
 

THE TRUMPET NEWS  

De palestinska ledarna mer intresserade av att bekämpa Israel än att hjälpa sitt eget folk  

ISRAELNYHETER: "Samtidigt som Islamiska Statens terrorister förra veckan dödade 

palestinier i flyktinglägret Yarmouk, nära Damaskus, så visade de palestinska ledarna ännu en 

gång att det för dem är viktigare att kämpa mot och isolera Israel, än att ta hand om sitt eget 

folk." 

Lisa Abramowicz: Medias obalans  

"Tänk er en rättssal där en person är åtalad för grova brott. Tänk er att åklagaren i målet i 

stort sett får hela tidsutrymmet i rätten för att lägga fram sin sak. Tänk er att få, eller ingen, får 

lägga fram fakta som talar för den anklagades sak. Tänk er att försvarsadvokaten sällan eller 

inte alls får bemöta anklagelser mot den åtalade. Tänk er att de fakta och argument som den 

anklagade förväntas lägga fram – men sällan tillåts göra – omformuleras och bemöts på ett 

missvisande eller hånfullt sätt. 

En sådan situation är otänkbar och helt rättsvidrig för de allra flesta i det svenska samhället. 

Men situationen existerar. Inte för enskilda individer, men för demokratin Israel på många 

större svenska mediers utrikesredaktioner." 

Biskopen bortser från Bibelns ideal 

"Allt står inte väl till. Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder. En definition av 

sekularisering är att man har glömt Gud. Sverige har glömt Gud. I ett sådant land behövs en 

kyrka som står på nådens och sanningens sida." (Erik J Andersson) 

Man måste lyda Gud mer än människor 

"Finns det ett budskap till människan att hon kan leva kvar med sin synd, att Jesus tog all 

hennes synd, och nu går livet vidare som vanligt? Finns det ett sådant evangelium? Vissa gör 

ett sådant eget evangelium genom att förneka att det finns synd. Och skulle den mot förmodan 

finnas, så gäller det inte just denna synd. När sedan kristna män och kvinnor berättar för dem 

att Gud inte accepterar den synden heller, att det finns räddning för alla synder, anklagas de 

för att vara dömande och lida brist på kärlek." (Stig Melin)  

Busshållplats i Jerusalem rammades med flit 

"Enligt polisen tyder mycket på att den palestinier som dödade en man och skadade en kvinna 

allvarligt när han med bil rammade en busshållsplats i det ockuperade östra Jerusalem gjorde 

det med flit." 

Förintelsens minnesdag i Israel  

ISRAELNYHETER: "Några fakta: 

- Det bor omkring 189 000 överlevande från Förintelsen i Israel, 45 000 av dem lever under 

fattigdomsgränsen. 

- Knappt hälften av dem är rädd för att Förintelsen kan hända på nytt (46 % av befolkningen i 

allmänhet delar samma rädsla) 

- Torsdag morgon klockan 10.00 ljuder sirenerna över Israel och landet stannar upp för en tyst 

minut.  Därefter blir det kransnedläggning vid Yad Vashem. 

- Antisemitiska våldsattacker ökade med nästan 40 % under 2014. 

- I Europa registrerades 68  antisemitiska incidenter där vapen var inblandade och dessutom 
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101 händelser där våld var inblandat men utan vapen. - 33 % av judarna i Europa säger att de 

undviker att bära judiska symboler av rädsla för attacker ... " 

Ryssland storsatsar på vapensystem 

"...Det är framförallt på sjö- och luftsidan som Ryssland under 2014 satsat stora resurser. 

Totalt levererades cirka 250 flygplan och helikoptrar till det ryska flygvapnet under 2014. När 

det gäller multiroll- och jaktflygplan handlar det om ”ett stort antal Su-30 och Su-35S” samt 

”16 stycken Su-34”. Det skriver Försvarets materielverk (FMV) i sin årliga tekniska 

underrättelserapport Materielunderrättelser 2014. - Man skaffar många nya flygplan och 

helikoptrar i Ryssland just nu men många gamla faller också för åldersstrecket, säger Fredrik 

Westerlund, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Även när 

det gäller bombflygplan av typen Tu-22M3 sker nu en rejäl uppgradering av flygplanens 

teknik med syfte att ge bättre precision vid bombfällning. Just denna flygplansmodell - som 

kan uppträda i överljudsfart och bära kryssningsmissiler och kärnvapen - har varit 

Sverigeaktuell. För knappt en månad sedan flög två stycken över Östersjön i internationellt 

luftrum och, enligt Försvarsmakten, ”nära Gotland”. Det var också denna flygplanstyp som 

under påsken 2013 genomförde en nattlig attackövning mot Stockholm..." 

FMV: Ryssland rustar upp  

Ny rapport: Stor rysk militär upprustning  

 

TONY BLAIR VILL BLI GLOBAL LEDARE ?  

LITE MER OM T BLAIR FRÅN LIGHTHOUSE TRAIL  

Debattartikel om homosexualitet uppmärksammas i riksmedier 

Tack för tydlighet om homosexualitet 

Är detta officiell hållning hos Pingst? 

OHLINS: När människan vill och väljer och stöder dem som lever emot Guds vilja, som i 

homosexuella förhållanden och äktenskap, infinner sig uppenbarligen en total brist på klarsyn 

och insikt i frågan och man vill tvinga sina idéer på kristna församlingar. Det tycks vara som 

en helig ko i samhället och den tål man inte att någon har en annan mening om den s k 

"politiskt korrekta". Inte sällan sammanblandas även frågan om kvinnans ledarroll, vilken går 

att bevisa med många bibelord och exempel LÄS >> (tre delar). Den frågan har naturligtvis 

inte med denna saken att göra. Gud har gett riktlinjer för hur församlingen ska fungera och 

hur vi ska leva. Hur man lever utanför församlingen, i världen, det kan vi inte alltid påverka. 

Var och en får stå till svars för sitt liv inför Gud en dag. Javisst, är församlingsledningen 

skyldig att ta tag i sådant som ekonomiskt fusk eller bedrägeri också, men sådant kan ske i 

smyg och döljas, till skillnad från det som är uppenbart och synligt. Guds ord ger inte 

utrymme för att behandla människor illa eller obarmhärtigt, för vi är alla syndare som behöver 

Jesu frälsning och Guds nåd och det lyser också fram i debattartiklarna. Tydlighet från 

pastorerna skulle nog ha gjorts för länge sedan, men bättre sent än aldrig, som det heter.  

Iran och USA ger fortfarande helt olika uppgifter om vad man kommit överens om  

ISRAELNYHETER: "Iranska ledare förnekar att man gått med på sådant som Obama påstår 

att man kommit överens om. Obama svarar med att förklara att de iranska ledarna inte menar 

vad de säger: De talar för den inhemska publiken."  
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MÅNGA STRANDADE VALAR I JAPAN EN VARNING FÖR KOMMANDE 

JORDBÄVNING?  

JAN MARKELL NEWS  

THE TRUMPET NEWS  

Bibeln tydlig om homosexualitet 

"Vi kan inte smita undan vårt ansvar utan måste ge människor den teologiska vägledning som 

är en konsekvens av vad Bibeln faktiskt säger.Det skriver 22 pingstpastorer i debatten om 

homosexualitet. ... Vi menar att praktiserande homosexualitet, utifrån vad Bibeln säger, är 

synd. Det har funnits en samstämmighet om detta genom hela den protestantiska 

reformationen, och även dessförinnan fanns det en klar teologisk övertygelse i frågan. 

Revisionism är ett modernt påfund som har till uppgift att vrida på bibeltexter för att få dem 

att säga motsatsen till vad de innehåller. Vi söker inte identiteten i etiketteringar men ser det 

som en synd mot både den enskilda människan, församlingarna och oss själva om vi inte är 

tydliga i frågor där Bibeln tveklöst säger att om du lever på det sättet så ärver du inte Guds 

rike. Med andra ord, i så fall missar du himlen. Det gör ont i oss alla när vi ser att den 

enskilda människan såras, men om vi verkligen älskar vår medmänniska, måste vi då inte 

berätta sanningen, även om det gör ont? Det har att göra med vår lojalitet till och trohet mot 

Gud, hemma i våra församlingar men även i ledarspalterna på tidningen Dagen. Men till sist 

handlar det om himlen och evigheten. Tidsandan och sanningen går inte alltid i takt." 

Var är kvinnorna i pingströrelsen?  

"I väckelserörelserna drog kvinnliga evangelister ut i obygderna och banade väg för olika 

”Jesusrörelser”. Sen kom männen och bildade styrelser och äldstekårer. I den yttre missionen 

har ju kvinnorna gjort heroiska insatser över hela världen i 100 år, och hemma i Sverige är ju 

cirka två tredjedelar av alla frikyrkomedlemmar kvinnor. Hade exempelvis Filadelfia 

Rörstrand i Stockholm kunnat byggas utan kvinnornas stöd? Låt oss se mer av jämställdhet i 

Pingst och i vår teologi inse kvinnornas, mödrarnas, stora betydelse för att ge pingströrelsen 

”nytt liv”!" (Rolf Oldin)  

Cameron: Storbritannien är ett kristet land 

"Storbritanniens premiärminister David Cameron gav kyrkan och förföljda kristna extra 

uppmärksamhet i samband med ett påsktal på Facebook. "Vi borde vara stolta när vi säger att 

vi är ett kristet land", säger han. ...– Det är chockerande att det 2015 finns kristna i världen 

som skräms, torteras och till och med dödas på grund av sin tro, säger han och fortsätter: – 

Över hela Mellanöstern dras människor ur sina hem och tvingas förneka sin tro. Till alla 

modiga kristna som praktiserar sin tro måste vi säga: vi står med er. De kommande 

månaderna måste vi fortsätta tala med en röst och hålla i åtanke alla de kristna som förföljs 

utomlands." 

Siewert Öholm: Cameron: Detta är ett kristet land  

"...Det är just här min tanke svindlar. Är det något fel på Sverige? Lever våra politiker i ett 

annat Europa med annan kultur och med en annan historia? Har våra politiker drabbats så 

svårt av andlig afasi (stumhet) att inte ens påsken får antydas som kristenhetens största och 

viktigaste högtid, ja hela dess existens och ursprung. Cameron vågar inse sitt lands historia. 

Samtidigt som han värnar religionsfriheten. Cameron vågar ställa upp för förföljda kristna. 

Cameron vågar försvara kristen bön i politiska sammanhang. Cameron vågar restaurera 

kyrkor, inte riva dem som Expressen ville häromdagen. Cameron deklarerar att han "står 

med" de kristna." 
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THE TRUMPET NEWS  

Uppgifter: Grekland har en ny reservplan  

"Det kommer dramatiska uppgifter från Grekland om hur regeringen tänker hantera 

situationen om landet inte lyckas komma överens med den övriga eurozonen om att få mer 

stödpengar. Uppgifterna säger att Grekland har en reservplan som går ut på att förstatliga 

landets banker och att införa en ny parallell valuta." 

Den icke existerande palestinska staten medlem i ICC 

ISRAELNYHETER: "Internationella brottmålsdomstolen (ICC) välkomnade i dag den 

palestinska staten som sin 123:dje medlem. Att en domstol välkomnar en stat som inte 

existerar enligt de normala krav som finns på en stat höjer inte domstolens status. Domstolens 

vicepresident Kuniko Ozaki konstaterade vid en ceremoni i Haag att undertecknandet av 

Romstadgan medför rättigheter men också ansvar. Hur man sedan kan få detta ansvar att gå 

ihop med att den "Palestinska staten" styrs av en regering där terroristorganisationen Hamas 

ingår är svårare att förstå. Den palestinske utrikesministern Al-Malki sade vid tillfället att man 

nu var närmare palestiniernas mål, fred och rättvisa. Israel ser palestiniernas medlemskap i 

ICC som ett brott mot allt vad man tidigare kommit överens om." 

Blodvittring i Lausanne 

Paul Widen: "...Man vill liksom skaka om Nike Nylander och skrika, ”Är du helt från vettet, 

människa?! Ett enat säkerhetsråd har i nio år krävt att Iran omedelbart ska upphöra all 

anrikning av uran eftersom Iran är en diktatur styrd av ett apokalyptiskt prästerskap vars 

uttalade mål är förintandet av staten Israel! Ett avtal som begränsar Irans kärnenergiprogram 

och säkerställer att regimen inte utvecklar ett atombomb är det enda som kan förhindra att 

Teheran gör verklighet av sina folkmordsambitioner!” Och här ser alltså Trita Parsi sin chans 

att framföra sitt eget perverst förvrängda perspektiv på bästa sändningstid i svensk public 

service-TV. Ett avtal är viktigt eftersom Israel annars kommer att tvinga USA att bomba Iran, 

hävdar han. Han säger inte ett ord om säkerhetsrådsresolutionerna som Iran konsekvent har 

trotsat eller den iranska regimens öppet folkmordiska ambitioner, som ju är orsaken till de 

omfattande sanktionerna mot landet och anledningen till varför Iran till slut gick med på att 

inleda förhandlingar med världssamfundet. Istället menar alltså Trita Parsi att ett land med 

ynka åtta miljoner invånare och mindre än Småland har ett så stort inflytande att det styr 

supermakten USA, ett land som är 39 gånger mer folkrikt och 440 gånger större. Så mäktiga 

är de nämligen, kroknäsorna, och ett avtal i Lausanne är det enda som kan stoppa dem från att 

än en gång driva hela världen i krig. Precis som 1939."  

Svårt förstå vad Halldorf menar om homosexualitet 

"...Etik och teologi ska med andra ord hjälpa oss att dra slutsatser som strider mot texternas 

uppenbara uttydning. Allt för att anpassa oss till att bättre fungera enligt vad som för tillfället 

anses politiskt korrekt. Pingströrelsen verkar mer och mer förlora sitt uppdrag som ljus och 

salt. Men att förkunna evangelium är något helt annat än att ”bära fromheten som en mask” 

och inte vilja veta av dess kraft. Enligt min mening är de gamla bibeltexterna bärare av 

gudomlig uppenbarelse som avslöjar Guds vilja med våra liv. Därför gäller frågan inte bara att 
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behandla texter, utan att låta sig behandlas av bibeltexten och uppleva Guds kraft till frälsning 

och helgelse. Etik och teologi i aldrig så tjusig akademisk förpackning övertygar ingen. Men 

däremot kan den helige Ande överbevisa också nutidens människa om synd." (Daniel Wärn) 

Nattvarden är inte främst måltid 

"Att äta Jesu kött (brödet) är att lyda honom. Varje gång vi hör Guds röst och villigt eller 

motvilligt följer hans maning äter vi hans kött. Vi tror hans ord och går den väg han visar. Att 

dricka Jesu blod (kalken) är att motta det lidande som uppstår därför att vi lyder honom. Vi 

bär vårt kors och en rening sker i våra själar. Petrus säger i inledningen av sitt första brev att 

vi är bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod." (Håkan Paulson)  

Den blinde tenoren Andrea Bocelli - HÄR - berömmer sin mamma för att hon avvisade 

läkarens råd att göra abort eftersom han skulle bli handikappad >> (Eng)  

OHLINS: Det borde vara en självklarhet att föda barnet men så ser inte världen ut idag.  

Psalm 127:3 Se, barn är en HERRENS gåva.... Psalm 139:13 Du har skapat mina njurar, du 

sammanvävde mig i moderlivet. 

En mystisk kraft suger åt sig vår galax och kan vara på väg att förändra hela universums form. 

Problemet är bara att ingen vet varför. (AB) >>  

OHLINS: Kan det här ha med detta bibelord att göra? 

Luk 21:26 då nu människor uppgiva andan av förskräckelse och ängslan för det som skall 

övergå världen; ty himmelens makter skola bäva.   

JAN MARKELL NEWs 

Pastor fängslas för protester 

"Ett års fängelse. Det blev straffet för pastor Huang Yizi, som i förra veckan dömdes för att 

"ha stört den sociala ordningen" genom att ordna protester mot att myndigheterna förstör 

kyrkor och river ner kors. Domen mot pastor Huang Yizi från Wenzhou meddelades på 

tisdagen i förra veckan. Ett års fängelse ska avtjänas som straff för att han "samlat folkskaror 

för att störa den sociala ordningen", meddelade pastorns advokat de hundratals troende som 

samlats utanför domstolen. Pastor Huang har suttit häktad sedan i augusti förra året till följd 

av hans protester mot myndigheternas omfattande kampanj mot kyrkor i provinsen Zheijang. 

Under förra året tog de ner kors från över 400 kyrkor och förstörde 35 kyrkor. Den officiella 

förklaringen har varit att man agerat mot illegala byggnationer, men interna dokument har 

avslöjat att de lokala myndigheternas mål var att slå ner på de snabbt växande kyrkorna, 

skriver New York Times. ... – Över 100 människor har kallats till förhör av polisen. En del 

har till och med häktats och inväntar rättegång, berättar protestantiske pastorn Zheng Leguo 

för UCA. Han uppger att många också får sina telefoner avlyssnade och övervakas på sociala 

medier." (David Högfeldt) 

 

Mycket snack och lite hockey 

"...Både Israel och den Palestinska myndigheten ställde alltså krav på varandra som ingendera 

sida kunde möta, främst av rent inrikespolitiska skäl: PLO kunde inte ta tillbaka sin ansökan 

till ICC utan att bli till allmänt åtlöje och Israel kunde inte plötsligt betala ut de frysta 

skatteintäkterna utan att bli till allmänt åtlöje. Därför tvingades parterna slå sina kloka 

huvuden ihop, göra det som måste göras, men få det att se ut som att motståndarsidan gjorde 
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den främsta eftergiften. Skatteintäkterna betalas alltså ut (israelisk eftergift) i utbyte mot 

fortsatt säkerhetssamarbete och att ingen stämningsansökan inges mot Israel i ICC (palestinsk 

eftergift). Det förelåg dock aldrig ett reellt hot mot säkerhetssamarbetet, medan den 

palestinska hållningen i ICC egentligen är irrelevant eftersom det är helt upp till åklagaren att 

inleda förundersökningar och väcka åtal. Den enda konkreta palestinska eftergiften är 

egentligen att den Palestinska myndighetens obetalda el-, vatten- och sjukhusräkningar till 

Israel kommer att subtraheras från skatteintäkterna innan de betalas ut.  

Den senaste i raden av akuta spänningspunkter mellan Israel och det palestinska styret på 

Västbanken tycks alltså ha fått sin lösning. Ingen klar vinnare kan utropas efter denna 

omgång, men status quo har säkerställts, åtminstone tills nästa kris bryter ut." (Paul Widen) 

Vad är kristen sionism?  

"Sionism är namnet på den rörelse som arbetar för att judarna skall återvända till sitt hemland 

och för att judarna skall återupprätta sin nationalstat i Israels land. Kristen sionism handlar 

helt enkelt om kristna som stöder judarnas rätt att återvända till sitt hemland. Man tar Guds 

löften till judarna på allvar och tror att Gud har gett Israels land till det judiska folket för evig 

tid. Guds folk och landet han gett dem ingår i hans frälsningsplan för att rädda och 

återupprätta hela mänskligheten." (Israelnyheter) 

Överens om gemensam styrka i Jemen 

"Det arabiska toppmötet i Egypten har enats om att bilda en gemensam styrka för att bekämpa 

regionala säkerhetshot, enligt nyhetsbyrån Reuters, som tagit del av ett utkast till kommuniké. 

...Sedan i torsdags finns en styrka bestående av en koalition av 10 arabländer i Jemen, för att 

strida mot Huthi-milisen. Det är Saudiarabien som har lett den operationen."  

Abbas vill att arabförbundet ingriper militärt i palestinakonflikten  

ISRAELNYHETER: Efter att de arabiska staterna kommit överens om att ingripa militärt i 

Jemen uppmanade Mahmoud Abbas dem i lördags att anta en liknande politik i relation till 

palestinierna. Sin vana trogen vände han också upp och ner på verkligheten och anklagade 

Israel för sådant som  han själv håller på med: - Israel har övergett freden och valt extremism 

och rasism - Israel försöker ändra konflikten från en politisk konflikt till en konflikt mellan 

religioner - Israel använder Tempelberget för att öka spänningen i området. Allt detta är sant 

så länge han talar om sig själv! 

OHLINS: Ja det var väl den första tanken man slogs av: kommer den styrkan att vändas mot 

Israel?  
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(1) KAN DETTA VERKLIGEN VARA SANT OM PILOTEN SOM KRASCHADE 

PLANET? 

(2) PILOTEN KONVERTERAT TILL ISLAM  

Muslim? Icke Muslim? Hur långt är man villig att gå för att i så fall dölja det? Lubitz prisades 

som en hjälte på FaceBook men de sidorna togs bort väldigt snabbt. Pamela Geller tog screen 

shots.  

OHLINS: Ja då var vi framme vid ytterligare en händelse som skakar om världen. Ännu en 

gång skakar jordens innevånare om av den skräck som övergår världen. Det här, som vi sagt 

förut, kommer att leda fram till ett kontrollsamhälle. De kommer att be om det och de 

kommer att få det (Upp 13)  

THE TRUMPET NEWS  

Abort är inget etiskt dilemma 

"Moralen tar entydigt ställning i dessa människovärdesfrågor. Och tror man att abortfrågan 

involverar två skyddsvärda individer, och där abort dödar den ena, så måste man våga säga 

som det är. Då måste man våga gå emot tidsandan, trotsa sin människofruktan och stå upp 

för människovärdet. Annars ska man sluta tala om ”två skyddsvärda individer”. Här står valet 

mellan att vara konsekvent eller att hyckla. För ibland är verkligenheten svart-vit." (Mats 

Selander) 

Amnesty anklagar Hamas för krigsbrott  

ISRAELNYHETER: "Amnesty International brukar vanligtvis rikta ensidig kritik mot Israel 

men gruppen har nu publicerat en rapport som starkt kritiserar Hamas och andra palestinska 

gruppers agerande under kriget senaste sommar. Rapporten  bekräftar Israels uppgifter om att 

Hamas förde kriget i skydd av civilbefolkningen och angrep civilbefolkningen både i Israel 

och i Gaza. Naturligtvis kritiseras Israel också i rapporten bland annat för att man inte byggt 

bomskydd åt beduinerna i Negev och man verkar också anse att Israel inte har rätt att försvara 

sig." 

Palestinier sägs ha dödat sina egna 

"... Palestinsk raketbeskjutning i kriget i Gazaremsan 2014 dödade fler civila i territoriet 

än i Israel, skriver Amnesty International. Ett krigsbrott, slår 

människorättsorganisationen fast. ...I det 50 dagar långa kriget dödades omkring 2.200 

Gazabor, de flesta civila, och 73 israeler, de flesta soldater. Raketer dödade sex civila i Israel, 

varav ett barn. 13 civila palestinier dödades, varav elva barn, av en och samma palestinska 

raket inne i Gaza. Det skedde när en projektil exploderade vid en mataffär i det folktäta 

flyktinglägret al-Shati, enligt rapporten." 

Känslokallt samhälle  

"Psykiatrin rustar ner, gamla får ingen hjälp, sjuka utförsäkras, barnen får inte den hjälp de 

behöver i skolan och nu läser jag på min egen skolas hemsida att 9-årskrisen hos barn inte 

finns. Någon eller några har bestämt sig för att hitta på en egen verklighetsuppfattning. Man 

tänker bort alla svagheter hos människan och vips finns de inte längre. Och man har sparat 

en massa pengar som man kan använda till politikerlöner och byråkrati/karriärtjänster..." 

(Kerstin Bengtsson-Norén) 

Gratis preventivmedel var inte hela sanningen 

"...Stefan Swärd är ordförande för pro life-organisationen Ja till livet och har doktorerat på 
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svensk abortlag. – Alla åtgärder som bidrar till att minska aborter är bra. Vikten av att 

förebygga aborter kan alla vara överens om, från den med liberal abortsyn till den strängaste 

abortmotståndare. – Sedan är det förenklat att tro att bara genom att pumpa ut preventivmedel 

så löser vi frågan. Vi vill lyfta fram helhetssynen med respekt för livet och att hantera sin 

sexualitet ansvarsfullt. Swärd lyfter fram att fria aborter slog igenom samtidigt som 

preventivmedel blev mer lättåtkomliga. – Aborterna har legat kvar på väldigt höga nivåer i 

Sverige trots alla preventivmedel. Det visar hur mycket abort i första hand är en fråga om 

moral, livsstil och ansvarsfullt sexliv, säger han." (Samuel Teglund) 

För lite sanning i "Min sanning" 

"...Häromdagen såg jag Anna Hedemos intervju med Ulf Ekman i programmet ”Min 

sanning”, trots att tablåtiden ligger flera veckor tillbaka. Jag borde ha varit mentalt bättre 

förberedd. Det blev plågsamt att se färdigt. Det är länge sedan jag blivit så illa berörd och 

dagen efter vaknat med så dålig eftersmak. ...Nils Schwartz kommenterade klarsynt 

programmet i Aftonbladet: ”Vad skulle en fluga rapportera från biktstolen när Ekman 

bekänner sina synder? På prästfronten inte nytt – Ekman kan inte förlåtas för sina synder, 

eftersom han inte begått några?” Man förstår om människor väljer bort kristen tro om den 

likställs med vad Ulf Ekman fortfarande utstrålar. Tur för honom att vare sig de eller jag ska 

fälla den slutliga domen." 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

En helhetssyn på sexualiteten 

"...För det första gäller det vad Joel Halldorf kallar en ”biblicistisk argumentation” som utgår 

från isolerade bibelverser, med Romarbrevet 1 som exempel. Här håller jag helhjärtat med 

honom. Bibeln består inte av lösryckta bevisverser för olika uppfattningar, utan det finns en 

genomtänkt helhetssyn på livet som Bibeln utgår ifrån. Startpunkten är skapelsen, den goda 

skapelsen som kommer ifrån Gud och som ligger under Guds välsignelse. Här är texterna 

tydliga med att vi är skapade till man och kvinna och att Guds ursprungliga tanke för 

sexualiteten är det livslånga äktenskapet mellan en man och en kvinna. Det är just detta 

perspektiv som Paulus utlägger i Romarbrevet 1; texten innehåller ett flertal referenser just till 

skapelsen..." (Stefan Gustavsson)  

Missförstånd kring nattvarden 

"Det som sker den natt då Herren Jesus blev förrådd är att Han tar gamla förbundets 

förbundsmåltid och ändrar den totalt så att en del av den nu blir det nya förbundets måltid. 

Villkoren att delta i förbundsmåltiden är att förbundstecknet är på plats. I bestämmelserna för 

påskalammet står det tydligt att det är en måltid för de omskurna. Kyrkan har hela tiden 

hävdat att nattvarden är för de döpta. I dag anser jag därför att de gamla pingstpastorerna hade 

rätt när de inbjöd troende och döpta till nattvardsbordet. ( Jan Wetterstrand) 

'EU report urges sanctions against Israel over Jerusalem policies'  

(Sv) "EU-rapport uppmanar till sanktioner mot Israel över Jerusalempolitik" 

"... En regeringsföreträdare sade till Guardian att "det här är en så extremt ensidig rapport 

att det snedvrider verkligheten obegripligt." (Israelnyheter) 

Mosque blown up while Muslims cursing Jews 

“Death to America. Death to Israel. Curse upon the Jews. Victory to Islam. Allahu Akbar,” 

the worshipers recited en masse.  

(Sv) Moské sprängdes när muslimer förbannade judarna. "Död åt Amerika. Död åt Israel. 
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Förbannelse över judarna. Seger till islam. Allahu Akbar ", reciterade bedjarna en masse. 

(News that matters) 

OHLINS: I fredags spreds de fruktansvärda nyheterna om dåden mot två moskéer i Yemen, 

där många dödades och hundratals skadades av självmordsbombare. Det vi inte fick veta var 

att dessa förbannelser pågick i moskén när mördarna slog till.  

Joh 3:17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle 

bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är 

redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen: 

ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras 

gärningar var onda.  

Prioritera pensioner och psykiskt sjuka 

"Tisdagskvällens ”Mellan stolarna” visade en katastrofal situation som är fullständigt ovärdig 

ett välfärdsland. Att människor kan tillåtas sjunka så långt ner i bottenlös misär är ett tecken 

på ett samhälle som prioriterar fel. Vi måste snarast ge ökade anslag till pensionerna och 

hjälpa de psykiskt sjuka på våra gator. Allt är möjligt om vi vill. Det är inte länge sedan 

Migrationsverket begärde ytterligare 18 miljarder för att klara av att hantera omkring 350 000 

människor som kommer att söka asyl. Den sammanlagda kostnaden för myndigheten hamnar 

på ofattbara 157 miljarder till och med år 2019. Är det möjligt att göra plats för dessa 

astronomiska summor i statsbudgeten måste det också vara möjligt att värna våra pensionärer 

och psykiskt utsatta människor. Är det idag politiskt omöjligt kommer det snart att vara 

politiskt oundvikligt. Annars kommer acceptansen för migrationen sjunka, särskilt som den 

indirekt bekostas av människor som redan nu befinner sig långt ner i samhällshierarkin – våra 

fattigpensionärer och de psykiskt sjuka. Allt är möjligt om vi vill." (Åke Hällzon) 

THE TRUMPET NEWS  

INTRESSANT LÄSNING FRÅN GOLDBERGS (Pdf) 1 2 3 4 (Tack för detta Anders!)  

Både nytt och gammalt, tack 

"Vårt gemensamma musikarv behöver inte gå förlorat om vi även sjunger sånger ur det 

samtidigt som vi sjunger nya sånger. Låt oss inte vara så trendkänsliga att vi underskattar de 

ungas förmåga att ta till sig och ha glädje av det arvet, på samma sätt som vi äldre självklart 

kan sjunga nya sånger. Sången om Jesus samlar, förenar och väcker en längtan efter en 

djupare tro på Honom. Ja det knyter an till människans djupaste längtan. Längtan hem till 

Gud, även redan här och nu! Den berör människor som vi vill nå med evangeliet." 

Norsk dom väcker frågor om ofödda barnets skyddsvärde 

"En man lurade i sin flickvän abortmedel när hon var i tolfte graviditetsveckan, varpå hon 

förlorade barnet. Mannen har nu dömts till sex års fängelse i en uppmärksammad norsk dom 

som också initierat en debatt om det ofödda barnets rätt till skydd. ...Fallet är också 

principiellt intressant eftersom det rör ett ofött barn. I den tolfte graviditetsveckan har 

man rätt till fri abort i så väl Sverige som Norge. Ändå beskrivs det i den norska domen 

som att mannen tagit det ofödda barnets liv. - Rätten kallar det ett ofött barn. De graderar 

inte det ofödda barnet utifrån graviditetsveckor. Ser man till storleken på ersättningen 

motsvarar det straff för dråp. Det är oerhört intressant, säger Birthe Eriksen, stipendiat vid 

juridiska fakulteten vid universitetet i Bergen, till norska Dagen." 

Aftonbladets stenhårda linje 

Paul Widen: "...Man behöver alltså inte förfasa sig över att en israelisk politiker motsätter sig 
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ytterligare tillbakadraganden från Västbanken när detta ändå vore uteslutet så länge den 

palestinska motparten vägrar att ens sitta vid samma bord. När vi ändå är inne på den 

Palestinska myndigheten kan det vara intressant att jämföra dagens ledare med hur 

Aftonbladets ledarredaktion reagerade när terroristorganisationen Hamas vann det palestinska 

valet i januari 2006. ”En överraskande storseger”, beskrevs den öppet folkmordiska 

organisationens valframgångar med illa dold förtjusning. ”Stödet till den demokratiskt valda 

regeringen måste fortsätta”, krävde man. Hänger ni med? När ett israeliskt högerparti som vill 

bevara status quo får 23.5 procent av rösterna siar Aftonbladet krig, hopplöshet och elände. 

När en palestinsk terroristorganisation som motsätter sig alla former av kompromisser och 

vars yttersta mål är förintandet av staten Israel får 44.5 procent av rösterna korkar Aftonbladet 

upp champanjen: ”Leve demokratin!” 

Netanyahu och tvåstatslösningen  

ISRAELNYHETER: "...Benjamin Netanyahu har hittills sagt sig stöda en tvåstatslösning, 

därför har det väckt stort uppseende att han i slutet av valkampanjen verkar ha ändrat linje. 

Fritt översatt skall han ha sagt:" I den situation som uppstått i Mellanöstern kommer varje 

område som evakueras att tas över av radikal islam och terroristorganisationer som stöds av 

Iran. Därför kommer det inte att bli några tillbakadraganden och eftergifter.Saken är helt 

enkelt irrelevant." (Det är vad som hände i södra Libanon och i Gaza) Uttalandet är kanske 

inte så diplomatiskt men det ligger nära verkligheten. Och i motsats till ledare i västvärlden så 

tvingas Netanyahu och Israel leva i den verkligheten...." 

USA KAN STÖTTA EN PALESTINSK STAT  

USA kan komma att acceptera en FN-resolution som leder till en palestinsk stat. 
Uppgifterna kommer efter det att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu gått till val 

med löftet att aldrig erkänna en palestinsk stat, och vunnit. Uppgifterna, som presenteras i the 

New York Times i dag, går ut på att den amerikanska regeringen kan komma att gå med på en 

resolution i FN:s säkerhetsråd som slår fast principen om en två-statslösning. Källorna är flera 

högt uppsatta tjänstemän inom administrationen. Resolutionen skulle innebära en palestinsk 

stat, enligt 1967 års gränser, och landutväxling mellan Israel och Palestina. Trots att principen 

om en två-statslösning redan anammats av USA har regeringen aldrig gått med på resolutioner 

med sådana skrivningar i FN, eftersom det skulle ses som en attack mot den nära allierade 

Israel. Vi har alltid stöttat direkta förhandlingar mellan israeler och palestinier... Nu 

befinner vi oss i en verklighet när Israels regering inte längre stödjer direkta 

förhandlingar. Därför måste vi helt klart väga in det i våra beslut att gå vidare", säger en 

källa till the New York Times. Benjamin Netanyahu sade mot slutet av sin valkampanj att 

han aldrig kommer att acceptera en palestinsk stat och experter slog därmed fast att 

fredssamtalen var döda. 

Ohlins: Det här kan vara en gigantisk svängning i USA:s relationer till Israel. Men det måste 

ske om profetiorna skall gå i uppfyllelse som säger att de skall dela landet och uppnå en falsk 

fred. (Israel) Det dröjer troligen inte lång tid förrän vi får se Vatikanen agera i fredsprocessen. 

 

 

Vårda sångskatten, älskade frikyrklighet 

"...Är det igenkännandet som är nyckeln? Det frikyrkliga Sverige vårdar inte sin sångskatt 
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alls. Förr sjöng hela kyrkan gemensamt om Jesus, i sånger som berörde människors både 

känsla och vilja, man kände igen dem och deltog med glädje. ... När en behovets människa 

själv får delta i sånger innehållande text som har med Jesus att göra, har det redan skett en 

delseger, en liten bekännelse. Renheten i Jesus blir en kontrast med synden i det egna livet 

och den helige Ande får en möjlighet att peka på att förändringen finns inom räckhåll. Det är 

klokt att använda de medel som har en inneboende attraktionskraft på de människor vi vill nå. 

Det har sången och alla vet det. Jag tror även att den som upplever delaktighet i sången får 

kortare väg till en djupare delaktighet. Sången i våra gudstjänster bör inte förunnas några få, 

det är en allmän egendom." (Stig Melin) 

Vad säger tidens tecken? 

"I dag är det inte kyrkan som profeterar om framtiden, utan vetenskapsmännen, och de 

verkar vara väldigt oroliga för människosläktets överlevnad, så det är nog hög titt att ta 

varningstecknen på största allvar och börja förbereda oss för det som Bibeln kalla 

födslovåndorna. En som profiterade om de tecken som skulle visa sig vid denna tidsålders 

slut var William Booth, Frälsningsarméns grundare. Han uttalade profetiskt vad som skulle 

komma: ”I de sista dagarna skall det bli religion utan den Helige Ande, kristendom utan 

Kristus, förlåtelse utan bekännelse, frälsning utan bekännelse, politik utan Gud, himmel utan 

helvete.” (Per Larsson) 

Säpo: Spioner kan dölja sig i flyktingströmmarna 

"– Det ser vi varje år i princip, att underrättelsetjänsterna gömmer sina agenter i 

flyktingströmmarna. Då får de automatiskt också en anledning att vara med i till exempel 

exilorganisationer eller flyktingföreningar. Men de kan också vara som underrättelseofficerare 

på sitt lands ambassad eller någon annanstans, ett flygbolag till exempel, och den vägen 

spionera på flyktingar. Det är politisk förföljelse. Främmande stater vill att flyktingar som 

finns i vårt land inte ska bedriva regimkritisk verksamhet mot sitt gamla hemland." 

Olof Edsinger: Fanatism, fundamentalism och vanlig hederlig bibeltro 

"Ett dilemma är att den här typen av nyanseringar sällan tas i beaktande när fundamentalist-

stämpeln delas ut i det offentliga samtalet. Där syftar den snarast på de människor som med 

den sekulära humanismens mått tar sina religiösa texter på "för stort" allvar. Och här uppstår 

förstås ett problem. För åtminstone ur en kristen synvinkel är det ju precis tvärtom: de andliga 

kriser som har uppstått genom kyrkans historia har orsakats av att Guds ord har tagits på för 

litet allvar! Några klargöranden kan därför vara på sin plats. Att ta Bibeln på allvar betyder 

inte ... 

... att man är hård, lagisk eller dömande. Det betyder att man vill värna om både nåden och 

sanningen. 

... att man är naiv, ensidig eller ogenomtänkt. Det betyder att man på livets alla områden vill 

förhärliga sin Skapare. 

... att man inte gör någon skillnad mellan Gamla och Nya testamentet. Det betyder att man 

läser GT i ljuset av Jesus och korset." 

Anamma moderna skapelsetron 

"...Tiden mellan 1500–1700 kan betraktas som kreationismens gyllene tidsålder. Den 

olyckliga skilsmässan ägde rum i och med den så kallade upplysningsfilosofin som sedan 

utmynnade i darwinismens materialistiska evolution och ateismen à la Richard Dawkins. I 

dag är den moderna skapelsetron arvtagaren av denna tradition. Den experimentella 

vetenskapen och Bibeln lever i ett partnerskap med varandra. Som skapelsetroende ser vi 

fortfarande skapelsen och Skriften som ett enda vittnesbörd om Skaparen. Kreationismen, 
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både i dess klassiska och moderna form, förenar dessa två centrala aspekter av kunskap, den 

bibliska uppenbarelsen och den experimentella forskningen." (Vesa Annala, föreningen 

Genesis)  

 

Priset för Dollars lyxiga jetplan: 60 miljoner dollar 

"560 miljoner kronor.Så mycket kostar det privatflygplan som en känd tv-evangelist samlar in 

pengar till.Han får nu hård kritik i USA. Medan Jesus nöjde sig med en åsna vill tv-

evangelisten Creflo Dollar färdas i det lyxigaste privatflygplan som går att köpa för pengar. 

Creflo Dollar leder rörelsen World Changer Ministries, som har sin bas i den amerikanska 

delstaten Georgia. Han predikar att kristna ska välsignas med materiell rikedom och detta 

budskap sprider han inte bara i USA utan även i länder som Nigeria och Indien..." 

OHLINS: 2Petr 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. 

BENJAMIN NETANYAHU VANN VALET  

Benjamin Netanyahu slog alla med häpnad. När 70 procent av rösterna i det israeliska valet 

hade räknats, stod det klart att den nästan helt uträknade premiärministern och hans parti 

Likud samlat 23,73 procent av rösterna. 

 

NY RUNES HORNA: THE NEW ELITE 2015 (Pdf) 

THE TRUMPET NEWS  

 

Påve Franciskus flaggar för att hans tid i påvestolen snart kan vara över. I en intervju i 

mexikansk tv öppnar han för att snart gå i pension. – Jag har en känsla av att min tid som påve 

kan bli kort, säger han. (AB) >>  

Rapport prisar Israels åtgärder för att förhindra civila offer i krig  

"En rapport sammanställd av JINSA säger att Israels armé gjorde mer än man kan kräva för 

att skydda civila i kriget i Gaza senaste sommar." (Israelnyheter)  

Obamas sändebud mot antisemitism till Malmö 

" Om några dagar kommer president Barack Obamas särskilda sändebud mot antisemitism, 

Ira Forman, till Sverige. Här ska sändebudet titta närmare på hur Malmö kommun hanterar 

hot och trakasserier mot stadens judar." 

Härdsmälta och nytänkande 

"Medan regeringen naturligtvis försöker ge sken av att ta det hela med ro tycks vissa 

ledarskribenter nästan vara chockade. ”Är det här tacken för allt, Palestina?” undrar Erik 
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Erfors på Expressen. ”Först erkänner vi Palestina och höjer biståndet, därefter ställer sig 

landet på Saudiarabiens sida”. Skymfen får Erfors att syna ”Palestina” i sömmarna. Mycket av 

biståndet förskingras eftersom korruptionen är utbredd, konstaterar han. ”Sedan är det ett 

välkänt faktum att den biståndsberoende Palestinska myndigheten betalar ut löner till 

fängslade och frisläppta palestinska terrorister”. Plötsligt tillstår alltså Erik Erfors det faktum 

som Expressen aldrig har bevärdigat med en enda artikel, nämligen att svenska 

biståndspengar används för att betala ut löner till palestinska terrorister. Detta är dock bara 

sagt i förbigående, ett lite förstrött förresten-ger-de-pengar-till-terrorister-som-dödar-judar, 

innan Erfors slutkläm: biståndet bör omvärderas ”efter förnedringen i Kairo”. Inte för att den 

Palestinska myndigheten är genomkorrumperad, eller för att den systematiskt 

kränker mänskliga rättigheter, eller ens för att den använder svenska biståndspengar för att 

betala ut lön till massmördare, utan för att den Palestinska myndigheten ”förnedrade” Sverige 

genom att ställa sig på Saudiarabiens sida. Det gäller att prioritera rätt, sörru." 

 

"Vi har sjungit för de äldre i 35 års tid"  

"I Eskilstuna är det numera stopp för frälsningssoldater att anordna sångstunder på 

seniorernas boenden. De får gärna komma dit, men då ska psalmboken lämnas hemma. ...Nu 

har ärendet gått vidare upp på politisk nivå och i dag ska frågan tas upp av vård- och 

omsorgsnämndens arbetsutskott. – Det är diskriminerande för de äldre att inte kunna gå ner 

till samlingssalen och vara med på sångstunden. Kommunen hänvisar till att man kan gå till 

kyrkan, men alla kanske inte har möjlighet till det, säger Lennart Pettersson. – Vi har bestämt 

att om vi får nej från politikerna så går vi vidare och överklagar i förvaltningsrätten."  

Sången får inte tystna i Eskilstuna 

"Ännu en påminnelse om hur myndigheters fördomar och förutfattade meningar påverkar 

människors liv till det sämre bjuds vi på av de nitiska tjänstemännen på socialförvaltningen i 

Eskilstuna. Frälsningsarmén är inte längre välkommen att medverka vid samlingar inom 

ramen för den öppna verksamheten, förlagd till kommunens äldreboenden. Eller rättare sagt, 

man får komma dit under förutsättning av att den sång och musik som framförs inte är, som 

det heter, religiös. Det är slut med ”Ovan där”, ”O, store Gud”, ”Barnatro” och annat 

som placerar sig högt på önskelistan. Det hedrar Frälsningsarmén att man inte ens 

tänker tanken att lova att hålla sig till en profan repertoar och att man är beredd att om 

det behövs överklaga påbudet i domstol." (Elisabeth Sandlund) 

Frälsningsarmén får sjunga vidare  

3.000 USA-soldater till Baltikum  

"USA skickar 3.000 soldater till en stor Nato-övning i de baltiska länderna. 

Trupptransporterna har inletts, och på plats i Lettland finns redan 750 militärfordon av olika 

slag, bland annat stridsvagnar. Övningen, en del av Operation Atlantic Resolve (OAR), är ett 

sätt att visa Estland, Lettland och Litauen – alla grannländer till Ryssland – att 

försvarsalliansen står vid deras sida. USA:s försvarshögkvarter Pentagon befarar rysk 

aggression på grund av krisen i Ukraina." 

Så här långt har det gått  

ISRAELNYHETER: " "Jerusalem – Israels hjärta. Här lever nutiden sida vid sida med det 

förgångna. Israel är också ett av världens mest multikulturella länder. Här finns en otrolig 

mix av allt. Var man än är i Israel gör sig religionerna påminda." På grund av dessa ord har 
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Palestina grupperna i Sverige lyckats få TV4 att ta bort programmet . Jerusalem är judarnas 

politiska och religiösa huvudstad sedan 3000 år tillbaka det är ett faktum. Men man får 

tydligen inte antyda det på något sätt då blir det stopp i TV4. Reprisen av programmet 

har tagits bort från TV4:s hemsida. 

EN KOMMANDE EU ARMÉ  

Juncker vill ha EU-armé  

"EU behöver en egen armé för att kunna stå upp mot Ryssland och andra hot. Det säger EU-

kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i en intervju. Det är i en intervju med tyska 

tidningen Die Welt som Jean-Claude Juncker säger att en europeisk arme också skulle sända 

viktiga signaler till hela världen: – NATO är inte tillräckligt eftersom alla länder i Europa inte 

är medlemmar. EN EU-armé skulle garantera att krig aldrig utbryter mellan EU-länder, säger 

Jean-Claude Juncker. EU-kommissionärens ordförande menar att en EU-armé skulle vara bra 

i avskräckande syfte och att en sådan hade varit bra att tillgå i Ukrainakrisen. ... Men både 

Storbritannien och Frankrike har uttryckt farhågor att en sådan ambition skulle kunna 

underminera NATO. Däremot välkomnade Tysklands försvarsminister Ursule von der Leyen 

förslaget: ”Någon gång i framtiden kommer vi européer tillhöra samma armé”, säger hon till 

tysk radio." 

Ryssland leverar vapen till Egypten 

Pastor Brian: "MINA TANKAR: Inte bara det att Irans revolutionära garde flyttar in i Tikrit, 

nu levererar Ryssland vapen till Egypten. De utrikespolitiska misslyckandena i Obamas 

administration är oöverträffade i dagens värld. Detta är värre än Englands Neville 

Chamberlains politik som understödde nazisterna i andra världskriget. Obamas starka 

muslimska böjelser har mycket att göra med detta, men också en naiv liberal tro på att vi alla 

måste ge länderna jämställdhet i världspolitiken. Detta har gett terrorist enheter som Iran och 

antidemokratiska länder som Ryssland modet att ta över länder. Den rysk-iranska axeln är en 

av de mest anmärkningsvärda framsteg sedan andra världskriget. Detta kommer så 

småningom att leda till Gog Magog-kriget mot Israel. När Iran och Ryssland inte slukar 

länder, levererar de vapen till Israels grannar. Egypten var inte en blomstrande demokrati, 

men de var mycket mer tillförlitliga för Israel innan Obama, än de är i dag. Länderna ställer 

in sig som Gud profeterade att de skulle. Hur ont det än gör att se vår värld gå den här 

vägen, måste det hända för att alla Skrifterna skall uppfyllas.." 

"Djupt beklagligt bojkotta israeliska produkter" 

"- Att bojkotta produkter från en demokrati, men fortsätta handla med några av världens 

värsta diktaturer blir väldigt, väldigt märkligt, menar han." 

Purim  

Israelsnyheter: "Vi som fått "kunglig värdighet" genom att acceptera Messias, Jesus, som 

vår kung har orsak att begrunda orden Mordokaj säger till Ester: 
"Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus.  För 

om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din 

fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid 

som denna?"  

”Den tid då judar förblev passiva inför folkmordiska fiender är förbi” 

”Den tid då judar förblev passiva inför folkmordiska fiender är förbi”, sa Netanyahu mot 

slutet av sitt tal till stående ovationer. Både uttalandet och det starka bifall det fick bör läggas 
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på minnet, eftersom ett militärt ingripande mot Iran blir än mer troligt om de nu föreliggande 

avtalsvillkoren godkänns. Netanyahus ord var både en varning och ett löfte. De stående 

ovationerna visade att varningen har hörsammats, men kanske också att man hoppas att 

Netanyahu infriar löftet så att man själv slipper ta itu med den folkmordiska fienden." (Paul 

Widen) 

Bönen blev livlina under fångenskapen 

"Under sin tid som kidnappade i Syrien började de båda journalisterna Magnus Falkehed och 

Niclas Hammarström att be. Flera av deras böner, såväl i de mörkaste stunder som i de mer 

ljusa, finns återgivna i den bok de skrivit. ... "I boken skriver ni att ni inte är speciellt 

religiösa? –  Nej, men när något hemskt händer i familjen, var vänder man sig? Det är till 

Gud. Vid ett terrordåd så vallfärdar folk till kyrkan, säger Nicklas Hammarström. – Och sitter 

man i en mörk källare med ett vapen riktat mot sig så faller det sig naturligt, flikar Magnus 

Falkehed in." ... De böner som ni bad till en början har faktiskt blivit uppfyllda. Ser ni 

det som att ni har fått bönesvar? –  Personligen så bad jag en så jättestark bön en kväll 

innan jag somnade. Jag tog i allt vad jag hade, och på något sätt, samma natt blev jag frigiven, 

berättar Niclas Hammarström." (Dagen) 

Starka reaktioner på TV4:s beslut att ta bort Israel-avsnitt 

"Nyheten om att TV4 plockat bort Israel-avsnittet av programmet "Tina på besök" har fått den 

israeliska ambassadören Isaac Bachman att reagera. I ett öppet brev kallar han kanalens beslut 

för "en ohållbar position av partiskhet och censur". Även i sociala medier är reaktionerna 

starka." (Världen idag) 

Abbas skyller allt på Israel  

OHLINS: Denne man borde lära sig budet: "Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din 

nästa" (2 Mos 20:16)  

TV4 tar bort Israel-avsnitt 

"En repris av TV4:s matprogram "Tina på besök" har tagits bort från kanalens hemsida, efter 

att upprörda tittare hört av sig till kanalen. Anledningen: kocken Tina Nordström säger 

"Jerusalem – Israels hjärta". 

OHLINS: Jerusalem ÄR Israels hjärta, givet av GUD. Här kan man maila och protestera mot 

TV4: HÄR>>  

Förbättra relationen med Israel, Löfven! 

"Jag skriver inte utifrån en partipolitisk agenda. De flesta riksdagspartier är ju för en 

tvåstatslösning, något jag inte tror kan skapa fred i området. Tvärtom. Med en påtvingad 

tvåstatslösning kommer våldet mellan parterna att tillta efter det mönster vi sett de senaste 

åren. Nej, jag skriver därför att jag tror att regeringens ensidiga agerande kan ha en negativ 

andlig påverkan i vårt land, utifrån bibelordet i 1 Mos.12:1-3. Även om regeringen inte 

officiellt har förbannat Israel påverkar deras negativa attityd mot Israel den andliga sfären, 

vilket kan få konsekvenser även på andra samhällsområden, såsom ekonomi, yttre och inre 

säkert etcetera. Och det inger mig oro. Antisemitismen tilltar i Sverige och nu är rädslan så 

akut bland judar att man tvingas stänga synagogor." (Claes-Göran Bergstrand) 

 Pingstpastor: ”Man förlorar sitt existensberättigande” 

"Daniel Wärn menar att argumentet att tiderna förändras är svagt. – Det som Jesus har sagt 

oss, att vi ska döpa dem som kommer till tro, det är tidlöst. Det ska inte ändras. Det är 

allvarligt när man sätter sig över det." 
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 En stor militäroffensiv drogs på måndagen i gång i Irak, uppger statlig tv. 

Regeringsstyrkornas uppdrag: Ta tillbaka staden Tikrit från IS. Enligt AFP deltar runt 30 000 

soldater i operationen. (AP) >>  

Analys. Även om vi inte vet vem som beordrade mordet på Boris Nemtsov är avsikten klar: 

att rikta ett förödande slag mot den demokratiska opposition som fördömer Rysslands icke 

deklarerade krig mot Ukraina. (DN) >>  

Fem politiska beställningsmord i Ryssland  

Ryssland i fokus när esterna röstade  

Tiotusentals vågade öppet trotsa Putin  

  

THE TRUMPET NEWS (Pdf)  

 

Kyrkorna är för tysta om antisemitismen 

"Kyrkorna är tysta i dag. Kanske är man rädd för att utsättas för våld. Kristna trossyskon, ni är 

alla judar, andliga judar, inympade i det judiska trädet. Lider våra fysiska vänner då lider 

också vi. Torteras det judiska folket då känner vi också smärtan. Låt oss alltså visa världen 

att vi tror på samme Gud, delar många löften tillsammans och väntar samme Messias. Men 

frågan är om det verkligen finns ett genuint intresse för judafolket? När jag frågade en känd 

pastor om vi kunde tänka oss att avsätta en lördag för att studera vad Ordet säger om Israel, 

fick jag svaret att det är en icke-fråga för församlingen. Jag ställde frågan ännu en gång. Den 

här gången svarade pastorn att ungdomarna inte är intresserade. Hur har vi hamnat i den här 

situationen? Är detta frukten av de teologiska högskolornas undervisning i ersättningsteologi? 

När jag tänker på hur vi behandlar Israels folk rinner tårarna nedför kinderna och jag frågar 

mig hur mörkt måste det bli innan Herren visar sig på skyn?" (Nils-Olov Nilsson) 

Först Tony Blair >> (Rick Warren sitter i samma styrelse) Och nu Obama >> uppfyllelsen 

av biblisk profetia går mycket snabbt mot Upp 13. En global förföljelse av alla som tror att 

Jesus är ENDA vägen till Gud. Det var det här som oroade Pastor Brian >> Snart kommer 

vilddjuret bestämma och sätta upp kriterier för hur du måste tro! VI MÅSTE VÅGA SE ATT 

DET ÄR PÅ VÄG!  

Constance Cumbey varnade för att det kommer att läggas under FN:s regler för mänskliga 

rättigheter. Det här vi skrev på True Reformation 2011 är mycket upplysande VATIKANEN 

OCH DEN NYA VÄRLDSORDNINGEN 

Det ser ut som om alla vägar tillslut leder till Rom.  

Dan 7:25 Denne (ANTIKRIST) 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." 28 Här slutar drömmen. Men jag, Daniel, 

fylldes av många oroliga tankar och färgen vek bort från mitt ansikte. Men drömmen bevarade 

jag i mitt hjärta.  
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Vad gjorde att bara Jeremia och några få till förstod den fara som var på väg? Det står i 1 Kor 

10 att vi kan se ett mönster i Israel som även gäller oss som lever på ändens tid. Är det så att 

domen över Guds hus (1 Petrus 4:17) är ett prisgivande (2 TESS 2) så att vi även får det 

ledarskap vi förtjänar? (SE NÄR MAN VALDE SAUL) 

Jes 3:10 Säg till den rättfärdige att det skall gå honom väl, ty sina gärningars frukt skall de 

äta. 11 Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå illa, han skall vedergällas efter sina 

gärningar. 12 Mitt folks förtryckare (LEDARNA) är barn (= ANDLIGT OMOGNA UTAN 

URSKILJNING) och kvinnor (= FALSKA LÄROR - UPP 17:5) härskar över det. O, mitt 

folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå. (DE VISAR INTE DEN 

RÄTTA VÄGEN) 13 HERREN träder fram för att gå till rätta, han står upp för att döma 

folken. 14 HERREN håller rättegång med sitt folks äldste och dess furstar. (= DOM ÖVER 

GUDS HUS) "Ni har skövlat vingården. (= FÖRSAMLINGEN) Rov från de fattiga finns i era 

hus. (HEB: NI HAR RÅNAT DE FATTIGA I ERA HUS = FÖRSAMLINGAR) 15 Vad 

menar ni med att krossa mitt folk (HEB: SLÅ MITT FOLK SÅ DE FÅR SÅR) och mala 

sönder de fattiga?" säger Herren, HERREN Sebaot.  

De här ledarna har tagit sig de förnämnsta positionerna genom sin egen kraft. Lägg märke till 

V 15 att de har slagit sig fram och sårat många. (Många mail har vi fått) Men bibeln säger att 

det kommer en tid då det skall bli slut på deras framfart. 

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. (GK: I 

FÖRSAMLINGEN KOMMER ETT TÖMMANDE AV KRAFT) 2 Människorna kommer att 

älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina 

föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3 kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, 

fientliga mot det goda, (GK: FIENTLIGA MOT DE GODA) 4 falska, egensinniga och 

högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan men 

förneka dess kraft. (GK: ETT UTVÄNDIGT SKEN ELLER FORMATION 

(CELLGRUPPER?) UTAN INRE REALITET) Håll dig borta från dem! 6 Bland dem finns 

sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer svaga kvinnor, som är tyngda av synder och 

drivs av många slags begär 7 och som ständigt undervisas men aldrig kan komma till insikt 

om sanningen. 8 Liksom Jannes och Jambres satte sig upp emot Mose, står dessa män emot 

sanningen. Det är människor med ett fördärvat sinne. Deras tro håller inte provet. 9 Men de 

kommer inte längre att ha någon framgång. (GK: DE SKALL INTE LÄNGRE NÅ 

FRAMGÅNG GENOM ATT SLÅ ANDRA) Deras galenskap skall bli uppenbar för alla, 

liksom fallet blev med Jannes och Jambres. 

Vers 9 Bekräftar alltså de verser vi tog upp om dom över Guds hus (JES 3:15) Domen 

kommer att drabba alla dem som föraktat och slagit hans små.  

Ytterligare bekräftelser får vi i Jesu Liknelse 

Mat 24:42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 43 Men det 

förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken 

och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus.  

44 Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 

45 Om det finns en trogen och förståndig tjänare, som av sin herre blivit satt över de 

andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46 salig är den tjänaren, om hans herre finner 

honom göra så, när han kommer. 47 Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad 

han äger. 48 Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49 och han 

börjar slå de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, 50 då skall 



hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner 

till 51 och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man 

gråta och skära tänder.  

Vilket ledarskap har vi nu då? 

Ett som ger mat åt de som lyssnar (Vetet)  

Eller ett som slår sig fram till en position (Ogräset) 

V 49 Inte undra på att det ledarskap som är som barn och förtrycker hans folk inte talar om 

Jesu Tillkommelse. 

___________________________________________________________________________

___ 

Okunnigt om Israel av Svenska kyrkan 

"När jag läser Rasks och Jonassons debattartikel tar jag mig för pannan. Att dessa båda 

herrars åsikter på något sätt skulle ha en förankring i bibelordet kan man ju knappast förvänta 

sig i denna tid av ständigt pågående avfall från Guds ord i den politiska korrekthetens namn. 

Men man borde ju ändå kunna förvänta sig någon form av kunskap om bakgrunden till 

konflikten i Mellanöstern hos två av Svenska kyrkans Mellanöstersekreterare som under 

många år vistats i området. I stället möts man i artikeln av en så flagrant propagandistisk och 

ovederhäftig kritik av staten Israel att den närmast kan betecknas som hatisk. Den felaktiga 

beskrivningen får inte stå oemotsagd, därför följer här en kortfattad resumé av folkrättsliga 

fakta." (Anders E Lägersten) 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Fobistämplarna är problematiska 

"Orden islamofobi och homofobi används för att stigmatisera dem som tycker 

annorlunda. Det skriver prästen Tord Nordblom. ...Unga präster undrar i dag om det 

finns någon framtid för dem i Svenska kyrkan, samtidigt som en växande grupp kyrkoarbetare 

ser sig om efter alternativa försörjningar. En på bibelordet grundad uppfattning, den 

övertygelse om äktenskapet som varit och ännu är de stora kyrkornas, bemöts som ”en stark 

upplevelse av rädsla, oftast utan saklig grund” (definition av fobi). På så sätt stigmatiseras den 

som har modet att hålla fast vid en biblisk syn på äktenskap och sexualitet." 

Sluta jämföra IS med Breivik 

"Svenska muslimer måste ta sin del av ansvaret, skriver Elisabeth Sandlund. ...IS är en 

sofistikerad terrororganisation med en genomtänkt plan för hur världen ska erövras som 

bygger hela sin existens och sin argumentation på en snedvriden tolkning av en religion och 

dess heliga skrift. Breivik fyller alla kriterier för att kännetecknas som en ensam galning utan 

koppling till vare sig kristet samfund eller Bibeln. Hans påstående att han är kristen kan inte 

på något rimligt vis motsvara IS anspråk på att stå för den enda sanna och riktiga tolkningen 

av islam." 

Ruth Nordström: Ren och skär antisemitism 

"Guillou avslutar sin krönika med att påstå att Israel är världens mest osäkra land för judar – 

på grund av Israels egen politik. Inte alltså på grund av de ständigt pågående terrorattentaten 

från omgivande länder och terrororganisationer, som har som uttalade mål att utrota alla 

judar? Kärnan i antisemitismen är just detta: att skuldbelägga offren för judehatet och att påstå 

att det finns legitima skäl att förfölja judar som grupp. Guillou har dessutom mage att håna, 
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förlöjliga, förminska och relativisera judarnas oro i Sverige och Europa. Det är inget 

annat är ren och skär antisemitism." (Ruth Nordström) 

”Abbas har alltid tagit avstånd från våld…” 

Paul Widen: "...Rättegången handlade inte i första hand om skulden för terroristattackerna, 

eftersom den redan hade fastställts av israeliska domstolar. Istället låg fokus på det yttersta 

ansvaret, frågan om vem som hade beordrat attackerna. Bevisföringen handlade i stor 

utsträckning om pengar och hur PLO/PA betalar personer som var direkt inblandade i 

terroristattackerna. Försvaret hävdade i sin slutplädering att terroristerna hade agerat på egen 

hand och inte på order från PLO/PA. Detta avfärdades dock av målsägandens advokat Kent 

Yalowitz. ”Om du har en policy som säger: ‘Om du utför en terroristattack behåller du jobbet, 

blir befordrad och fortsätter att få din lön utbetald när du sitter i fängelse’, då avslöjar det 

något om vem du är och vad du tror på”, sa han i sin slutplädering. ... Svenska medier tycker 

som bekant att det eviga tjatet om den palestinska myndighetens antisemitiska 

våldsglorifiering är fruktansvärt ointressant. När Sveriges utrikesminister Margot Wallström 

ännu en gång konfronterades med de besvärliga uppgifterna inför den palestinske ledaren 

Mahmoud Abbas sverigebesök tidigare i februari sa hon kort och gott att hon ”avböjer att 

kommentera vad som står på politiska partiers hemsidor i andra länder”. Samtidigt hävdade 

hon bestämt att Abbas ”alltid har tagit avstånd från våld”. Samma dag som hon sa detta 

publicerade Abbas eget parti Fatah (som helt dominerar både PLO och den palestinska 

myndigheten) bilder som både glorifierade raketattacker mot Israel och utlovade ytterligare 

attacker. Problemet är alltså inte att Margot Wallström saknar fakta: problemet är att hon 

medvetet väljer att bortse från fakta som bokstavligen ligger bara två, tre musklick bort och 

istället leder den svenska regeringens ansträngningar att skjuta till ytterligare 1,5 miljarder 

svenska skattekronor i bistånd till den palestinska myndigheten." 

Det normala förskjuts i vårt samhälle 

"Under 1940-talet skedde den utsorteringen av defekta och icke önskvärda barn på ett 

sjukhus i ett land inte så långt från oss (läs gärna boken ”De utvalda” av Steve Sem-

Sandberg). Det har vi fördömt, men vad är skillnaden om utsorteringen sker före eller efter 

födseln? Om den icke perfekta människan ska sorteras bort – var ska gränsen dras och vem 

ska dra den? Hur många av oss vill leva i ett samhälle, där endast de duktiga som kan 

prestera får plats? Är det verkligen ett hinder att vara född med Downs syndrom, anlag för 

fetma eller någon annan avvikelse från det vi kallar normalt, för att trots detta leva ett gott och 

fullvärdigt liv? Vem kan bestämma för någon annan vad som är ett bra och meningsfullt liv? 

Risken är som jag kan förstå uppenbar, att det som i dag anses normalt förskjuts och att 

normalitetskurvan snävar in sina gränser. Att värna om det svaga och sköra tycker jag är en 

viktig mänsklig egenskap och borde ingå i normalitetsbegreppet." (Ingegärd Malmberg 

Bohlin) 

 

Islamiska staten vill nå Europa genom Libyen 

"Islamiska staten vill sprida sig vidare till Europa genom att gömma sina terrorister bland 

båtflyktingar från Libyen. Det framgår av uppgifter som en IS-propagandist publicerat på 

nätet. Italien är nu berett att sätta in tusentals soldater för att bekämpa IS – om bara FN ger 

dem mandat till det. Från Libyen är vägen över Medelhavet till Europa inte lång och 

hundratals flyktingar från Mellanöstern och Nordafrika försöker varje dag ta sig över havet i 

hopp om att ta sig in i Europa. Islamiska staten ser nu flyktingvågen som en möjlighet att ta 

sig till Europa för att för utföra terroraktioner, varnar den brittiska anti-extremistiska 

tankesmedjan Quilliam. Tankesmedjan har tagit del av dokument från en IS-propagandist, 

som skriver att han ser stor potential i att använda sig av Libyen som en strategisk port in i 

http://nyheter.paulwiden.se/?p=2849
http://nyheter.paulwiden.se/?p=1884
http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=13971
http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=13971
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/11/83/edb8d7bc.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/11/83/edb8d7bc.pdf
http://www.dagen.se/debatt/det-normala-f%C3%B6rskjuts-i-v%C3%A5rt-samh%C3%A4lle-1.317972
http://www.varldenidag.se/nyhet/2015/02/23/Islamiska-staten-vill-na-Europa-genom-Libyen/


Europa. Genom att låtsas vara flyktingar kan man infiltrera europeiska städer genom att 

blanda sig med de båtflyktingar som söker sig till italienska hamnar." 

Terroristattack i Jerusalem stoppad – av borgmästaren 

Paul Widen: "Terroristattacker där en ensam gärningsman går till attack med kniv har nästan 

blivit en del av vardagsrutinen i Israel, framförallt i Jerusalem. Det går sällan mer än en vecka 

utan att en eller flera judar överfalls, men tack vare blixtsnabba ingripanden av både polis och 

civilpersoner stoppas de flesta attacker i ett tidigt stadium. Igår eftermiddag skedde det 

igen:.."  

Tusentals barn föräldralösa efter ebola 

"Enligt FN:s barnfond UNICEF har minst 11.000 barn i Västafrika förlorat en eller båda 

föräldrarna i ebolaepidemin. I ett slag har hela familjer försvunnit och lämnat kvar ett enda 

barn.  

På pingstkyrkans barnhem, Abundant Life Chapel utanför Monrovia, bor 73 barn från fyra till 

sjutton år. De kommer från Dolo town och alla barn här förlorade båda föräldrarna när ebolan 

slog till. – Jag blev också sjuk och jag trodde jag skulle dö. Men när jag förstod att jag skulle 

överleva kände jag ingen glädje. Tio personer i min familj, bland dem mina föräldrar, hade 

dött, säger 13-åriga Bende Touma. Alla hennes saker hade bränts upp och de släktingar som 

fanns kvar ville inte ha med henne att göra. ...Men det finns också exempel på familjer som 

tagit hand om ebolabarnen på ett ömt och kärleksfullt sätt. Pingstkyrkan Abundant Life 

Chapel är ett exempel på hur frivlliga organisationer kan bygga upp en trygghet för de 

olyckliga barnen. Vilhelmina Jallate, 28-årig lärare på barnhemmet, visar oss sin säng. Den är 

mycket bred, som tur är, och hon säger: – Tre flickor sover i min säng, varje natt. Bland dem 

en tolvårig flicka. Det började med att hon började gråta när hon såg ett foto av sin mamma. 

När jag frågade varför hon grät sa hon: ”Du förstår inte, min mamma var min bästa vän, jag 

berättade allt för henne, jag hade inte så många jämnåriga kamrater, men vi var väldigt nära.” 

– Allt jag kunde göra var att krama och trösta henne. Och varje kväll, innan vi somnar, pratar 

vi fem minuter. Jag kan ju aldrig bli hennes mamma, men jag kan ändå försöka låtsas vara 

det, säger Vilhelmina."  

IS-dåd stärker kristna 

" När den hemska sanningen blev känd, väckte det förstås starka reaktioner. Sorg, chock och 

fruktan – men också en nationell enighet och inte minst en stärkt tro bland de kristna. Det var 

nog inte vad Islamiska staten avsåg med att publicera filmen, när männen mördas samtidigt 

som de bekänner sin kristna tro. Beshir, vars två bröder Bishoy och Samuel Kamel, 25 och 

23 år gamla, var bland dem som mördades i Libyen, ringde på tisdagen till kristna tv-kanalen 

Sat7 under ett direktsänt program och berättade att han var stolt över sina bröder. – De är en 

stolthet för kristenheten och för mig, de får mig att lyfta huvudet, sade Beshir och han riktade 

till och med ett tack till mördarna. – IS gav oss mer än vi bett om när de inte redigerade bort 

när de bekände sin tro och åkallade Jesus Kristus. IS hjälpte oss att stärkas i vår tro, sade 

Beshir och berättade att de anhöriga är glada och gratulerar varandra. – De sörjer inte utan är 

glada över att så många från vår by fått dö som martyrer. Vi är stolta över dem! En sådan 

reaktion kan framstå som underlig och makaber, men Beshir hänvisade till att kristna ända 

sedan romarrikets tid blivit dödade för sin tros skull, och att lidandet stärker dem. – Det 

hjälper oss att uthärda i en sådan här kris, för Bibeln säger att vi ska älska våra fiender och 

välsigna dem som förbannar oss. ...Atallah skriver att han mött samma inställning hos många 

som sett inspelningen av morden, och att det som hänt har påverkat honom starkt. – Jag tror 

aldrig att jag kommer kunna läsa Hebréerbrevet 11 igen utan att för mitt inre se bilderna av 
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dessa män i orangea overaller med svartklädda maskerade bödlar bakom var och en av dem, 

skriver han." (Världen idag)  

 

NY PASTOR BRIAN (eng)  

Pastor Brian som är så vaken över de flesta profetiska händelser tycker tydligen att 

Tetraderna är riktigt intressanta. 

Rickard Benett granskar Rick Warrens bok (Eng) 
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