabi - en ny palestinsk stad 

"Rawabi heter en ny stad som byggs i närheten av Ramallah. Staden är den rike palestinske 

affärsmannen Bashar Mashris vision för framtiden.Staden är den första nya palestinska staden 

som byggts på tusen år säger Mashri. 

En av de märkliga sakerna med bygget är att den inte har stöd av de palestinska 

myndigheterna. Att bygga en moderna stad ger bilden av att situationen med Israel skulle ha 

normaliserats och bättre är då att inte bygga alls verkar man anse." 

Det nationella väderinstitutet NWS har utfärdat en särskild varning för huvudstaden 

Washington DC, där man varnar för ”livshotande förhållanden”. Nu skyndar sig invånarna att 

bunkra inför helgen. – Kunderna köper mycket ägg, mjölk, bröd, vatten och toalettpapper 

säger butiksinnehavaren Jaswinder Bhopa till Washington Post. Huvudstaden – som ligger på 

samma breddgrad som Marrakech i Marocko – är inte vana vid vinterväder. Ett lätt snöfall på 

onsdagskvällen ledde omedelbart till trafikkaos. Myndigheterna har därför valt att ställa in all 

kollektivtrafik i staden, inklusive tågen som dagligen transporterar över 700 000 personer i 

Washington, Maryland och Virginia. – Jag har bott i DC i hela mitt liv och jag tror inte jag 

någonsin sett sådana här prognoser. Det är en extremt stor storm och den kommer att vara i 36 

timmar, säger borgmästaren Muriel Bowser till Mashable (AB) >>  

Taizés nyårsmöte varar i flera månader 

OHLINS: Taizé är katolskt och något som vi därför varnar för.  

Majoritet av prästerna ogillar Brunnes förslag 

”Märk ut riktningen till Mecka i Sjömanskyrkan.” Det förslaget väckte stor uppmärksamhet i 

höstas. En Dagen-enkät visar att en majoritet av prästerna i Svenska kyrkan tyckte att det var 

ett dåligt förslag." 

 

"Gör upp med hat och hets mot Israel" 

"I stället för att kritisera Israel för hur man handskas med den senaste tidens knivdåd borde 

Sverige uppmärksamma den ständiga uppmuntran till terror från palestinskt håll. Det menar 

Itamar Marcus från Palestinian Media Watch, som granskar Palestinska myndigheter genom 

dess media och skolböcker. Det är utrikesminister Margot Wallström (S) som fått Itamar 

Marcus att med kort varsel resa från Israel till Stockholm för att träffa politiker och 

företrädare bland annat för kyrkor och Sionistiska federationen. Han och andra israeler ser 

med upprördhet på att Margot Wallström efterlyst en undersökning av huruvida utomrättsligt 

dödande använts av Israel i samband med de senaste månadernas många våldsdåd och 

knivattacker mot israeler.  

– Det spelar faktiskt ingen roll om hon inte menade att ge stöd åt dem som utför de här 

dåden, utan det som spelar en roll är hur palestinierna uppfattar det hon sagt, säger Itamar 

Marcus. – Och de uppfattar att hennes uttalande passar in i det som redan sagt från den 
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palestinska toppen, nämligen att omvärlden är beredd att acceptera den här typen av 

våldsdåd." 

"Sverige borde visa större förståelse" 

"Bachman anger "Sveriges upprepade fokus på hur Israel agerar när vi försvarar oss i samand 

med flera terrorattentat", som orsaken till Israels ställningstagande. Han drar paralleller med 

knivmorden i Trollhättan i höstas och menar att Israel också har rätt att försvara sig mot 

liknande attentat mot sina medborgare. - Man hade i det läget kunnat förvänta sig en större 

förståelse för den enda demokratin som delar Sveriges värderingar, säger Isaac Bachman." 

Säg nej till niqab i skolan 

"För att integrationen ska lyckas måste Sverige naturligtvis vara ett öppet och tolerant 

samhälle. Men det måste också vara ett samhälle som tydliggör vad det är människor 

förväntas integrera sig i. Inte minst för att de underlättar för dem som vill bli en del av 

Sverige." 

 

Fifa censurerade Neymars Jesushyllning 

OHLINS: I en sjuk värld som denna skulle det vara helt acceptabelt med en dödskalle och 

djävulstecken men 100% Jesus redigerades bort för att "det kan såra känslor"!  

Översättning och bearbetning: Catrin Ormestad 

Paul Widen: "Samma dag som Haaretz publicerade Gideon Levys krönika publicerade 

Svenska Dagbladet ett nyhetsreportage från Israel skrivet av Levys flickvän Catrin Ormestad. 

”Det dödliga svaret på knivattackerna”, löd rubriken på förstasidan. Reportaget tar upp tre 

sidor i tidningen och är… ja, vad ska man säga… mycket, mycket närbesläktat Levys krönika. 

Om man sedan tittar på det reportage av Gideon Levy som publicerades i Haaretz den 16 

januari inser man att merparten av Ormestads reportage i Svenska Dagbladet i huvudsak är en 

försiktig omarbetning och översättning av detta reportage. ...Det är en sak att Haaretz av 

nostalgiska och pekuniära skäl håller sig med en clown som Gideon Levy. Det är en helt 

annan sak att hans spekulativa, uppviglande och rent parodiskt israelhatande alster översätts, 

omstuvas och sedan presenteras som nyheter i Svenska Dagbladet. Det är ju nästan så att man 

längtar tillbaka till Bitte Hammargren."  

Guds ord gav slaven mänskliga rättigheter 

"Mitt i denna värld skapar Gud ett nytt folk där han ska vara kung och där hans lagar ska 

gälla. Gud skiljer Israel från de andra ogudaktiga folken runt omkring och förser dem med 

Mose lag, som är Guds instruktioner för hur Israel ska förhålla sig till den värld de lever i. 

Tack vare Mose lag blev ett godtyckligt och laglöst slaveri omöjliggjort i Israel. Tack vare 

Mose lag fick slaven mänskliga rättigheter som ägaren var tvungen att leva upp till. Tack vare 

Mose lag kunde slaven till och med få det bättre hos ägaren än i frihet. Utifrån dåtidens syn på 

slaveri skapade alltså Guds ord genom Mose lag mänskliga rättigheter som blev en avsevärd 

förbättring för slaven. Gud stoppade alltså inte slaveriet, men såg till så att det sköttes 

humant, eller med andra ord: Genom Mose lag bringade Gud ordning i det kaos som rådde." 

(Christian Mölk)  

 

OHLINS: Alla som älskar att läsa HELA Bibeln, vet säkert att Guds lag till Israels folk var 

god och till beskydd och hjälp på många sätt, i en kaotisk värld. Lagarna var ett skydd för 

kvinnor och barn, ett skydd för slavar osv. Det är viktigt att komma ihåg att läsa dessa lagar i 

dåtidens situation och bakgrund för att få ett rätt perspektiv. Den fulla upprättelsen kom med 

Messias Jesus försoningsverk och den får sin fulla och slutliga uppfyllan vid Jesu återkomst.  
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Kritiken: Olika måttstockar för Marocko och Israel 

"Regeringen har gjort en kovändning och kommer inte att erkänna Västsahara som stat. "Att 

erkänna Palestina, men inte Västsahara. Skillnaden? Åtskilliga arabiska och afrikanska röster i 

val till FN:s säkerhetsråd", menar Liberalernas partiledare Jan Björklund på Twitter." 

Krav på åtgärder mot barnäktenskap 

"Med den stora flyktingströmmen in i Sverige har det kommit flera barn som är gifta. 

Barnäktenskap är förbjudet i Sverige, men situationen är svårhanterlig för socialtjänsten. Nu 

kommer politiska krav på att ansvariga myndigheter agerar." 

Mördad inför sina barn 

Paul Widen: "En palestinsk terrorist knivhögg en israelisk kvinna till döds på söndagskvällen 

i den israeliska bosättningen Otniel på Västbanken. Den 38-åriga fyrabarnsmamman Daphna 

Meir var ensam hemma med sina barn när terroristen bröt sig in i deras hus och attackerade 

henne. " 

Adaktusson till attack mot Diakonias Israelutspel 

"- Israels självförsvar är alltså ett större problem än vågen av knivattacker mot oskyldiga 

civila. Talande, skriver han på Twitter, där han går i polemik med Diakonia utifrån 

debattartikeln." 

Rekordmånga judar lämnar Europa 

"Förra året blev en toppnotering av europeiska judar som migrerade till Israel, enligt 

organisationen Jewish Agency." 

Pastor Saeed Abedini är fri 

"– Det här är ett bönesvar. Det är en avgörande tid för mig och min familj. Vi ser fram emot 

Saeeds återkomst och vill tacka de miljontals människor som stått med oss i bön under den 

här ytterst svåra tiden. " 

THE TRUMPET NEWS 

Tommy Dahlman tar time out 

"Orsaken till time-outen är att Tommy Dahlman har åtalats för grovt rattfylleri. ...Enligt ett 

pressmeddelande från Inblick, som även publicerades på tidningens hemsida på 

fredagskvällen, kommer förändringen i första hand gälla fram till halvårsskiftet. I 

pressmeddelandet vädjar man också om förbön för Tommy, hans familj och den egna 

verksamheten." 

"Motsättningarna på asylboendena ökar" 

"Migrationsverket bekräftar att motsättningarna mellan olika grupper ökar vid asylboendena, 

berättade Désirée Pethrus (KD) vid ett seminarium om förföljda kristna som Open Doors och 

Världen idag arrangerade på onsdagen i Stockholm." 

Attacker oroar Frankrikes judar 

"Efter att en machetebeväpnad tonåring attackerat en judisk lärare i Marseille på måndagen 

uppmanades stadens judar att sluta bära kippa offentligt. På tisdagen hittades en välkänd 

judisk politiker mördad i sin lägenhet utanför Paris." 

OHLINS: Det är en skrämmande utveckling som sker och många judar flyttar till Israel. 
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Antisemitismen växer och visar samtidigt att människan inte förändras utan Guds hjälp och 

Jesu försoning.  

Radikala queerteorier i skolan  

"De strategier som nu håller på att lanseras i svenskt skolväsende handlar om att all identitet 

och sexualitet är att betrakta som flytande. Det bör problematiseras, skriver Olof Edsinger och 

Stefan Gustavsson. ...Lärarnas riksförbunds studerandeförening (LRS) går steget längre. I 

lathunden Det öppna klassrummet uppmanar man alla lärare att sluta använda ord som 

”grabbar”, ”tjejer”, ”mamma” och ”pappa” i klassrummet. Detta för att ”alla elever inte är 

bekväma med att omnämnas som sitt tilldelade kön”..."  

OHLINS: Det är en skrämmande utveckling som håller på att bryta ned samhället. Många 

ungdomar har identitetsproblem och nu vill man också ta ifrån dem det mest grundläggnade i 

varje människas identitet och av Gud skapade "tvåkönsnormen", man och kvinna! Man kan 

hissna över människans självförvållade vilsenhet och strävan efter förnekelse av sanning. 

Trång åsiktskorridor i den kristna pressen 

"Summa summarum, låt olika kristna röster komma till tals, röster som belyser både 

glädjeämnen och bekymmer förknippade med Sveriges stora flyktingmottagning. Ty det är 

endast i en fri och öppen debatt vi kan hitta lösningar på de problem (och nog måste väl alla 

hålla med om att det finns problem) som vi står inför vad gäller integrationen av alla de 

flyktingar som fått och kommer få asyl i Sverige." (Mats Wallin) 

Wallströms enfaldsgemenskap 

Paul Widen: "... Två detaljer i den pågående diplomatiska striden mellan Sverige och Israel är 

värda att påpekas. Den ena är hyckleriet: samma dag som Margot Wallström i Sveriges 

Riksdag kritiserade Israels agerande under den pågående vågen av palestinsk terrorism 

inledde en delegation från den Kungliga Krigsvetenskapsakademien en studieresa i Israel för 

att lära sig mer om hur landet hanterar terrorism. En rådgivande instans till Sveriges regering 

har alltså tydligen mycket att lära sig av Israels omfattande terrorbekämpningserfarenhet, men 

när Israel faktiskt bekämpar terror resulterar det i rekylmässig kritik från Sveriges regering. 

...”Lita aldrig på den där skitstöveln Arafat”, varnade USA:s avgående president Bill Clinton 

den tillträdande försvarsministern Colin Powell i januari 2001. ”Han ljög för mig och han 

kommer att ljuga för dig också”. Nästan fyra år senare hade polletten ännu inte trillat ner i 

Göran Perssons stilla sinne: i hans fantasivärld (läs ”Sverige”) var Yassir Arafat inte en 

genomkorrumperad och våldshetsande clown, utan en legitim frihetskämpe och statsman. 

Man bör alltså vara nog så kritisk mot Margot Wallströms tvångsmässiga klavertramp i allt 

som rör Israel, men man bör i rättvisans namn komma ihåg att hon inte är ensam i sin totala 

enfald: gemenskapen är mycket omfattande." 

Netanyahu: "Korkat" av Wallström  

Orkanen Alex är den första orkanen som bildats över Atlanten i januari sedan 1938, säger det 

amerikanska orkancentret NHC. Alex väntas nå den portugisiska ögruppen Azorerna på 

fredagen och en orkanvarning har utfärdats, rapporterar AFP. Orkanen väntas ge mellan 75 

och 125 millimeter regn över Azorerna. NHC varnar för risken för jordskred, översvämningar 

och höga och destruktiva vågor. (METRO) >>  

UPPLADDNINGEN FORTSÄTTER I MELLANÖSTERN  
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Besattheten av Israel skymmer hoten mot det öppna samhället 

"..Det nya är att vi nu ser hoten. Och en viktig fråga att göra upp med är: hur kan det komma 

sig att så många velat demonisera Israel i en del av världen där hatet har vuxit mot det öppna 

samhället och där brutala diktaturer är normalitet till skillnad från Israel? Hur har så många 

kunnat tiga inför hoten om att utplåna ett land, eller skuldbelägga landet för att man vill 

försvara sig? Hur kan det komma sig att vi i Mellersta Östern har haft en förföljelse- och 

utrotningsvåg av kristna utan att den svenska kyrkan har sett något annat än att det är Israel 

som hotar freden när man försvar sig mot dem som vill utplåna landet och demokratin? Och 

hur kan det komma sig att hur omfattande och hur brutalt förtrycket än är i länderna runt om 

så är det alltid Israel som Wallström vill fördöma? Det är en ensidighet som blir till ett 

säkerhetspolitiskt problem när hoten mot demokratin där utvecklas till hot även här. Det blir 

ett problem också när det gäller alla dem som i det svenska samhället inte ser skillnaden 

mellan demokratin och diktaturen. Man kan inte säga att Wallström har hjälpt dem..." 

Israel stänger dörren för Margot Wallström 

"Den diplomatiska sprickan mellan Sverige och Israel blir allt större. Efter utrikesminister 

Margot Wallströms uttalande igår om att utreda huruvida Israel gjort sig skyldiga till 

utomrättsliga avrättningar portar man nu Wallström. ...Björklund reagerade inte på 

Wallströms uttalande i riksdagen på tisdagen. - För mig är det inte det enskilda uttalandet, 

utan det är hela den här förvrängningen av svensk politik visavi Israel och Palestina som har 

skett sedan den rödgröna regeringen tillträdde som är det centrala, medan israelerna hänger 

upp sig på det här uttalandet, säger han." 

Christer Sturmark: De kristna ska inte behöva tala i egen sak 

"En tydlig majoritet av alla som utsätts för religiös diskriminering i dag är kristna. I den 

kristna människorättsorganisationen Open Doors årliga lista över de 50 länder där förföljelsen 

av kristna är värst blir en del saker tydliga. Årets lista toppas än en gång av Nordkorea, som 

har skapat en egen bisarr religion och personkult runt sin ledare Kim Jong-Un. Därefter följer 

nio muslimska länder: Irak, Eritrea, Afghanistan, Syrien, Pakistan, Somalia, Sudan, Iran och 

Libyen. Kristna mördas och fördrivs från sina hemländer av militanta islamister, men i 

Sverige blundar man för detta. Den Svenska kyrkan, Sveriges största kristna samfund, talar 

knappt om detta. I stället genomsyras det offentliga samtalet av en bagatelliserande och 

relativiserande hållning."  

Förföljelsen av kristna ökar på alla kontinenter 

"När Open Doors i dag presenterar sin årliga kartläggning av situationen för världens kristna 

är det dyster läsning. Förföljelsen tilltar i samtliga världsdelar och tusentals dödas av det enda 

skälet att de tror på Jesus." 

OHLINS: På Open Doors lista ligger Nordkorea först som sedan följs av nio muslimska 

länder.  

Hårt straffarbete för livstidsdömd pastor 

"I mötet med CNN berättar Lim att han varit i arbetsläger sedan rättegången i december och 

att han inte sett till någon annan fånge. Sex dagar i veckan, åtta timmar varje dag, arbetar han 

med att gräva hål för plantering av äppelträd, ständigt övervakad av två vakter. Den första 

tiden var svår, men han har sakta vant sig vid arbetet, berättar han. CNN frågar om det är 

något han behöver. – Inte mycket, bara en bibel. Jag har bett om en, men den har inte kommit 

än, säger han. Sedan tillägger Lim att han också verkligen önskar få brev från sin familj." 

http://hokmark.eu/besattheten-av-israel-skymmer-hoten-mot-det-oppna-samhallet/#.VpbH0HFU5gd.facebook
http://www.varldenidag.se/nyhet/2016/01/13/Israel-stanger-dorren-for-Margot-Wallstrom/
http://www.varldenidag.se/Kronika/2016/01/13/Christer-Sturmark-De-kristna-ska-inte-behova-tala-i-egen-sak/
http://www.varldenidag.se/Kronika/2016/01/13/Christer-Sturmark-De-kristna-ska-inte-behova-tala-i-egen-sak/
http://www.varldenidag.se/nyhet/2016/01/13/Forfoljelsen-av-kristna-okar-pa-alla-kontinenter/
http://www.varldenidag.se/nyhet/2016/01/13/Hart-straffarbete-for-livstidsdomd-pastor/


Vau! Margot Wallström tar priset  

ISRAELNYHETER: "Man kan inte annat än smått hålla med den frispråkiga politikern 

 Avigdor Liberman som säger: Det enda som Sveriges utrikesminister inte ännu gjort är att 

rent fysiskt ansluta sig till de palestinska terroristerna och knivhugga judar. Även från Israels 

regering har det kommit beska kommentarer, utrikesministeriet säger att uttalandet är 

oansvarigt,surrealistiskt, stöder terrorism och uppmuntrar till våld. Margot Wallström har nu 

gjort klart att hennes uttalanden om Israel inte varit några misstag. Hon är blint pro-palestinsk 

och hatar tydligen Israel." 

OHLINS: Margot Wallström är inte bra för Sverige. 

Aktier Sälj allt och säkra tillgångarna i statsobligationer och högkvalitativa obligationer. Det 

råder ger Royal Bank of Scotland, RBS, till sina kunder, rapporterar den brittiska tidningen 

The Telegraph. RBS varnar för en deflationskris i hela världen under 2016, samt att stora 

börser snabbt kan falla med en femtedel, samtidigt som oljepriset kan sjunka betydligt, ner till 

16 dollar per fat, en nivå som senast setts efter den asiatiska krisen 1999. (PRIVATA 

AFFÄRER) >>  

THE LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

”Pingströrelsen måste nutidsanpassa sig” 

"Den andra utmaningen handlar om kallelsen att förbli en profetisk och missionell rörelse. 

David Nyström konstaterar att en specifik orsak ligger bakom uppkomsten av alla 

väckelserörelser och han säger att pingströrelsen framför allt har berikat kristenheten genom 

att leda troende in i en djupare och mer personlig relation med Gud. –Ett sådant arv kan inte 

förvaltas av en rörelse som byter ut bönekvällar mot manegementkurser. Att finna nya sätt att 

föra evangelium och det pingstspecifika budskapet in i nästa generation ser jag som en stor 

utmaning för rörelsen." 

OHLINS: Vi lägger ut denna artikel utan värdering, enbart som information. 

Mörda - och bli hjälte - så fungerar det bland palestinierna  

ISRAELNYHETER: "Skjut ihjäl så många du kan på en bar i en israelisk stad det gör dig 

automatiskt till hjälte och martyr ifall du själv dödas.Det är inte bara Hamas och andra 

grupper som västvärlden erkänner som terroristgrupper som står för den här åsikten. Den 

förespråkas också av de palestinska myndigheterna och Fatah utan att omvärlden märkbart 

reagerar." 

13/ Ett gäng på omkring 20 personer misstänks ligga bakom en våldsam attack på en grupp 

pakistanier och syrier i tyska Köln. Läget är spänt i staden efter massövergreppen på nyår. En 

grupp om sex pakistanier och en syrier blev sent i går utsatta för våldsamma attacker i den 

tyska staden, uppger polis. Två av dem fick föras till sjukhus. Omkring 20 oidentifierade 

personer misstänks ligga bakom attackerna. Nyhetsbyrån Reuters skriver, med hänvisning till 

den tyska tidningen Express, att förövarna tros vara "huliganer" som samordnat attackerna via 

Facebook. Köln har skakats av uppgifterna om massövergrepp mot kvinnor under 

nyårsfirandet. Tyska myndigheter väntas i dag släppa de första detaljerna från utredningen. 

Över en vecka efter händelserna har antalet anmälningar som kommit in till polisen stigit till 

516. (METRO) >>  

OHLINS: Mat 24:7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli 

hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är bara 
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början på 'födslovåndorna'. 9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni 

kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. 10 Och då skall många komma på fall, 

och de skall förråda varandra och hata varandra.  

När spåren i sanden slätas ut…. del 3 

Peter Krabbe: "Låt oss då tala i klartext. Önskemålet är att islam skall bli den ledande och 

överordnade religionen i Europa, precis som i de muslimska länderna. Problemet är att våra 

egna kristna religioner nöjer sig numera med att vara trossamfund i ett sekulärt samhälle, 

medan islam är ett statssystem som inte bara inbegriper tron på en Gud, utan också omfattar 

samhällssystemet i sin helhet med lagar och rättsskipning, regler för äktenskap och sexuellt 

uppträdande, könsapartheid och olikheter i arbetslivet m.m. Sharialagen strider på ett stort 

antal punkter mot europeiska lagar och rättsuppfattningar. Dess straffsatser med dödsstraff 

och fysisk lemlästning är oförenligt med vårt västerländska rättssystem. Om det hade varit så 

enkelt att någon bygger en moské och förlägger sina bönestunder dit, hade nog alla varit 

glada. Istället handlar det om en konfrontation mellan två vitt skilda civilisationer. Vem skall 

då ge vika och har våra ledare verkligen utlovat att det är vårt sekulära statsskick som skall ge 

vika för islam, under täckmantel av acceptans för mångkultur?  

...Man uppmanade också till europeiskt samarbete inom ramen för denna Jihad, respekt 

för muslimska fatwor, en isolering av Israel i alla sammanhang för att försvaga landet 

och en skyldighet för islamiska stater att arbeta för en attitydförändring i övriga 

världen till förmån för islam. I en långtgående antisemitisk programförklaring krävde 

man också aparta ställningstaganden som förnekelse av förintelsen och utplåning av 

Israel. Även om Europa i anmärkningsvärt hög grad accepterade stödet för Palestina, PLO 

och Arafat genom Socialistinternationalen med Olof Palme, Willy Brandt och Bruno Kreisky 

i spetsen, var man inte beredd att gå så långt i fallet Israel, vilket irriterade arabstaterna. Det är 

fortfarande obegripligt att EU ändå spelar med i denna makabra antisemitism, som nu genom 

islam sprider sig allt mer även i Sverige." 

 

NÄSTA FN - CHEF KAN BLI INTRESSANT 

Finland och Estland hör till en grupp FN-medlemmar som föreslår att mandatet spikas till 

en enda sjuårsperiod. Då skulle generalsekreteraren slippa föra en personlig valkampanj i 

slutet av sin första mandatperiod. 

Obama som kandidat? >>  

KAN DET HÄR ANVÄNDAS ATT BEDRA ? 

Imagine if governments could project massive, realistic holograms into the sky above entire 

societies, such as the image of a deity significant to a region. Imagine the implications if such 

a vision started speaking – the words appearing ‘telepathically’ as thoughts directly inside 

people’s heads. Disturbingly, this scenario may not be science fiction, as the technology for 

mass deception and psychological manipulation on a major scale has existed for decades.  

THE TRUMPET NEWS  

NY OHLINS FUNDERING  
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The Billion Souls network wants churches to Bring Back The King. Kingdom Now - 

Dominionism - Latter Rain / Nar - Kyrkan som vi frälsa världen (Ogräset i Mt 13?)  

OHLINS: Kom ihåg att Jerry Potter profeterade om det här redan 1984 >>  

Troligen är det ogräset vi ser samlas ihop framför våra ögon just nu, det budskap de har passar 

som handen i handsken ihop med Agenda 2030 och Påvens. 

 2 Pet 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna 

under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är 

på den inte mer finnas till 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och 

gudfruktigt skall ni då inte leva 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess 

ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av 

hetta.13 Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans 

löfte. 14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i 

frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar 

till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet 

som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev 

finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor 

förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 

Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i 

de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.  

Svenske Sammie Olovsson, 27 år, höggs med kniv i halsen under attacken mot hotellet Bella 

Vista, berättar hans far Jan-Eric Olovsson för Expressen. De åt middag på en restaurang i 

anslutning till hotellet när angriparna stormade in.Han berättar också att han hörde någon 

ropa "Allahu akbar". En annan norrman, Jon Torp, såg attacken från sin balkong. >>  

Ta sexövergreppen på allvar 

"Sveriges kyrkor kan göra mycket mer i kampen mot sexuella övergrepp och för offren. Det 

skriver Anne Collén, projektledare för pingströrelsens familjearbete Tillsammans." 

Flickor ofredade av pojkgäng i Kalmar 

"Minst nio unga personer har anmält sexuella trakasserier under nyårsnatten i Kalmar. De till 

synes organiserade brotten för tankarna till vad som hände samtidigt i Köln." 

De globala finansmarknaderna står inför en kris som har likheter med 2008. Den dystra 

profetian gav miljardären George Soros uttryck för vid ett ekonomiskt forum i Sri Lanka på 

torsdagen. (DI) >>  My research on a pastor who insists that our God and Allah are one and 

the same, made me curious as to what other errant teachings might also abound in the 

Evangelical churches. Suddenly, I realized that I was seeing only the proverbial tip of the 

iceberg. >>  

En man har skjutits ihjäl utanför en polisstation i norra Paris. Mannen ska ha försökt ta sig in i 

byggnaden beväpnad med en kniv. Enligt franska public service-radion France Info ska 

mannen ha burit vad som ser ut som ett bombbälte. (AFTONBLADET) >>  

Frikyrklig syn på kristen enhet 

"Kyrkan är redan ett. Det är inte nödvändigt att samla hela kyrkan i en enda organisation 

under en ledare. Vi är redan samlade i en och samma tro under Kristus, som är huvudet för 

kroppen. Vi är ett under Kristus, inte under påven. Naturligtvis är det beklagligt och tragiskt 
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med splittringar och onödig organisatorisk uppdelning. Men det är inget stort problem att den 

universella kyrkan består av många olika rörelser och organisationer, så länge vi samverkar 

under Kristi herravälde och på Bibelns grund. " (Jonas Melin) 

OHLINS: Vi kan tillägga att det pågår en uppdelning även i kristenheten. Den ena gruppen 

samlas under Kristus och den andra gruppen samlas under påven som påstås vara "Kristi 

ställföreträdare", alltså en antikrist.  

Facebook experiment 

ISRAELNYHETER: "Shurat Ha Din, en israelisk organisation har gjort ett experiment. Man 

startade två identiska facebooksidor, den ena innehöll hatpropaganda mot Israel och judarna, 

den andra mot palestinierna. Sedan anmälde man samtidigt sidorna till facebook för deras 

innehåll. Facebook reagerade med att omedelbart stänga sidan som innehöll angrepp på 

palestinierna, sidan med angrepp på judarna fungerar fortfarande." Jerusalem Post HÄR >> 

 Det är inte bara bankerna som slutar hantera kontanter. Nu väljer också butiker bort sedlar 

och mynt (Svt) >>  

Det är en politisk no-go-fråga: växande islamskt styre i förorter som Rinkeby i Stockholm och 

Hammarkullen i Göteborg. Konvertiten och islamkritikern Mona Walter säger att det handlar 

om att man förnekar verkligheten och vill lägga locket på. >>  

OHLINS: Intressant artikel men varför Krucifix? Att säga att man konverterat till "kristen" 

säger inte så mycket idag tyvärr i den Katolska förförelsens dagar. Sedan är det en sak till, det 

här får precis som Shoebat mfl att ta bort fokus från FN:s antikristliga agenda tillsammans 

med Vaikanen. (2030 >> ) Massor av "smokescreens" ute just nu.  

Religionsfriheten i Irak var bättre förr 

"...I sin bok ”Vidare med Erikshjälpen” (Normans Förlag) berättar Roland Nelsson om när 

han besökte Bibelsällskapet i Amman, Jordanien 1994. Där blev han bekant med en 

pingstpastor från Bagdad som berättade om hur president Hussein bemött Iraks kristna. Att de 

kristna församlingarna fick personliga hälsningar och blomsteruppsättningar från presidenten 

vid högtider. Att kristna med självklarhet hade samma rätt till sin heliga bok Bibeln som 

muslimerna hade rätt till Koranen. Och pingstpastorns ärende i Amman var faktiskt att köpa 

biblar. Roland Nelsson antog att det handlade om ett par väskor med biblar som pastorn skulle 

få ta med in i Irak. Men nej, det handlade om betydligt fler än så. Saddam Hussein hade 

sanktionerat två långtradare med 400 000 biblar till Bagdad! ... Så kom 11:e september 2001, 

och den kristna regimen i USA bestämde sig för vedergällning. ”Den som inte är med oss är 

mot oss…”, sa president George W Bush. Tillsammans med sina allierade, bland andra 

Storbritannien, skulle de kriga världen till en säkrare plats. Bomba bort alla terrorister. Till att 

börja med var det Afghanistans folk som betalade priset.." 

OHLINS: Vi vet alltför väl att det som ibland kallas "kristet" står för något helt annat och är 

en falsk deklaration. Det som står bakom här är den Nya världsordningens agenda och här ser 

vi frukten av deras planer.  

Så försvarar pastorerna sina jetplan 

"..."I det fem minuter långa försvarstalet, som offentliggjorts av pastorerna själva, tar de upp 

flera argument varför de, och några av deras pastorskollegor, ska kunna flyga runt med sina 

flygplan. Ett argument är att de är inne i "soulbusiness", deras uppdrag är att jobba med själar. 
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Och eftersom världen är i ett så kritiskt tillstånd behöver de egna flygplan för att kunna ta sig 

till olika ställen." 

OHLINS: 2 Petr 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er 

kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka 

den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem 

i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet 

kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge 

verksam, och deras undergång sover inte.  

Merzek Botros vill se stöd från församlingar 

"I fyra dagar ska pastor Merzek Botros ge arabisktalande asylsökanden en grundkurs i kristen 

tro. Men två tredjedelar av de intresserade har han tvingats säga nej till, av ekonomiska skäl. 

...Över 200 personer har gått Merzek Botros kurs under de sex senaste åren, berättar han. 

Men aldrig tidigare har han och hans medarbetare i Centrumkyrkans arabiska grupp sett ett så 

stort intresse för den kristna tron bland arabisktalande i Sverige." 

Kristna fängslades – vägrade bli katoliker 

"Sju evangelikala kristna i den mexikanska delstaten Chiapas fängslades den 15 december 

sedan de vägrat att bli katoliker. Det uppger en kristen människorättsorganisation i USA. ...I 

dag är hundratals män, kvinnor och barn hemlösa i Mexiko på grund av att de har valt att stå 

fast i sin tro och på grund av att deras regering inte har agerat. Vi vädjar till den federala 

regeringen i Mexiko att omedelbart ingripa och stoppa det olagliga fängslandet av 

medlemmar av den evangelikala gruppen i Leyva Velazques." 

OHLINS: Det är en viss skillnad mot ekumeniken i Europa, när Romerska Katolska 

Kyrkan visar sitt rätt ansikte i andra delar av världen! 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

The Vatican's first accord with the Palestinians -- an agreement that Israel has attacked as 

counter-productive to the Middle East peace process -- has come into force, the Holy See 

announced Saturday. 

OHLINS: Detta tillsammans med Påvens deltagande i Agenda 2030, får oss att tänka på de 

här verserna.  

Upp 12:3 Ett annat tecken (SOM VISAR ATT GUDS RÅDSLUT SKER) visade sig också i 

himlen, och se, en stor eldröd drake (KOMMUNISM = NWO) med sju huvuden och tio horn 

(= LÄNDER OCH KUNGAR) och med sju kronor på sina huvuden. (NWO = SEF 3:8) 4 

Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. 

Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn, så snart hon hade 

fött det. 5 Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes 

barn blev uppryckt till Gud och hans tron. 6 Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en 

plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar. 

7 En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken 

och hans änglar stred, 8 men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för 

dem i himlen. 9 Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han 

som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. 10 

Och jag hörde en stark röst i himlen säga: "Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår 

Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag 
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och natt anklagade dem inför vår Gud. 11 De övervann honom genom Lammets blod och 

genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. 12 

Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har 

kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort." 13 När draken såg att han 

hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet. 14 Men den stora 

örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon 

borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid. 15 Då sprutade ormen vatten 

ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden. 16 Men jorden 

hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. 17 I 

sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem 

som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.  

Vi ser ett stort tecken i himlen (VID TETRADEN 28 SEPTEMBER) och en koalition av 

länder och kungar samlas tillsammans (AV GUD= FN OCH DEN NYA 

VÄRLDSORDNINGEN AGENDA 2030) Sef 3:8 Att det är illrött är samma sak som röd 

häst. Draken kastades ner (Jes 14 Upp 9 + Upp 13) får makt att fånga i sin snara de som 

tillhör honom. (Upp 13) Förföljelsen börjar mot Judar men kommer också mot de som inte 

följer Vilddjurets vision (Agenda 2030) utan Lammet. (Ledda av Anden)  

THE TRUMPET NEWS  

 

ANNE FRANKS DAGBOK PÅ NÄTET  

NY RUNES HÖRNA  

Idag behandlas medvetet inget beträffande de nya bail-in reglerna i media då det skulle kunna 

skapa oro bland insättare. Samtidigt pekar många faktorer på att vi närmar oss en ny global 

recessionsvåg med en ökande rikskfaktor. En adekvat fråga blir då varför är de aktuella 

direktiven så brådskande att genomföra? Vet man något som resten av oss inte vet? Finns det 

någon särskild anledning till varför 1 januari är så viktig? I en bankkris har Sverige att rätta 

sig efter de regler som föreskrivs i det s.k. krishanteringsdirektivet (direktiv 2014/59 /EU). 

Regeringen har tidigare aviserat att den avser att utse Riksgäldskontoret till 

resolutionsmyndighet. Resolutionsmyndigheten kommer att ha de verktyg som kris-

hanteringsdirektivet föreskriver till sitt förfogande, däribland bail-in. Bail-in och nedskrivning 

av kapital drabbar i första hand aktieägare och i andra hand obligationsinnehavare. En-dast 

när det inte finns andra alternativ finns det en möjlighet att baila in även kunders insättningar. 

Insättningar som om-fattas av insättningsgarantin är dock undantagna och får över-huvudtaget 

inte bailas in. Förutom eventuella dolda motiv som vi inte känner till så är sannolikt en viktig 

bidragande orsak till brådskan, och kanske också pudelns kärna, att man vill samordna detta 

regelverk med Agenda 2030 som träder i kraft 1 januari 2016. En viktig punkt i Agenda 2030 

är att det erkänns att arbete för hållbar utveckling kräver parallella framsteg på tre fronter, där 

ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor åtgär-das tillsammans och integrerat. 

 

OHLINS: Givetvis har man skyndat på det här som Rune beskriver för att sammanlänka detta 

med Agenda 2030. Älskade vänner snaran dras åt och många kristna ser den inte en gång. 

http://media.thetrumpet.com/trumpet/weekly/TW20160102.pdf%21TrumpetWeekly-2016-01-02.pdf
http://www.metro.se/nyheter/anne-franks-dagbok-pa-natet/Hdzpab%21Osj0XPRFe3OkF9fwnVDghA/
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/RUNES%20PDF/Runes_30_12_15_bail_eu.pdf


Många går och väntar på ett hemligt "uppryckande" men kan istället hamna i ett fördolt " 

fastryckande" (snaran)  

Bråk kring planerad moske´ i Karlstad 

"Afghanska kulturföreningen i Karlstad säger att Islamiska kulturföreningen, som står för 

bygget, inte är öppen för alla muslimer - och att en moske´ kan bli ett centrum för 

radikalisering. "Ett påstående som saknar bevis", svarar organisationen. ...De har sina egna 

regler och när vi har frågat om vi får boka lokal till muslimska verksamheter säger de att bara 

arabiska folk kan boka. Fast till kommunen säger de att den ska vara öppen för alla - det är 

dubbelspel, säger styrelseledamoten Ata Zurmati till Värmlands Folkblad. Afghanska 

kulturföreningen är också orolig över att hedersrelaterat våld kan öka i Karlstad, och att 

moskén ska bli en samlingsplats för jihadistisk rekrytering. Se på Örebro, det blev samma 

sak när man fick en moské där, säger Ata Zurmati. Ata Zurmati vill att styrelsen för 

moskébygget ska breddas med företrädare för alla islamiska föreningar." (Dagen)  

OHLINS: Samtidigt varnar Israel Today för utvecklingen i Väst och säger att vi ska hjälpa 

människor men "se upp!" för mängden av muslimer för "sovande kyrkor" kommer att bli 

deras "missionsfält" för islam. Ja, de som påstår att vi tror på samma Gud är illa ute men så 

prövas också vår tro om vi verkligen älskar Guds ord och Sanningen eller om vi hellre 

kompromissar och välj att tro på lögnen. 

2Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och 

blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 

SAUDI ARABIEN I KONKURS?  

The Saudis tried to undermine the US economy and oil trade by pushing the oil prices to rock 

bottom to push America out of the market, but it has backfired on them. America doesn’t 

really need Saudi oil. The world doesn’t need Saudi oil and can survive without it. Overall, 

low oil prices is good for the economy. It makes travels, transport, import, export, trade 

cheaper meaning it usually ends in higher profits for companies which result in more jobs, 

more hiring. 

OHLINS: Det här var ju precis vad vi skrev om för ett tag sedan, kolla in Videon >> /NWO 

agendan skall ju trampa ner hela jorden och man använder ekonomiska medel bla.  

EN ANNAN KARISMATISK SNARA FINNER VI HÄR  

Från Branham till Rick Warren och New Apostolic Reformation (NAR) allt dras samman till 

ett stort nät. Om vi inte har urskiljning kommer vi att gå på det här. Det här ser också ut att 

fastna i Agenda 2030 till slut. Radioprogrammet "The Seven Mountains" är över 2 timmar 

men värt att lyssna på för den som kan Engelska. Man kan förstå att bakom de här 

uppenbarelserna finns det Onda andar. 

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron 

och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

http://www.dagen.se/br%C3%A5k-kring-planerad-moske-i-karlstad-1.669922
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/28067/Default.aspx
https://themuslimissue.wordpress.com/2015/12/29/the-total-collapse-of-saudi-arabia-is-inevitable/
https://www.youtube.com/watch?t=1191&v=6q3y4EN7UIo
http://www.piratechristian.com/fightingforthefaith/2015/12/debunking-the-seven-mountains-mandate-and-nar
http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2015/newsletter20151228.htm


”Svårt för konvertiter bli trodda”  

”Det är som dag och natt”, säger advokaten Gabriel Donner, som menar att sedan regeringen 

svängt i migrationsfrågan har attityderna mot konvertiter i asylprocessen hårdnat."  

Humanism krävs inte i religionsundervisning 

"Utbildningsdepartementet i Storbritannien betonar att landet är kristet. Därför behöver skolor 

inte undervisa i sekulära livsåskådningar eller humanism på religionskunskapen." 

Biskopar i strid mot tanken om reinkarnation 

"Flera biskopar och teologer såg sig föranledda att rycka ut till försvar för klassisk kristen tro 

när biskop emeritus Bengt Wadensjö i en debattartikel öppnade för reinkarnationstanken. 

...Kristina Hjern, präst i en stockholmsförsamling i Svenska kyrkan, ser annorlunda på 

saken. Under sina studier vid Teologiska högskolan i början av 2000-talet skrev hon en 

uppsats i systematisk teologi om reinkarnation och kristen tro. Hon konstaterar att tron på, 

eller längtan efter, reinkarnation smugit sig in kristen tro genom 1800-talets esoteriska teosofi. 

Den fyller också, menar hon, ett teologiskt "tomrum" . – I grunden handlar det om hur kyrkan 

formulerar sin eskatologi, sin syn på livet efter detta, säger hon till Världen idag. – För om vi 

inte lyckas förmedla något substantiellt, utan mest talar om att livet är här och nu, då funderar 

människor ut egna trossystem. Så dessa tankar, som alltid funnits bland människor, tar plats i 

en avsaknad av samtal om vad som kommer." 

OHLINS: Artikeln påminner oss om hur viktigt det är att "predika allt Guds rådslut" och våga 

tala om eskatologin om Jesu återkomst, tidstecken och evigheten som Bibeln lär. Varje 

kompromiss med Bibelordet slår tillbaka förr eller senare och visar att det leder till förlust 

både i trovärdighet för kristen tro och ger utrymme för irrläror. 

Men även i politiken blev det kaos. På några år har EU hanterat finanskris, eurokris och 

sanktioner mot Ryssland. Alla tre hotade att splittra unionen men länderna samlade sig och 

undvek en kollaps. Flyktingarna var en kris för mycket. När flyktingarna skulle fördelas över 

alla 28 EU-länder var solidariteten som bortblåst. I stället för alla för en blev det en för en. 

Trots ständigt nya toppmöten i Bryssel är det så det fortsatt. Nu befinner sig EU i ett läge där 

den fria rörligheten, en av unionens hörnpelare, delvis satts ur spel när alltfler länder inför 

egna gränskontroller. Tillfälliga sägs det men hur blir det om flyktingströmmen, som 

experterna tror, blir ännu större under 2016? Hela EU-projektet knakar i fogarna. Medan 

världen är fullt upptagen med att försöka krossa IS terror och få stopp på flyktingarna så 

fortsätter andra kriser att under radarn utvecklas i våldsam riktning. (AB) >>  

Hittade detta på Facebook av en som bekänner sig som Kristen och ganska vaken. Det här ser 

väl ganska "kristet" ut eller hur? Men det här är antikrists ande där Gud uppenbarar sig som 

en opersonlig kraft. Här nämns att vi blir upprättade av VÅR HÖGRE KRAFT = New Age!  

1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty 

många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som 

bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte 

bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma 

och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som 

är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av 

världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, 

den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och 

villfarelsens ande.  

http://www.dagen.se/sv%C3%A5rt-f%C3%B6r-konvertiter-bli-trodda-1.669235
http://www.dagen.se/humanism-kr%C3%A4vs-inte-i-religionsundervisning-1.669733
http://www.varldenidag.se/nyhet/2015/12/30/Biskopar-i-strid-mot-tanken-om-reinkarnation/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/wolfganghansson/article21964345.ab


Joh 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns 

många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt 

er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för 

att ni skall vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni." 5 Thomas 

sade: "Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?" 6 Jesus sade till honom: 

"Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. 7 Om 

ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och 

har sett honom."  

 

Vi ser just nu en global agenda 2030 som i praktiken är en världsregering. Det är den nya 

värdsordningen i aktion över hela världen genom FN. G W Bush >> / Att de sedan har Påven 

som medhjälpare styrker bara det vi nu ser att Upp 13 uppfylls framför våra ögon. Att det 

sedan skedde just vid den sk Supermånen under den sista Tetraden är väldigt starkt. Sorgligt 

nog finns det nu en del som skriver att det här inte är något tecken överhuvudtaget. Men vi 

fortsätter med vår totala övertygelse att varna folk. Från och med nyår kommer lagar som står 

över nationerna igång. Agenda 2030 är som en snara som kommer över "jordens 

innebyggare". Nu skall ogräset skiljas från vetet, Herren har sagt åt oss: De som ni minst anar 

kommer att bli era fiender!  

"Jordens innebyggare" betyder de som bygger fasta boningar på blotta jorden. De skall inte 

förstå när ändens tid kommer över dem. Det går alltså enligt Guds ord att utåt sett se väldigt 

andlig ut, kanske även skriva och tala okej men ändå ha sitt hjärta fast i det jordiska. En sådan 

människa VILL INTE HÖRA och kommer att stå emot Andens varningar. Men Herren 

kommer att låta oss välja väg!  

Om nu Agenda 2030 är den globala plan som Upp 13 talar om (Allt talar ju för det) skulle då 

inte Herren ge tecken på det? Han har ju lovat att göra det i sitt ord. Vad skulle det annars 

vara än det vi sett nu ? 

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken 

gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp 

andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall 

skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 

Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er 

förlossning." 29 Han gav dem också en liknelse: "Se på fikonträdet och alla andra träd. 30 Så 

snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren redan är nära. 31 När ni ser att 

detta händer, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. 32 Amen säger jag er: Detta släkte 

skall inte förgå, förrän allt detta sker.  

 

Det kom ett mail idag som aktualiserade de här inspelningarna som vi gjorde 2009. Det här är 

verkligen en ögonöppnare om man vill förstå utvecklingen mot agenda 2030 som startade vid 

sista Tetraden 2015.  

"SHALOM ELVOR och JANNE! Undrar om man kunde få undervisningen av de 4 delarna 

av Berlinmurens fall i pdf form. Undervisningen är mer aktuell idag än då den kom ut. Tror 

säkert många skulle läsa den idag"  

http://www.truereformation.net/2015/10/21/the-new-world-order/
https://www.youtube.com/watch?v=byxeOG_pZ1o
http://www.truereformation.net/2015/10/21/the-new-world-order/


Tyvärr finns den inte på PDF men det går givetvis att lyssna på. När du har gjort det kommer 

du att förstå att det var ingen slump att Tetraden kom just när man introducerade FN:s agenda 

2030. 

Berlinmurens fall Del 1  Del 2  Del 3  Del 4  

 

http://www.elvorochjanne.se/MP3%20PREDIKNINGAR/JOBerlinmurensfall1.mp3
http://www.elvorochjanne.se/MP3%20PREDIKNINGAR/EOBerlinmurensfall2.mp3
http://www.elvorochjanne.se/MP3%20PREDIKNINGAR/JOBerlinmurensfall3.mp3
http://www.elvorochjanne.se/MP3%20PREDIKNINGAR/EOBerlinmurensfall4.mp3

