
Barn används för att skapa oroligheter  

ISRAELNYHETER: "Khaled Abu Toameh förundrar sig i en artikel över att ingen på den 

internationella arenan verkar bry sig eller reagera när palestinierna sänder ut barn för att 

provocera israeliska soldater med stenkastning och brandbomber. Både Fatah och Hamas 

använder barn i vad som verkar vara en ny intifada. Nästan hälften av dem som arresterats 

under de senaste månaderna har varit minderåriga. De yngsta endast nio år gamla. Det är inte 

fråga om någon lek, brandbomber och stenar mot fordon kan döda och tre palestinska 

ynglingar har dödats i sammandrabbningar med polis och soldater. Omvärldens kritik riktar 

sig mot Israel som ger sig på minderåriga men ingen kritiserar palestinierna för att de 

använder barn för att skapa oroligheter. Det är väl så det är tänkt att fungera: Blir ingen 

skadad så är det bra och blir någon skadad eller arresterad är det ännu bättre för då kan man 

anklaga Israel igen. Dessutom får minderåriga oftast inget värre straff än husarrest och 9-13 

åringar överlåts till socialmyndigheterna." 

Elisabeth Sandlund kommenterar Kalla fakta  

OHLINS: En bra analys av programmet som avslöjar Jens Garnfelt och den osunda 

"karismatiska" rörelsen och där pastor Torsten Åhman gav uttryck för ett sunt bibliskt synsätt.  

Ovanligt många ryska militärplan i luften 

"Rysk militär har flugit ovanligt mycket över europeiskt luftrum de senaste dagarna, uppger 

Nato. I tisdags skickade svenska Försvarsmakten upp två stridsflygplan för att identifiera sju 

ryska plan som flög över Östersjön." 

 

Mirakelpastorer inom den snabbt växande så kallade karismatiska kristna rörelsen far runt i 

Sverige och påstår sig bota svåra sjukdomar. Det kan vara olagligt, säger juristen Lisa van 

Duin på Socialstyrelsen till Kalla fakta i TV4. Programmet har särskilt granskat den danske 

mirakelpastorn Jens Garnfeldt och filmat honom med mobiltelefon under en välbesökt 

gudstjänst i Gnarp i somras. Där lägger han handen på en cancersjuk person, förbannar 

sjukdomen och utropar att ”den här cancern är död!”. Enligt patientsäkerhetslagen får andra 

än sjukvårdspersonal inte försöka bota svåra sjukdomar. Efter att ha sett inspelningen anser 

Lisa van Duin att Jens Garnfeldt kan ha brutit mot lagen. 

OHLINS: Räkna med att de kommer att förändra lagar och beskatta verksamheter. 

2 Pet 2:1 Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland eder falska 

lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar skola införa fördärvliga partimeningar och 

draga över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt 

dem. 2 De ska få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens 

väg bliva smädad. (OBS! DET DE GÖR DRABBAR ALLTSÅ ÄVEN HELA 

KRISTENHETEN)  

Torsten Åhman intervjuas i programmet: " I kvällens TV4-program ifrågasätts dock Jens 

Garnfeldts verksamhet av bland andra Torsten Åhman, pastor och tidigare riksevangelist inom 

Equmeniakyrkan. Framförallt eftersom den danska predikantens betoning på pengainsamling 

är så stor i samband med möteskampanjerna – något som Garnfeldt inte vill kommentera i 

programmet. – När pengar är inblandade och när helande blir showbusiness, då är det 

http://israelnyheter.blogspot.se/2014/10/barn-anvands-for-att-skapa-oroligheter.html
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precis som att Gud vänder ryggen till det hela. Men människor låter sig lockas och bedras, 
säger Torsten Åhman."  

 "När kristna möblerar om i Bibeln och skiljer juden Jesus från det judiska folket genom 

att säga att de har en annan väg till frälsning – tvärt emot Jesu egna ord och tjänst – är det 

respektlöst både mot Jesus och alla de judar som tror att han är den utlovade. De finner sin 

skatt men blir svikna av både kristna och deras egna judiska syskon. ... Vi kristna har ett 

ansvar att inte behålla för oss själva vad vi tagit emot. Och det judiska folket har rätt att få det 

presenterat på ett respektfullt sätt. Det hör till deras förstfödslorätt." (Carl-Henrik Karlsson) 

  

NY RUNES HÖRNA: BAKOM RUBRIKERNA - FOKUS MELLANÖSTERN (Pdf)  

JAN MARKELL NEWS: OBAMA - ISIS  

En bred samlad koalition mot ISIS och Assad skulle i förlängning en också kunna vara ett 

under lag för en NWO - operation där man slutligen försöker lösa hela Mellanösternkonflikten 

genom en tvåstatslösning där man med militära medel åstadkommer en delning av Israel och 

Jerusalem. (Joel 3 och Sak 14)  

PS! Vilket också skulle kunna sammanfalla med ABBAS önskan att den nya Palestinska 

staten och freden skulle övervakas av internationella trupper. Vi ser alltså ett troligt scenario 

framför oss precis likt det bibelns profetior talar om.  

Löfven: Sverige erkänner Palestina inom kort 

"Stefan Löfvens besked i regeringsförklaringen om att Sverige ska erkänna Palestina som stat, 

väckte stor internationell uppmärksamhet. Israeliska UD kallade upp Sveriges ambassadör för 

en reprimand, och landets utrikesminister Avigdor Liberman skrev på DN Debatt att åtgärden 

inte främjar någon lösning i den israelisk-palestinska konflikten, utan snarare bidrar till att 

läget förvärras." 

OHLINS: Sveriges regering tar ett fruktansvärt felsteg. Detta uttalandet uppmuntrar Hamas 

terror och signalerar att "terror och våld lönar sig", medan påtryckningar ensidigt görs mot 

Israel. Det är både upprörande och skrämmande!  

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/RUNES%20PDF/Runes_26_10_14_bakomrubrikernamellanostern.pdf
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?ca=c52043d4-8770-47ed-9584-323f330861ff&c=608a8610-b3f4-11e3-9017-d4ae52754db0&ch=613b3870-b3f4-11e3-908e-d4ae52754db0
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Stefan Swärd: Sverige har fått ett nytt åsiktsmonopol 

"Scandinavian Human Rights Lawyers står för värderingar där man värnar om allt förtryckt 

och hotat mänskligt liv. Det kan handla om trafficking. Det kan handla om dödshjälp. Det kan 

handla om utsortering av handikappade. Men det kan också handla om utsortering av ofödda 

barn i kategorierna önskade eller oönskade. De oönskade hamnar i sjukhusets riskavfall. 

Står man för mänskliga rättigheter som räknar in även de ofödda, och som även värnar om 

mer traditionell familjebildning, då står man för ståndpunkter som tycks vara illegitima i det 

offentliga Sverige. Och då får man absolut inte dela ut ett pris till drottningen hos Uppsala 

universitet. Taket är lågt och åsiktsspannet är smalt och det är RFSL och RFSU som är den 

nya statskyrkan som ska bestämma vad man får tycka i dessa frågor. Prästerna har ersatts av 

RFSL- och RFSU-konsulenter. Och media sköter ivrigt att kommunicera påbuden från den 

nya överheten."  

”Höj din röst mot det sexuella våldet i krig”  

"Han är prisad, uppmärksammad och hyllad världen över. Men för människorättskämpen och 

chefskirurgen Denis Mukwege spelar utmärkelser ingen roll om de inte innebär hjälp till 

utsatta kvinnor i konfliktområden. – Ett pris har ett syfte om det kan ge mening och stötta vår 

sak, annars betyder det ingenting. Jag jobbar inte för ära, utan för förändring, särskilt för 

kvinnor. Man kan inte bara dela ut en utmärkelse och gå vidare till nästa sak. ...Och alla kan 

göra något, anser Denis Mukwege. – Om du inte kan göra något materiellt kan du ge din röst. 

Var inte likgiltig. Samma sak händer nu kvinnor i Syrien, i Irak, i Kurdistan. Ta din telefon, 

blogga, twittra, skriv att det inte är acceptabelt att kvinnor våldtas i konflikter. Höj din röst, 

sprid meddelandet, skriv ”Denis Mukwege ber dig att inte stå stilla bredvid när andra kvinnor 

lider”. Det är ett kort meddelande, men det har stor betydelse. 

  

THE TRUMPET NEWS  

Palestinska ledarskapet stödjer terrorism 

"De palestinska myndigheterna måste sätta stopp för den uppvigling och propaganda som 

urskuldar och uppmuntrar till terrorattacker mot barn. Det skriver Isaac Bachman, 

Israelambassadör i Sverige. Bara dagar efter det att dottern till Hamas-ledaren Ismail Haniyeh 

fick akut sjukvård i Israel, prisade han den palestinier som genomförde ett terrorattentat i 

centrala Jerusalem där ett israeliskt-judiskt spädbarn miste livet. Attacken utfördes av en 21 

årig palestinier från Silwan, vilket ligger i östra Jerusalem. Medan Israel erbjuder hjälp till 

bokstavligen alla som har behov av medicinsk vård, oavsett vem denne är, hyllar Haniyeh det 

genomförda terrorattentatet. Inte bara Hamas hyllade dock det fruktansvärda terrordådet, 

också den Palestinska myndigheten gick snabbt ut och prisade dådet..."  

Måste man döpas för att bli frälst?  

"Författarteamet går i sin betoning av dopets betydelse överraskande långt – ja, enligt min 

mening alltför långt – i sakramental riktning. Detta blir tydligt när man tar del av följande 

formuleringar från företrädare hemmahörande i pingst- och baptistisk eller pingstkarismatisk 

tradition. ... Författarna understryker på detta sätt sin syn på dopets frälsningsavgörande 

betydelse. I dopet ”blir människan pånyttfödd, får ny identitet, blir Guds barn samt helgas och 

får Andens gåva”, etcetera. Dopets exklusiva betydelse framhävs här på trons bekostnad, 

enligt min mening. Framställningen blir därigenom ur nytestamentlig synpunkt ensidigt 

sakramental. På en mängd bibelställen säger nämligen Nya testamentet att genom tron 

blir man frälst och ofta sker detta utan hänvisning till dopet. I tron tar vi emot 
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budskapet om Jesu död för våra synders skull och uppståndelse för vår 

rättfärdiggörelses skull. När budskapet genom Anden når våra hjärtan sker pånyttfödelsens 

under..." (Göte Olingdahl)  

OHLINS: Var den ursprungliga artikeln finns på Dagen.se som tidningen hänvisar till, är en 

gåta(?). I vilket fall instämmer vi helt med artikelförfattaren. Att dra dopet till det 

sakramentala på det här sättet, är möjligen ett sätt att närma sig katolicismen på ekumenikens 

breda väg men det är inte enligt Bibeln utan vilseförande. 

RFSU:s förtryck 

"När ska dessa grupper, såsom RFSU och radikala abortförespråkare, förstå att fri åsikt och 

fritt tänkande inte nödvändigtvis är detsamma som deras egen tanke och åsikt? Det förtryck 

som utövas dödar alla former av konstruktiva samtal om värderelaterade frågor. Ämnen som 

abort, homosexualitet, islam eller Israel har inte en chans i de fria tankarnas luftrum. Där 

gäller den ”rätt tänkande” hopens lära och åsikter. Endast de som tänker och talar som dem 

själva har giltighet att uttrycka sina åsikter! Andra åsikter bör förföljas, och då företrädesvis 

av de ”rättänkande”!"  (Kerstin Fjärrfors) 

Hård kritik mot slopat gåvoavdrag 

"- Detta är en markering mot den ideella sektorn som samhällsaktör. Det menar Bengt 

Swerlander, generalsekreterare för Erikshjälpen, om att regeringen beslutat ta bort 

möjligheten till gåvoavdrag från och med 2016. Han reagerar inte minst på en formulering i 

budgetpropositionen där det står att avdragsrätt på gåvor "ökar den ideella sektorns 

verksamheters beroende av enskilda personers förmåga och vilja att bidra." - För den 

nuvarande regeringen är det alltså allvarligt att den ideella sektorn är beroende av enskilda 

personer, men det är ju hela idén, säger han. - Vi menar att den nya regeringen inte ser värdet 

av den ideella sektorns insatser för de mest utsatta i vår värld och vårt samhälle..."  

OHLINS: På vår Israel-resa i september upplevde en av våra messianska vänner när vi bad 

tillsammans, att en andlig tornade kommer över Sverige. Det kommer att innebära förföljelse 

och lagar som förbjuder Bibelns undervisning i frågor som inte anses "politiskt korrekta". Vår 

vän upplevde inte direkt fysisk förföljelse i detta men det kan handla om böter eller t o m 

fängelse. Vi har länge sett denna inriktning i Sverige och vi får vara beredda på att den 

fortsätter då antikristna och intoleranta makter härjar i vårt land. Men vi ska framför allt 

påminna oss om att himlens Gud är med sitt folk i alla situationer!  

Fortsatta oroligheter i Jerusalem  

ISRAELNYHETER: "Araberna ställer till med oroligheter i Jerusalem. Under natten kastades 

stenar,brandbomber och smällare mot judiska hem i gamla stan i Jerusalem. Igår kastade 

maskerade män stenar mot ett judiskt daghem i östra Jerusalem och även spårvagnar utsattes 

för stenkastning. Hamas uppmanade igår till ökat våld och sammandrabbningar med 

"ockupationsmakten". Abbas gjorde ett liknande uttalande för några dagar sedan." 

 

MOSCOW, Oct. 21 (UPI) -- Russia has begun a large-scale militarization of the Arctic Ocean 

region, with a military command structure planned by 2017. >>  
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HES 38:15 Du skall komma från ditt land längst uppe i norr, du själv och många folk med 

dig, alla ridande på hästar, en stor skara, en talrik här. 16 Du skall dra upp mot mitt folk Israel 

likt ett moln för att övertäcka landet. I kommande dagar (HEB: AVSLUTANDE TIDEN = 

HERRENS DAG) skall det ske. Jag skall låta dig komma över mitt land, för att hednafolken 

skall lära känna mig, när jag inför deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog.  

  

 

Thousands of undersea volcanoes revealed in new map of ocean floor 

Tremånadersbaby dödad i terroristattack i Jerusalem 

"En blott tre månader gammal flicka dödades och sju människor skadades när en personbil 

körde in en folksamling på en spårvagnsperrong i Jerusalem tidigt på onsdagskvällen." (Paul 

Widen) 

Asylhanteringen måste reformeras mot terrorism  

Zulmay Afzali: "Det är snart fyra år sedan jag kom till Sverige för att söka asyl och därmed 

skydd. Det jag nu fick veta i moskén gjorde mig allvarligt oroad över min egen och 

svenskarnas säkerhet. Jag lyckades fly från knarkbaroner och brutalt mördande talibaner, men 

efter vad jag hörde den här fredagen i den endast halvfulla moskén, vet jag inte längre hur 

säker jag kan känna mig i det här landet. Vad händer när dessa krigare kommer tillbaka hit? 

Män som deltagit i de mest grymma och brutala övergrepp på andra människor, på civila, i 

Irak och Syrien. Ska de utföra heligt krig, jihad, också i Sverige? Jag ser det som en absolut 

tänkbar realitet. Hur förbereder sig Sverige inför det?" 

Slutmålet: ett globalt shariastyre 

"Köpenhamn. Det radikala islamistiska partiet Hizb ut-Tahrir samlade i går tusen anhängare 

på ett möte i Köpenhamn. Målet: att skapa ett muslimskt kalifat styrt enligt sharialagar. Nu 

har organisationen också etablerat sig i Sverige. I en talarstol i Bella Center står en shejk med 

grått skägg, vit sjal och guldkantad mantel. Inför entusiastiska åhörare predikar han sin vision: 

en global islamisk revolution. – Kalifatet kommer att uppstå i Syrien. Därifrån ska vi sprida 

en radikal förändring i hela världen!"  

OHLINS: Dårskapen tar sig utrymme när Bibeln och Guds väg förkastas i ett land. Denna 

dårskap utger sig för att vara "god och rätt", medan hatet och föraktet är dess drivmedel och 

synden står kvar. Det finns bara en som kan förlåta synderna, rena och förvandla en människa: 

JESUS, Guds Son. Han är den ende som kan byta högmod, hat och förakt mot ödmjukhet, 

kärlek och barmhärtighet.  

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2014/10/22/thousands-of-undersea-volcanoes-revealed-in-new-map-of-ocean-floor/
http://nyheter.paulwiden.se/?p=2601
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http://www.sydsvenskan.se/danmark/slutmalet-ett-globalt-shariastyre/
http://www.sydsvenskan.se/danmark/


Ords 19:3 Människans dårskap fördärvar hennes väg, men det är på HERREN hennes hjärta 

vredgas.  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Offentlig eller enskild förbön för sjuka? 

"De yviga gesternas aktörer skapar många besvikelser. När Katrine Kuhlman från USA var i 

Göteborg på 60-talet och hade stora helandemöten på gamla Ullevi, gjorde pingstvännen och 

göteborgsläkaren Sven Adrian en uppföljning av botade på sjukhusen i Göteborg. Han kom 

inte tillbaka med något verifierat under. Därmed inte sagt att inte förbön fungerar, men det 

kanske ska ske i stillsam tilltro och inte som en show. ”De yviga gesternas aktörer skapar 

många besvikelser”, skriver Roland Sennerstam. På bilden Jens Garnfeldt när han predikar på 

Jesusfestivalen. (Roland Sennerstam) 

Expert: Rysk närvaro i Östersjön del i krigsförberedelse 

"Östersjön är en viktig handelsled för Ryssland som man vill ha koll på. Men förekomsten av 

militär verksamhet och ryska ubåtar i svenskt vatten kan också vara en möjlig 

krigsförberedelse." 

Bostadsministern: Östra Jerusalem ska bli Palestinas huvudstad 

OHLINS: Att en politiker uttalar sig som bostadsminister (!?) Kaplan gör - där även lögn om 

"ockupation" ingår, det är mer än skandal och han borde avsättas omedelbart från sin post.  

 

Mer läckspänning 

Paul Widen: "...Bennett kontrade med ett långt inlägg på Facebook, vilket inleddes och 

avslutades med orden ”jag tänker inte hålla tyst”. Att sammankoppla framväxten av 

islamistisk terrorism med konflikten mellan Israel och palestinierna är inte bara fel, utan 

också direkt farligt för Israel. ”Om Israel är orsaken till alla konflikter i regionen borde man ju 

göra sig av med Israel. Vem behöver en sådan huvudvärk? Om det är på grund av Israel som 

britter och amerikaner halshuggs vore det ju logiskt om Israel offrades för att världsfreden ska 

kunna återställas”, hävdade han retoriskt. ”Sanningen är dock att radikala islamister strävar 

efter att etablera en islamisk stat i Mellanöstern. Detta säger de själva helt öppet och i åratal 

har de använt våld för att uppnå sitt mål”.  

Det är inte första gången som en representant för den sittande amerikanska 

administrationen gör ett kontroversiellt uttalande om Israel som sedan kvalificeras eller tas 

tillbaka, dock först efter att uttalandet har haft sin önskade effekt. I USA har medieanalytiker 

länge noterat att administrationen medvetet använder överdrifter i sin argumentation för att 

skapa kontroverser, en metod kallad läckspänning (engelska: stray voltage)..."  

OHLINS: Här avslöjas de tankar som vi vet finns under ytan och som antyds genom 

associationer och indirekta och direkta beskyllningar mot Israel, så att lösningen till sist blir 

att "offra Israel för världsfredens" skull. Det är djävulska och antikristna tankar och attityder 

som är konsekvensen av lögner om Guds egendomsfolk och situationen i Mellanöstern. Gud 

vet vart världen är på väg och han lät sina profeter förutsäga det som händer (Bibeln) för att vi 

ska förstå och se till att vi är på Guds sida i den andliga kampen, när allt dras till sin spets. Vi 

är kallade att välsigna och be för Israel som kommer att stå i fokus in i det sista, då Gud själv 

griper in slutgiltigt mot den här världens ondska och Jesus kommer tillbaka på skyarna och 

samlar alla som tillhör honom.  

http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2014/newsletter20141020.htm
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Sak 12:9 På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot 

Jerusalem. 10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och 

bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som 

man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin 

förstfödde.  

Sak 13:1 På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening 

från synd och orenhet.  

Ubåtsjakten fortsätter ”med oförminskad styrka” 

"Jakten på det som Försvarsmakten menar är en trolig ubåt i Stockholms mellersta skärgård 

fortsätter ”med oförminskad styrka” på måndagen. Ett par hundra personer deltar, på land och 

hav. Förvaret har slagit fast att det är ”trolig undervattensverksamhet”, vilket är den näst 

högsta graden av säkerhet enligt den skalan som används, samt att det är främmande makt 

som står bakom." 

”Ryska elitsoldater kan vara på skärgårdsö” 

Störst operation sedan kalla kriget  

Expert: En mycket allvarlig kränkning 

"– Stämmer uppgifterna är det inte en politisk markering som flygkränkningarna, utan att det 

är något annat – en militär operation som de håller på med, säger han till SVT Nyheter. 

”Förberedelse för militär insats” – Det här verkar vara en förberedelse för någon slags 

militär insats. Och det betyder inte i dag utan någon gång i framtiden. Det är mycket 

obehagligare, säger Tomas Ries. Försvarsmakten skriver i ett uttalande på hemsidan att man 

varken vill bekräfta eller dementera uppgifterna, men Ries bedömer uppgifterna som 

trovärdiga. – Med de fakta som nu börjar komma på plats så tyder allt på att det är en rysk 

undervattensfarkos som opererar djupt inne i svenskt territorial vatten. – Miniubåtar är inga 

oskyldiga vapen. De håller på med kvalificerade undervattensoperationer – placerar ut olika 

slags sensorer, minslingor under vatten." 

"HMD Silvia kunde räddat livet på oskyldiga" 

"Luca Volonte, Roger Kiska och Elise Lindqvist, som prisades för sina insatser, 2011, 2012 

respektive 2013, uttrycker att de är mycket bekymrade över att "politisk korrekthet har lett till 

inställelse av en händelse som skulle ha satt strålkastarljuset direkt på frågan om 

människohandel i Europa". 

Svensk och norsk sexköpslagstiftning förebild för Europa 

Benjamin Netanyahu: "Hamas bryr sig inte om några gränser från 1967. För dem har inte 

Israel någon rätt att leva, oberoende av gränser. Hamas motsätter sig vår existens. De är fast 

beslutna att döda varje israel och varje jude. För att förstå detta behöver man bara läsa deras 

stadga – där står allt i klartext." 

Tio vems bud? 

"Syftet med Guds lag, koncentrerad i de tio buden, har aldrig varit att människan i sitt fallna 

naturtillstånd utanför nåden i Jesus Kristus ska kunna hålla och uppfylla den, utan för att få 

henne till insikt om sitt ärvda elände, sin oförmåga och sin hjälplöshet och att hjälpen endast 

kan komma utifrån. Paulus är Nya testamentets huvudskribent i detta ämne och han säger: 

”Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun ska 

stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig 

inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd” (Romarbrevet 3:19–20)." 

(Sven Degerfeldt) 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ubatsjakten-fortsatter-med-oforminskad-styrka/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ryska-elitsoldater-kan-vara-pa-skargardso/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/storsta-operationen-sedan-kalla-kriget/
http://www.svt.se/nyheter/sverige/expert-en-mycket-allvarlig-krankning
http://www.dagen.se/hmd-silvia-kunde-r%C3%A4ddat-livet-p%C3%A5-oskyldiga-1.275281
http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/10/17/Svensk-och-norsk-sexkopslagstiftning-forebild-for-Europa/
http://www.dagen.se/debatt/tio-vems-bud-1.275048


Domkapitlet låter offret klä skott 

"Artman uttalade sig i en radiointervju om vad som förevarit när han blev uppsökt av 

Uppdrag gransknings falske konfident som lögnaktigt bad om förbön för att slippa känna 

dragningskraft till andra män. Det hade funnits all anledning för Svenska kyrkan att ta till 

storsläggan mot SVT:s metod. I stället blir det ett av offren som får klä skott. På domkapitlets 

pluskonto bör dock föras att de låter Artman slippa påföljd. Fattas bara annat." (Elisabeth 

Sandlund)  

Lukas Berggren: Gillade ni olika, Aftonbladet? 

":..Debattörer, skribenter och opinionsbildare som flitigt använder sig av begrepp som 

"mångfald och tolerans" hade ett utmärkt tillfälle att visa sin tolerans i praktiken. Att de inte 

bara kräver tolerans av andra, utan att de framför allt visar andra – oliktänkande – tolerans. 

Det som är verklig tolerans. För hur svårt är det att vara tolerant mot sina åsiktsfränder? Nu 

hade de chansen att visa att "gillandet av olika" inte bara var politisk taktik för att driva 

igenom de egna favorittankarna. Men de tog inte chansen. I stället försökte de tysta de 

oppositionella, de som inte tycker som dem. Och de lyckades. Kanske firar de med "vi gillar 

olika"-tårta efter sina insatser?"  

Ryms jag i Svenska kyrkan, Antje? 

Öppet brev till ärkebiskopen: "...Jag upplever även att Svenska kyrkan ser ner på människor 

som menar sig ha definierat sin tro och som inte vill kalla sig sökare. I Svenska kyrkans 

arbete premieras sökandet ur många perspektiv, men inte finnandet. Det känns inte 

välkommet att utrycka att man har funnit Jesus, att Han har mött, hjälpt och förvandlat ens liv. 

Det känns inte välkommet att tro att Jesus är en tydlig del av treenigheten, att Han är en 

person och kan förvandla andra människors liv. Det känns inte välkommet att tro att Jesus i 

varje andetag verkar på jorden genom den helige Ande. Så frågan blir: Är jag välkommen? 

Får jag plats i det samfund som du leder, Antje Jackelén, eller bör jag söka mig till ett annat?" 

(Maria Landgren) 

Peter Artman fälld för att ha brutit mot tystnadsplikten 

"Peter Artman, präst i Vara församling, har brutit mot tystnadsplikten i samband med 

efterspelet till att han intervjuades under falska förespeglingar i Uppdrag granskning. Det 

menar domkapitlet i Skara i ett beslut. Men domkapitlets beslut innebär ingen påföljd, 

rapporterar Kyrkans tidning..." 

OHLINS: Vi känner inte till Peter Artman mer än det som medier har förmedlat. Det här 

ärendet bör i vilket fall klassas som ren FÖRFÖLJELSE av kristen tro och biblisk bekännelse. 

Sverige är på väg att bli ett allt mer anti-kristet, intolerant och trångsynt land när det gäller 

åsiktsfrihet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Självgodhet, själviskhet och högmod tycks 

hyllas av det som anses "politiskt korrekt".  

Heidi Baker och hennes New age-Baba-Jesus 

OHLINS: Med svensk text, hämtat från Ivar Fjelds sajt, VIDRIGT att se och höra men 

nödvändigt för dem som är lurade av Heidi Bakers new age-"kristus"!  

Pinsamt dålig hantering och en panikreaktion 

"Våga hävda att de höga aborttalen i Sverige är ett problem och ditt sammanhang betraktas 

som pestsmittat, skriver Elisabeth Sandlund."  

http://www.dagen.se/ledare/domkapitlet-l%C3%A5ter-offret-kl%C3%A4-skott-1.274886
http://www.varldenidag.se/ledare/2014/10/15/Gillade-ni-olika-Aftonbladet/
http://www.dagen.se/debatt/ryms-jag-i-svenska-kyrkan-antje-1.274893
http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/10/14/Peter-Artman-falld-for-att-ha-brutit-mot-tystnadsplikten/
http://levandetro.wordpress.com/2014/10/13/heidi-baker-och-hennes-new-age-jesus/
http://www.dagen.se/ledare/pinsamt-d%C3%A5lig-hantering-och-en-panikreaktion-1.274737


Stefan Swärd: Erkännande äventyrar hela Israels existens 

"En fråga som väckt uppmärksamhet, framför allt internationellt, är statsminister Stefan 

Löfvens utspel i regeringsförklaringen att Sverige kommer att erkänna en palestinsk stat. Både 

USA och Israels regering har kraftfullt kritiserat Sverige för detta. Regeringen betonar att 130 

länder redan har tagit detta steg. Man bör dock komma ihåg att de 130 länderna främst är en 

lång rad muslimska stater och olika varianter av diktaturer. ...Att erkänna en palestinsk stat 

innan fredsförhandlingar slutförs är att äventyra staten Israels existens, eftersom staten 

Israels legitima säkerhetsfrågor inte är lösta. Detta är så mycket mer akut nu med kriget i 

Syrien i närområdet och IS framryckande. Det folkrättsligt självklara är att ingen palestinsk 

stat kan erkännas om den inte erkänner sin granne Israels rätt att existera." 

Tvåstatslösningen – en osäker framtid 

"...Hela Mellanösternkonflikten är i grunden en kamp om Guds trovärdighet, ”icke för er 

skull utan för mitt heliga namns skull”, säger Gud (Hes 36:22). Det finns inget som tyder på 

att en tvåstatslösning skulle skapa fred i Mellanöstern, snarare tvärtom. Men tanken på en 

tvåstatslösning har berusat många av världens ledare. Det har blivit ett mantra för bland annat 

vår nye svenske statsminister. Genom att ideligen framföra detta i alla sammanhang så tror de 

flesta människor i dag att det är sant. Tyvärr gäller detta också många kristna i Sverige. Men 

att via politiska lösningar gå emot Guds plan för området blir förödande för vårt land. Guds 

väg till fred i området är förutsagd av profeten Sakarja. Han beskriver hur det ska gå till i 

kapitel 9:7–8. Guds plan för fred är under utveckling på just det sätt, som Gud har låtit sina 

tjänare profeterna vittna om.  

Det gäller för oss kristna i dag att veta vad Guds ord säger och acceptera det. Västbanken 

(Judéen och Samarien) var när sexdagarskriget bröt ut 1967 under jordansk ockupation efter 

arabstaternas anfallskrig på Israel 1948. Jordanien ockuperade området genom ett anfallskrig! 

Västbanken var 1948 ”ett land utan ägare” (res nulius). Israel intog området genom ett 

försvarskrig. Krig för att försvara sig mot anfall är tillåtet enligt folkrätten. Vid 

fredsförhandlingarna 1967 gick Israel med på att dra sig tillbaka från intagna områden, om 

de arabiska grannländerna erkände Israels existens. Men Arabstaterna röstade nej den gången. 

Sedan dess kontrollerar Israel stora delar av Västbanken. Vid en senare konferens 1967 i 

Sudan enades arabledarna om tre nej: inga förhandlingar med Israel, ingen fred med Israel och 

inget erkännande av staten Israel. Där är vi i dag, trots alla försök till fredsförhandlingar..." 

(Arne Brännström)  

Vänstern demoniserar Israel 

"...Samtidigt tävlar vänsterpartierna om att vara de som är mest Israelfientliga. Genom jippon 

som Ship to Gaza påstår de sig vilja bidra till att ge Gazaborna tillbaka sina mänskliga 

rättigheter och sin mänskliga värdighet. Vad de egentligen gör är dock inget annat än att 

ensidigt skuldbelägga en av parterna i en komplicerad konflikt, vilket varken är speciellt 

hederligt eller konstruktivt. Istället bör var och en som har någon som helst seriös ambition att 

förstå konflikten sätta sig in i vilket historiskt och politiskt sammanhang som den uppstått och 

finns i. Alltsedan staten Israel utropades år 1948 har grannländerna velat göra slut på dess 

existens genom både anfallskrig och terrorism. Än idag är de krafter som vill utplåna Israel 

starka i området. Det är denna hotfulla närmiljö som Israel har att hantera... Anledningen till 

att dessa ständiga raketattacker, som hotar vapenvilan, fortsätter är att det faktiskt finns krafter 

som vill att konflikten ska leva vidare. För att dämpa missnöjet hos sina befolkningar är det 

för Mellanösterns auktoritära regimer praktiskt med en yttre fiende att mana till nationell 

samling emot. Ledare inom arabvärlden försöker dölja sina misslyckanden genom att 

demonisera fienden Israel. Att antagonisten sedan både är en demokrati och ett ekonomiskt 
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välutvecklat land är naturligtvis besvärande. För Israel är områdets enda egentliga 

demokrati..." (Aron Modig) 

Pastor Berndt Isaksson: "Abortmotståndare har blivit vår tids paria som människor för sitt 

goda anseendes skull inte vill låta sig bli förknippade med. Vad är då en abortmotståndare? 

Jo, en som anser att livet är heligt och skyddsvärt alltifrån befruktningsögonblicket och inte 

först efter artonde veckan av graviditeten. Hur kan det ha blivit så att några av de mest 

avskydda och hatade människorna i vår tid är de som vill värna människor i moderlivet även 

före vecka arton i graviditeten?" 

OHLINS: Jer 1:5 "Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig... 

Jes 44:2 Så säger HERREN, han som skapade dig, han som formade dig redan i moderlivet 

och som hjälper dig: Frukta inte...  

Ps 139:16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev 

skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. 17 Hur outgrundliga är 

inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!  

Missionären Nancy, 59, överlevde ebola 

"..När Nancy Writebol och Kent Brantly hade fått ebolabeskedet hämtade de styrka i sin tro: - 

Jag var inte rädd. Det enda som fanns där var Guds frid, säger Nancy..." 

 

OHLINS: Dessa amerikanska missionärer är utsända till Liberia av den evangeliska 

missionsorganisationen Serving In Mission (SIM) som bl a har Franklin Graham i ledningen. 

Nancy´s vittnesbörd är starkt och uppmuntrande. Det påminner oss om att vara med i bön för 

de missionärer som arbetar med Ebola-smittade och att deras vittnesbörd om Jesu frälsning får 

nå så många som möjligt.  

EU planerar att straffa Israel om inte fredsprocessen går framåt  

"The Times of Israel skriver att EU tjänstemän förbereder olika sanktionsåtgärder som kan 

användas mot Israel om inte landet agerar som EU vill. Det vill säga fredsprocessen måste gå 

framåt och judar får inte bygga på områden öster om Gröna linjen. Problemet är naturligtvis 

att Israel inte kan göra så mycket angående fredsprocessen. Det finns ingen motpart på den 

palestinska sidan som är intresserad av att göra sådana kompromisser som kunde föra 

processen framåt. Kravet på att judar inte skall få bygga i östra Jerusalem, Judéen och 

Samarien strider mot internationella avtal som ledande EU stater varit med om att arbeta fram 

och undertecknat. Det har EU inte brytt sig om tidigare och kommer inte att göra det i 

framtiden heller." 

Ytterligare katolsk konvertering på Livets Ord Uppsala 

OHLINS: Avfallet fortsätter i LO. Eller var det bara inlärda lärosystem?  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  
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CITAT FRÅN ETT MAIL: 

Än minns de flesta händelserna på Krim i våras när "gröna män" tog över den ukrainska 

halvön. Putin sade flera gånger att Ryssland inte var inblandat och att soldaterna var 

"självförsvarsstyrkor" som upprättats av lokalbefolkningen. Efter "val" och annektering 

berömde han istället de ryska styrkornas insats på Krim. Medaljen som därefter delades ut 

förkunnade svart på vitt att Krim-operationen inleddes den 20 februari, alltså före det att de 

stora oroligheterna på Krim började. Mitt under oroligheterna, den 14 mars, tog författaren 

Vera Efron tåget från Moskva till Krim. Hon bevittnade där valet och pratade med både 

befolkningen och de "gröna männen". Hon fotograferade och noterade. Den 18 mars, när 

republiken Krim förklarat sig självständig, blev det folkfest på Röda torget i Moskva. Vera 

Efron var även då på plats och beskriver i sin bok Putins framträdande på torget. Efter 

annekteringen skriver Vera sin reseberättelse "Baltikum nästa!" som publiceras av Svenskt 

Militärhistoriskt Bibliotek. I sista kapitlet spekulerar hon om Putins nästa steg och det är då 

Baltikum som står i fokus - hur skulle Putin gå till väga för att erövra områden även där?  

Flera försvarsexperter i Finland och Sverige delar nu hennes uppfattning om att Baltikum har 

blivit en mer sannolik måltavla. En rad experter har nu poängterat hur utsatta de baltiska 

länderna är och hur de gång på gång kränkts av Moskva. Kidnappningen av en estnisk 

säkerhetspolis inne på estniskt territorium i början av september är bara ett av flera färska 

exempel. Händelser som ifjol lät klart osannolika har redan inträffat. Tomas Ries, lektor vid 

Försvarshögskolan, konstaterar: "- Sverige och Västeuropa, och alla de länder som inte 

har gränser till Ryssland, har sovit i tio år medan Putin har byggt upp Rysslands 

försvarsmakt och militärmakt." 

ISRAEL TODAY: Christian Priest to UN: Stop the Witch Hunt Against Israel (Eng) Kristen 

präst till FN: Stoppa häxjakten på Israel. 

"Medan Mellanösterns muslimska ledare samlades vid FN: s högkvarter i New York i slutet 

av förra månaden för att skälla ut Israel, tilltalade en lokal kristen präst ett annat FN-forum - 

människorättskommittén i Genève - för att ställa till rätta uppgifterna om frihet för minoriteter 

i den judiska staten. "Var femte minut, dödas en kristen i Mellanöstern på grund av sin tro," 

konstaterade fader Gabriel Naddaf inför en stor oförstående publik. FN: s kommitté för 

mänskliga rättigheter har gjort en vana av att fokusera oproportionerlig uppmärksamhet på 

något och alla påståenden om olämpligt uppträdande av Israel, allt i tjänst för deras "favorit-

husdjurs-projekt", den palestinska nationalistiska saken.  

Men Fader Naddaf, som hade bjudits in för att tala med "The Face of Israels" (Israels ansikte) 

organisation, lät sig inte avskräckas, utan förklarade djärvt att "Israel är den enda plats i 

Mellanöstern där kristna är säkra."Prästen från Nasaret fortsatte genom att insistera på att 

"ledare för människor, som söker fred, sluta upp med din häxjakt på den enda fria 

landet i regionen." Fader Naddaf pekade på hyckleriet hos dem som säger sig kämpa för 

svaga och fördrivna, och sedan vänder sig om och förtalar Israel. "Det är dags för världen 

att vakna upp till det faktum att de som vill förstöra den judiska staten signerar 

http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/25396/Default.aspx?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=No-sidebar-news-1&utm_content=1386


dödsdom på de sista fria kristna i det heliga landet", sa han, för att påminna de 

församlade att kristna och andra minoriteter i hela östra Mellanöstern i dag lever under 

muslimsk förföljelse utan motstycke i modern tid..." 

Hizzbollah attack från Libanon  

"Oroligheter har blossat upp vid gränsen mellan Israel och Libanon. I söndags försökte en 

grupp från Libanon ta sig in i Israel. Gruppen upptäcktes av israeliska soldater som öppnade 

eld mot dem varefter de flydde tillbaka in på libanesiskt territorium. Idag exploderade en 

bomb vid gränsen som skadade två israeliska soldater. Hizbollah tog på sig ansvaret för 

attacken och Israel har svarat med artilleribeskjutning." 

ISRAEL TODAY: Let's Talk About Sweden (Eng) "...Även om de flesta svenskar är 

medvetna om problemet med islamiseringen i sitt eget land, är de fortfarande övertygade om 

att mångkulturen har producerat ett bättre samhälle än det gamla, homogena svenska. Kanske 

är det anledningen till att ärkebiskopen av Sveriges, Antje Jackelén, har valt som sitt motto 

frasen "Gud är större", vilket låter misstänkt likt "Allahu akbar" och är antagligen tänkt att 

blidka både muslimer och kristna. ...Sverige som Europas mångkulturella spjutspets kör en 

väl chartrat kurs som är dömd att sluta med att det blir en muslimsk stat som kommer att hata 

Israel med samma grymhet uppvisad idag av muslimer som öppet lovar att förinta den judiska 

staten. I ljuset av detta är statsminister Stefan Löfvens tillkännagivande, och på tröskeln till 

Försoningsdagen av alla dagar, ytterligare en signal om att Sverige har blivit förpliktigat 

värden som slutligen motsätter sig Israels beslutsamma ansträngningar för att förbli en judisk 

stat." 

Kristna debattörer: Huvudlöst att erkänna Palestina 

"Debattörerna menar att om man fullföljer detta steg så kan det skada Sverige i rollen som 

demokratins försvarare. Ett erkännande "skulle ge legitimitet åt en djupt antidemokratisk och 

antisemitisk terroriströrelse, med uttalad avsikt att med våldet som medel långsamt knäcka sitt 

grannland, som är regionens enda utvecklade demokrati", menar Ewert, Skånberg och 

Swärd." 

Judiska församlingen i Malmö kräver S-politikers avgång 

"Nyligen avslöjades det att socialdemokraten Adrian Kaba, som sitter i Malmös 

kommunstyrelse, spridit en antisemitisk myt om att jihadisterna IS tränats av israeliska 

säkerhetstjänsten Mossad. Ändå kan han bli kvar som ledare för en grupp som arbetar mot 

antisemitism i Malmö." 
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NY RUNES HÖRNA: NÄR BUBBLAN BRISTER (Pdf)  

Tomas Sandell: Erkännande av palestinsk stat strider mot folkrätten 

"...Den politiska retoriken i regeringsförklaringen faller på sin egen orimlighet, men de 

politiska signalerna är trots detta olyckliga. I stället för att sätta press på den palestinska 

myndigheten att reformera sina institutioner och stärka respekten för de mänskliga 

rättigheterna inom de palestinska territorierna vill man tydligen dela ut en "carte blanche" till 

bildandet av ytterligare en repressiv stat i regionen. Det är inte helt klart vad som driver den 

nya regeringen att erkänna en palestinsk stat men det är knappast omsorgen om det 

palestinska folket och dess mänskliga rättigheter." 

OHLINS: Sverige fortsätter att skämma ut sig. En av våra vänner uttryckte det så här: "Hur 

kan man erkänna en stat som inte finns och där de som leder palestinierna har som mål att om 

det blir en stat utföra ett folkmord på alla Israeler." 

 

 

TRUMPET NEWS (Pdf) 

Abbas och PLO går sin egen väg  

ISRAELNYHETER: "....Den enda framkomliga  vägen för palestinierna är förhandlingar och 

förhandlingar där de måste ge efter betydligt på sina krav. 

Men det är de nuvarande PLO ledarna inte beredda på. De har varit med sedan PLO 

grundades och de genomsyras av andan i PLO:s stadgar där det inte ges rum för 

kompromisser. Det är lögner, judehat, historieförfalskning och kamp som gäller." 

OHLINS: Igår kväll inleddes Yom Kippur (Försoningsdagen) i Israel och för det judiska 

folket. Vår bön är att allt fler ska väckas över att försoningen mellan Gud och människor är 

fullbordad på Golgata och vi får gå in i det Nya förbundet. 

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars 

skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi 

gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på 

honom.  

Hebr 9:15 Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det 

utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det 

första förbundet. 

Det började med judarna  

"...Vad vi bevittnar nu är en påtaglig etnisk/religiös rensning av de kristna 

ursprungsbefolkningarna i arabvärlden. För hundra år sedan utgjorde de kristna i Mellanöstern 

20 procent av befolkningen. Nu utgör de endast 5 procent. ... Det finns en förlaga till den 

förföljelse som nu sker. Den etniska rensningen av den judiska ursprungsbefolkningen var 

nästan total, och omfattade mer än 99 procent. Den obehagliga devisen ”Först tar vi 

lördagsfolket, sedan söndagsfolket” förverkligas nu i allt ökad omfattning..." (Lisa 

Abramowicz) 

Här jagar ryskt jaktplan svenskt FRA-flyg  

"– Det ryska agerandet är ibland aggressivt och mot signalspaningsplan har det ryska 
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uppträdandet varit otäckt. Det är som under det kalla krigets höjdpunkt, säger en 

regeringskälla i ett av Sveriges baltiska grannländer. SvD kan idag publicera en unik bild 

tagen under en sådan incident mellan Gotland och Lettland i somras. På fotografiet syns hur 

ett ryskt Su-27-plan visar buken. Mellan motorerna sitter två robotar. Under vingarna syns 

ytterligare två robotar per vinge, totalt alltså sex jaktrobotar ägnade att skjuta ner andra plan. – 

Att bära så mycket vapen behövs inte för incidentberedskap i fred. Det är en signal som visar 

att Ryssland nu har pengar, övning och ökad kapacitet att ingripa kraftfullt, säger Stephan 

Persson-Tyrling." 

Abbas tal inför FN:s generalförsamling  

"I fredags höll Mahmoud Abbas ett tal inför FN:s generalsförsamling. Efter att ha läst talet 

kan man inte annat än tycka synd om de palestinska araberna som har Abbas som sin ledare. 

Abbas har tydligen så länge levt med de lögner som PLO försökt pränta in i den palestinska 

befolkningen att han själv börjat tro på dem. I talet visar han att han tappat kontakt med 

verkligheten och att han inte bryr sig det minsta om sanningen..." 

OHLINS: Netanyahu avslutade än en gång sitt tal i FN med ett bibelcitat. Denna gång från 

Jesaja bok:  

Jes 62:1 För Sions skull vill jag inte tiga, för Jerusalems skull vill jag ej unna mig ro, förrän 

dess rättfärdighet går upp som solens sken och dess frälsning lyser som ett brinnande bloss.  

 

(Reuters) - The Palestinians have drafted a U.N. Security Council resolution calling for 

an end to Israeli occupation by November 2016, which they have shared informally with 

Arab states and some council members, U.N. diplomats said on Wednesday. The text has not 

been formally circulated to the full 15-nation Security Council, a move that can only be done 

by a council member, said the diplomats, speaking on condition of anonymity. As a result, it 

remains unclear when, and if, it will be put to a vote. It calls for "the full withdrawal of Israel 

... from all of the Palestinian territory occupied since 1967, including East Jerusalem, as 

rapidly as possible and to be fully completed within a specified timeframe, not to exceed 

November 2016." >>  

Ohlins: Nu börjar pusselbitarna falla på plats, först kan vi ana vilddjurets armé med början 

mot IS. Sedan kommer allt att vända sig mot Israel. Man skall senare "Dela Landet" och efter 

det "Dela Staden".  

  

Vi blev först lite oroliga att vi kommit för nära Syriska gränsen. Men ingen fara bara 

Israeliska tanks som tränar lite. Vi frågade sedan och det var en bra bit kvar till Syriska 

gränsen, Man kunde ju inte låta bli att tänka på Hes 38-39.  
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I am watching with intrigue how the world is moving ever so close to the Middle East. 

Chinese military are at the Port of Hormuz in Iran, the American military is carrying out ISIS 

strikes. The Russian military is in Iran, Syria, and elsewhere, and the Islamic armies are 

everywhere in the Middle East. The Gog/Magog war alliances are shaping up with Sheba and 

Dedan, which incorporate Saudi Arabia, Qatar, and Bahrain. They are siding with the West in 

the ISIS battles. Sheba and Dedan will side with the West when Russia, Iran, Turkey, Sudan, 

and Libya attack Israel. The West and her allies will do nothing to come to the aid of Israel, 

but God will. China, representing the East is flexing its muscles in the Middle East, and will 

have the 2 million demonic army coming in the last days. The South is always threatening 

Israel with the Islamic doctrine of destroying the Jewish state. The alliances are forming, the 

peace process is becoming more international every day, and there are still timelines being 

discussed within the peace process, which will fulfill Scripture in the near future. Technology 

allows information to travel extremely fast, which is leading to an oppressive oligarchy 

government throughout the world. The elitists can now control the population through our 

technological devices, and the elites are coercing the population into mind control. Only God 

knows when all of it will come together when the man of sin is revealed. The global coalition 

that is attacking ISIS will be the groundwork for another global coalition that will come 

into Megiddo one day soon. This global coalition will meet Jesus Christ in the Holy Land 

where Jesus will defeat the enemies of Israel. The King of Kings is coming, and coming soon. 

Stay strong in this world. Continue to educate people of the events we are witnessing, and 

understand that you are the one called to preach the Gospel of the Kingdom to the undecides. 

Your calling is to be the feet, the hands, and the mouthpiece of Jesus Christ. This awesome 

responsibility is given to us in very difficult times. It is a blessing to know that He loves us so 

much that He gives us a place in His Kingdom. Come Lord Jesus. Bro. Brian 

Ohlins: Nu har vi uppdaterat sidan igen. Vi har varit på en intressant resa till Israel och bland 

annat firat Rosh Hashana (Judiska nyåret) i Jerusalem. Givetvis så har vi följt nyheterna på 

media. Vi ser nog början till Vilddjurets armé ta form, Tony Blair vill tydligen sätta in 

marktrupper mot IS. Vilket sammanträffande att Palestiniernas Abbas vill ha internationella 

trupper som övervakar den kommande freden.  
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