
”Våldsspiralen” 

Paul Widen: ”Våldsspiralen” brukar detta okritiskt kallas i svensk media. All våldsutövning i 

konflikten mellan Israel och palestinierna tolkas som hämnd för en tidigare oförrätt och 

kommer i sin tur att framprovocera ännu mer våld i en evig vendetta. Oftast läggs dock 

huvudansvaret på den israeliska sidan, som ju är ”den starkare parten”, ett annat favorituttryck 

bland svenska opinionsbildare och politiker. Palestinier reagerar; Israel överreagerar. Det 

finns en pervers trygghet i detta resonemang: palestinska terroristorganisationer behöver 

nämligen inte fördömas som de antisemitiska dödskulter de faktiskt är, eftersom orsaken till 

deras beteende alltid kan skyllas på Israel. ...Teorin om våldsspiralen kompenserar för 

avsaknaden av moralisk urskiljningsförmåga, samt för den fundamentala oviljan att kalla 

ondska för just ondska. De anhöriga till de fyra judiska männen som mördades i tisdags valde 

att inte kräva hämnd. I ett gemensamt brev som lästes upp i tusentals synagogor i Israel 

inför den gångna sabbaten uppmanades människor att istället söka nåd från Himlen genom 

ökad kärlek och gemenskap. ”Vi ber att varje person inför denna sabbat åtar sig att göra denna 

dag till en dag av villkorslös kärlek, en dag då vi undviker misshällighet och splittring, 

skvaller och förtal. Må detta tjäna till att upphöja våra makars och fäders själar, som slaktades 

medan de helgade Guds namn”. Brevet, som gjorde ett mycket starkt intryck på många 

människor i Israel, lär dock inte uppmärksammas i någon högre utsträckning i svensk media. 

Det passar liksom inte in i våldsspiralsteorin." 

Europaparlamentet röstar om erkännande av palestinsk stat 

"Israels EU-ambassadör David Walzer har mött representanter från de olika partigrupperna 

för att förklara Israels invändningar mot ett erkännande. Den rådande situationen, med 

radikala muslimska terroristorganisationers agerande i regionen, medger inget utrymme för 

kompromisser och eftergifter, är Israels inställning enligt Walzer, skriver Ynet News. Walzer 

har också betonat att ett erkännande bara skulle försvåra möjligheterna till förnyade 

förhandlingar mellan Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och den palestinske 

presidenten Mahmoud Abbas."  

Kristna radades upp och sköts ihjäl 

"28 personer sköts ihjäl när islamistiska terroristgruppen al-Shabaab stoppade en buss i norra 

Kenya på tidigt på lördagsmorgonen. De som inte kunde citera verser ur Koranen dödades, 

berättar överlevande. Över 60 personer fanns ombord på bussen som stoppades i distriktet 

Mandera, nära gränsen till Somalia och Etiopien. Ett tiotal tungt beväpnade män från 

somaliska islamiströrelsen al-Shabaab låg i bakhåll för bussen. Passagerarna tvingades kliva 

av och delades upp efter nationalitet – somalierna skonades av angriparna.– Icke-somalierna 

beordrades att läsa några verser ur den heliga Koranen och de som misslyckades tvingades att 

lägga sig ner. En efter en sköts de i huvudet, berättar en av passagerarna för BBC. Några 

somalier blev också dödade efter att de vädjat till terroristerna om att inte döda kenyanerna. 

En överlevare uppger att han klarade sig genom att han låg bland de döda och låtsades vara 

död, enligt BBC." 

Knivhuggning i Jerusalem  

"En judisk man knivhöggs i kväll i närheten av Jaffaporten av en grupp araber. Mannen är 

allvarligt skadad och man misstänker att det är fråga om en terrorattack." 

Man stabbed in Jerusalem's Old City in suspected terror attack  
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MYCKET INTRESSANT PROGRAM OM ISRAEL SOM LÖFTESFOLK  

THE TRUMPET NEWS  

 

Flyktingströmmen till Tyskland är den största på två decennier. I Berlin byggs sex 

containerbyar för att ge flyktingarna tak över huvudet. Främlingsrädslan gör sig påmind, 

högerextrema grupper rider på missnöjet. I kväll hålls ännu en demonstration i huvudstaden. 

(DN) >>  

”Samvetsfrihet är en mänsklig rättighet” 

”Sverige har en skyldighet att organisera vården på ett sådant sätt att patientsäkerheten 

tillgodoses samtidigt som rätten till samvetsfrihet upprätthålls.”, skriver Ruth Nordström, 

Rebecca Ahlstrand och Helena D'Arcy. ... I Dagens Medicin den 10 oktober 2014 skriver 

en barnmorska som arbetat under 36 år att hon har ”hiskeliga minnesbilder” av de sena 

aborter hon varit med om tidigare, då barn aborterade i vecka 16 “kämpat och försökt 

andas under 5-15 minuter”. Hon frågar Socialstyrelsen hur hon ska agera om hon på nytt 

tvingas utföra de sena aborterna – ”tvingas jag nu sluta jobba som barnmorska?”. Hon 

skriver också: ”Eftersom det inte finns regler o bestämmelser om vad man ska ta sig till med 

ett foster som kämpar för livet, så lämnar man ju fostret att självdö i en rondskål eller ett 

bäcken. Fruktansvärt inhumant tycker jag.” Barnmorskan konstaterar att det i 

djurskyddslagen finns tydliga regler för hur kattungar, hundvalpar och andra smådjur 

ska avlivas på ett sätt som inte medför ångest och smärta och frågar: ”Varför finns inga 

regler för hur man avlivar människofoster på ett humant sätt?” Sverige har anmälts till 

Europarådets kommitté för sociala rättigheter bland annat för tillåtande av sena aborter där 

barnet överlever och kämpar för att överleva, samt för brott mot rätten till samvetsfrihet. 

Sverige har en skyldighet att organisera vården på ett sådant sätt att patientsäkerheten 

tillgodoses samtidigt som rätten till samvetsfrihet enligt gällande internationella regler 

upprätthålls." 

Goda skäl att predika om domen 

"Den moderna människan hötter med näven mot Gud och frågar honom hur han kan låta 

någon enda människa gå förlorad. Bibelns författare, däremot, kastar sig till marken i 

förtvivlan och frågar: Givet min egen och mina medmänniskors synd, hur kan någon enda av 

oss bli räddad? Tron på Guds dom kan på så sätt ses som en förutsättning för den som vill 

förstå sig på Jesu kors. På korset tog vår Frälsare på sig straffet för den här världens synd, ”för 

att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv” (Joh 3:16). Det 

anmärkningsvärda från en biblisk horisont är alltså inte tron på domen och förtappelsen. Den 

stora överraskningen är i stället frälsningen, som ges av nåd till dem som sätter sin lit till Jesu 

kors. Ett evangelium utan Guds dom är ett stympat evangelium. Låt oss därför frimodigt 

förkunna detta – också nu på söndag!" (Olof Edsinger)  
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Palestinierna avlönar terrorister 

"När Sverige beslutat att erkänna Palestina som stat, är det erkännande av en stat som 

avlönar terrorister. Sveriges ekonomiska stöd till palestinierna går alltså även till terrorister. 

Daniel Greenfield vid Freedom Center skriver i Frontpage Magazine (31/5) att Hamas arbetar 

med en islamistisk rörelse som främjar islam bland de arabiska medborgarna i Israel. Denna 

rörelse underhåller en grupp unga män så att de ska trakassera och kasta sten på judiska 

besökare som vill komma in på Tempelberget. För detta får dessa ungdomar 1 150–1 440 

dollar i månaden. Omräknat till palestinska löner är det mer än dubbelt så mycket som 

genomsnittslönen. När det lönar sig att strida mot israelerna, kommer det inte att bli lätt att 

skapa fred mellan dessa folk. Att det är lönsamt att terrorisera Israel och att vara terrorist, det 

är illa nog. Det som också är illa är att vi svenska skattebetalare är med och finansierar 

detta!"... (Holger Nilsson)  

Gud kan inte hela oss alla i Sverige 

..."En överväldigande majoritet av våra sjukdomar orsakas nämligen av vår livsstil: Vi äter 

fel och rör oss för lite. Vi stressar för mycket och sover inte tillräckligt. Vi dricker för mycket 

alkohol och röker. Dessutom fyller vi vår vardag med kemikalier och gifter som vi inte vet 

något om. Så långt handlar listan om tydliga eller ska vi säga rent fysiska samband mellan 

livsstil och sjukdom. Listan kan dock göras betydligt längre om vi lägger till hur vårt sätt att 

leva också leder till psykiska påfrestningar och ohälsa, som inte sällan tar sig uttryck i 

kroppsliga sjukdomar eller symptom."... (Fredrik Jacobsson) 

OHLINS: När det gäller att förändra sin livsstil och leva sundare har vi ett underbart Bibelord 

och löfte till alla troende. Utifrån detta ord kan vi börja med att be Herren om VILJAN att 

leva sunt, så långt vi själva kan påverka. Den som är fast i rökning får be om VILJAN att sluta 

röka och Guds hjälp och kraft att göra det.  

Fil 2:13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall 

ske. 

Två intressanta avskannade artiklar på Pdf filer vi fått från en läsare (Svenska) 

Israel en välsignelse för folken >>  

Islam ett nutida hot >>  

 

Ny snöstorm i USA – flera städer begravda 

"Det är en så kallad ”snökanon” som drabbar länet Erie County, i västra New York. 

Väderfenomenet bildas över stora sjöar och hav när kalla vindar sveper över varmare vatten – 

och i år har städer som Buffalo och Lancaster, som ligger mellan de stora sjöarna Erie och 

Ontario, fått mer än sin beskärda del. På några dygn har det kommit lika mycket snö som det 

brukar komma på ett helt år, och en andra snösmocka väntades under onsdags- och 

torsdagsdygnet." 

OHLINS: Job 38:22 Har du varit vid snöns förrådshus, har du sett haglets förrådshus, 23 

dessa som jag sparar till nödens tid, till krigens och drabbningens dag?  
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Palestinas ledarskap har hat och våld som metod 

"...Vad är palestinier? Vad är ockuperade områden? Frågorna är långt ifrån självklara. När 

det brittiska mandatet Palestina, som skulle bli ett judiskt nationalhem, delades i en arabisk 

del, Jordanien, och i en judisk, var det på grund av arabiska krav på området. Alla omgivande 

arabstater attackerade det nybildade Israel, eftersom de vägrade låta judarna få något land där. 

Jordanien ockuperade Västbanken, och Egypten Gaza. Man bildade ingen palestinsk stat, när 

man nu kontrollerade området. Helt enkelt för att de som då kallades palestinier var judarna. 

De arabiska flyktingar vi i dag kallar palestinier fick varken då (eller nu) någon hjälp i de a-

rabiska länder de befann sig, ej heller i Jordanien som var tänkt för de araber som fanns i 

Palestinamandatet. Flyktingarna blev en bricka i ett smutsigt spel för att kräva kontroll över 

det land araberna ansåg sig ha förlorat..." 

YLE publicerar rövarhistorier 

ISRAELNYHETER: "...Det här är fråga om ren lögn. Inga ultra ortodoxa judar har trängt in i 

Al-Aqsa moskén. Det som en del judar vill är att de skall få rätt att besöka och be på 

Tempelberget, obeservera inte i Al-Aqsa moskén som finns ett hörn av Tempelberget. I 

dagens läge får judar under vissa tider besöka det som är den heligaste platsen i judendomen 

men det är inte tillåtet för dem att be där. Israelisk polis måste finnas närvarande för att judar 

(och turister) inte skall angripas av muslimerna, vilket skett vid flera tillfällen. En enda dag 

har Israel stängt Tempelberget för alla besökare på grund av säkerhetsskäl efter ett 

mordförsök på en rabbi som arbetat för judars rätt att be på området. Annars har palestinierna 

rätt att be där dagligen i motsats till judarna. (När större oroligheter förvänts släpps ibland  

inte unga palestinier in på området.)..." 

 

En äldre artikel men ändå: Dags att börja förstå vilken andemakt som börjar att röra sig över 

jorden >> Hatet mot Israel börjar ta nya proportioner.  

Uttalande av EU:s utrikesministrar  

ISRAELNYHETER: "Av erfarenhet kan man säga att dessa hotelser i praktiken är riktade 

mot Israel. Israel skall ge efter för de krav som EU, FN och palestinierna ställer annars... 

Palestinierna kan fortsätta att förlita sig på terror, hedra mördare som hjältar och hålla fast vid 

sina krav understödet fortsätter nog flöda in." 

Klockan klämtar 

"Warren Buffetts varningsklocka ringer starkare än någonsin tidigare och investerare varnar 

för en börskrasch på New York-börsen. Även i Sverige har nyckeltalet seglat upp mot 

historiskt höga nivåer." 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  
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Livscoachen och nöjesprofilen Runar Sögaard döms till två månaders fängelse för 

bokföringsbrott. Detta var tredje gången som Sögaard döms för samma brott. (EXPRESSEN) 

>>  

 

Två män gick till angrepp med knivar och yxor i vad som misstänks vara ett terrordåd mot en 

synagoga i Jerusalem. Fem människor befaras ha dödats i attacken, enligt israelisk tv. 

(AFTONBLADET) >>  

Attackerna är nästan omöjliga att förhindra 

Jer 4:31 Ty jag hör rop som från en barnaföderska, ångestrop som från en förstföderska. Det 

är dottern Sions röst. Hon flämtar, hon räcker ut sina händer: "O, ve mig! Mitt liv tynar bort 

inför mördare."  

Jer 4:31 For I have heard a voice as of a woman in travail, and the anguish as of her that 

bringeth forth her first child, the voice of the daughter of Zion, that bewaileth herself, that 

spreadeth her hands, saying, Woe is me now! for my soul is wearied because of murderers.  

En kostymklädd men i allt väsentligt naken kung 

"...Kung Abdulla II har därför tvingats sälla sig till kören av människor som anklagar Israel 

för ”aggressioner” och för att ”angripa” Tempelberget. Kungen vet med största säkerhet att 

detta inte är sant, men hans övriga handlingsalternativ vore otänkbara. Att inte reagera alls 

skulle bevisa att hans väktarroll helt saknar betydelse, vilket i sin tur skulle blottlägga hela 

den jordanska monarkins bristande legitimitet. Om kungen istället skulle anklaga de parter 

som faktiskt ligger bakom det upptrappade våldet (den palestinska myndigheten och 

terroristorganisationen Hamas) skulle han riskera att drabbas av den egna befolkningens 

vrede. Återstår alltså bara att skylla på Israel..." 

Pingstkyrka konfiskerad i Ukraina 

"De evangeliskt kristna får det allt tuffare i den konflikthärjade östra delen av Ukraina. I 

veckan konfiskerades ytterligare en frikyrkolokal i staden Donetsk. 

Pastor Brian Roberts tankar: "...Jag ser att kampen om Jerusalem har börjat. Spanien kommer 

troligen att att rösta för en palestinsk stat, och dessa symboliska röster är inte bara symbolisk. 

De ingår i ett diplomatiskt krig som framgångsrikt delegitimerar Israel. Den händelsen som 

kommer att vara det stora steget mot att isolera Israel är när USA drar tillbaka sitt stöd för 

Israel i FN. President Obama är rasande över att förlora kongressvalet så illa och vill ge igen 

på alla de konservativa allierade i den amerikanska kongressen. Detta innefattar nationen 

Israel. Jag vet att presidenten vill straffa Israel, men den amerikanska militären och israeliska 

http://www.expressen.se/noje/runar-sogaard-ar-domd-till-fangelse/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19875702.ab
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http://www.pastorbrianroberts.com/


allierade i den amerikanska kongressen pressar USA:s president att inte dra in stödet. Den 

amerikanska presidenten måste få igenom fortsatt beslut i kongressen och godkännande av 

vissa positioner i hans administration, i mitten av december. Han kanske väntar på att de här 

frågor ska lösas innan han drar bort USA: s stöd, men med den här mannen, vem vet. Hans 

vrede mot Jesus Kristus är stark. EU: s nya utrikesminister Mogherini uppgav att världen 

behövde "lösa" krisen i Mellanöstern nu. Striden om Jerusalem är bara början, och det 

kommer att sluta när Kristus kommer tillbaka för att upprätta sitt eviga rike. Håll fast vid 

detta, vår Herre har allt under kontroll. Gud har detta i sin hand. . ." 

Är vi icke önskvärda i Sverige? 

"Nu när den evolutionistiska sidan fått övertaget visar den sitt riktiga ansikte. Det 

skriver läkaren Johan Semby i debatten om samvetsfrihet. ...Det är en i det närmaste 

religiös iver som blir tydlig från de som vill se en ohämmad abortpraxis. Bakgrunden är två 

oförenliga syner på vad en människa är. I ett evolutionistiskt tänkande har bara den rätt att tala 

som kan göra sin röst hörd. En människa har bara ett värde utifrån det den röstberättigade 

majoriteten anser (eller oftare passivt godtar) just för stunden. Har du funderat över varför det 

nästan inte föds några barn med Downs syndrom i Danmark? Vi kan nu välja om det ska 

finnas vänsterhänta eller färgblinda människor i framtiden. Vad tycker du? Eller snarare vad 

tycker den/de som har en röst för tillfället? Andras rätt till liv är beroende av vad det kan 

tillföra mig, eller vad som inte stör mina planer och drömmar för stunden. I den traditionella 

kristna och judiska människosynen däremot har människan ett okränkbart värde eftersom hon 

är skapad av en Gud som älskar. Hon har ett värde som är absolut, oavsett vad andra tycker 

om Downs syndrom, vänsterhänta eller färgblinda.  

...Erfarenheten från Nazityskland är huvudanledningen till att samvetsfrihet är en 

grundläggande människlig rättighet enligt EU och FN. En luthersk präst i Nazityskland 

berättade hur de beslutade sig för att vara tysta och inte protestera medan grupp för grupp i 

samhället alltmer blev förlöjligad och smutskastad. De hade det ju trots allt själva ganska bra. 

När turen till slut kommer till den lutherska prästens grupp – då fanns det ingen kvar som 

kunde protestera. När tycker du att det är dags för dig och dina vänner att sätta ner foten?. 

...För mig känns det som att jag liksom judarna, polackerna och de handikappade i vårt 

grannland för 75 år sedan, hamnat i gruppen ”icke önskvärda”. Och detta betraktas allmänt 

som ”det svenska himmelriket”." 

Ryskt plan kränkte baltiskt luftrum  

"Två jaktplan från Nederländerna gensköt ett militärt ryskt transportplan som kränkte 

Estlands och Litauens luftrum. Det meddelar den nederländska regeringen. ...På torsdagen 

enades försvarsministrarna i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Estland, Lettland, Litauen 

och Storbritannien om att stärka samarbetet på områdena underrättelser och flygövning, ett 

steg för att möta Moskvas ökade aktivitet i norra Europa. 
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BLEV ARAFAT KRISTEN?  

Nu kommer ytterligare kontroversiella uppgifter. Enligt RT Kendall, en framstående kristen 

författare och talare, ska Arafat ha konverterat till kristendomen i slutet av sitt liv. Kendall 

hävdar i en intervju med den kristna tidningen Premier att han blev god vän med den 

palestinska ledaren några år innan hans död – och att han var med Arafat under hans sista tid i 

livet. Enligt Kendell ska Arafat ha ”sett ljuset” innan han gick bort. – Det skulle inte förvåna 

mig att träffa honom i himlen, säger Kendall. ”Tog min hand” De båda ska ha tittat på Mel 

Gibsons storfilm om Jesus, ”Passion of the Christ”, tillsammans – och enligt Kendell höll 

Arafat hans hand och grät under filmen. – Han tog min hand och kramade den. Han sände mig 

ett budskap och jag visste att det nådde fram, säger Kendell. Han ska även ha fört samtal om 

kristendomen med Arafat och pratat om hur han skulle gå till väga för att bli kristen. – Jag bad 

med honom fem gånger, smorde honom med olja och bad om frälsning med honom. 

Uppgifterna har inte kommenterats av PLO.  

OHLINS: När man nu läser det här måste man ju ställa sig frågan vadå "Kristen". Att man 

idag kallar sig för kristen betyder egentligen inte så mycket när alla gränser suddas ut. Kan 

detta till och med vara propaganda för den nya vågen man kallar Chrislam ? 

”Pingstkatekesen” – för vilka pingstvänner? 

"Pelle Hörnmark är vald som pingstledare enbart för samfundets församlingar och 

pingstvänner. ...Genom den aktuella boken ”Trons hemlighet”, dras igen de 

pingstförsamlingar och vänner som inte gått in i Pingstsamfundet in i ett beslut och en historia 

som de i faktisk mening inte tagit ställning till. ...Medvetet eller omedvetet, men hur rättvis är 

behandliggen och osynliggörandet av de pingstförsamlingar och pingstvänner som inte räknar 

sig till Trossamfundet Pingst ffs?" (Sigvard Svärd) 

 

HELGE FOSSMO TILL ISOLERINGEN  

 Israel och folkrätten under 90 år  

" – Det är mycket vanligt att kritik mot Israel framställs i sådan form att det inte är möjligt att 

försvara sig mot den. Därmed suddas gränsen ut mellan berättigad kritik och förtal. Ensidigt 

och odokumenterat förtal av judarnas hemland, Israel, är allmänt erkänt som en antisemitisk 

uttrycksform. Det skriver den norske statsvetaren Per Antonsen som under hela sitt vuxna liv 

arbetat med internationella frågor, både som forskare och rådgivare på norska 

utrikesdepartementet." (Shalom över Israel)  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19849905.ab
http://beforeitsnews.com/religion/2013/11/rick-warrens-chrislam-becomes-one-of-the-fastest-growing-religions-in-america-videos-2458484.html
http://www.dagen.se/debatt/pingstkatekesen-f%C3%B6r-vilka-pingstv%C3%A4nner-1.297503
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtuppland/helge-fossmo-satt-i-isolering
http://www.shalom.se/Shalom%2011%2012_s6-8.pdf


 

RYSSLAND FÖRBEREDER INVASION AV NORDPOLEN  

HES 38:14 Profetera därför, du människobarn, och säg till Gog:(LEDAREN) Så säger Herren, 

HERREN: På den tiden, när mitt folk Israel åter bor i trygghet, skall du veta det. 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. 

HES 39:1 Du människobarn, profetera mot Gog (LEDAREN) och säg: Så säger Herren, 

HERREN: Se, jag är emot dig, Gog, du storfurste över Rosh, (HEB: HUVUDET ÖVER = 

LEDARE ÖVER ) Mesek och Tubal. (ENLIGT EN DEL PROFETIETOLKARE: MOSKVA 

OCH TOBOLSK) 2 Jag skall föra dig omkring, (SHUW = HÄR KAN MAN PÅ 

HEBREISKA TOLKA DET SOM OM LEDAREN ÄR OMVALD IGEN SOM PUTIN ÄR) 

driva dig framåt, hämta dig från landet längst uppe i norr och låta dig komma till 

Israels berg.  

THE LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Två terroristattacker med dödlig utgång 

Paul Widen: "Israels premiärminister Binyamin Netanyahu sammankallade under 

måndagskvällen säkerhetskabinettet för att diskutera de senaste dagarnas våldsamma 

händelseutveckling i landet. Enligt uppgifter i israelisk media förväntar sig många 

beslutsfattare att våldet kommer att öka och sprida sig, både i Israel och på Västbanken. Inte 

en enda palestinsk gruppering manar till lugn och återhållsamhet, vilket får omedelbara 

konsekvenser i antalet våldsbrott som begås. Bara de blodigaste och mest dramatiska av dessa 

våldsbrott uppmärksammas i media, men även stenkastning och brandbomber mot israeliska 

bilister har skjutit i höjden. En känsla av belägring har därför börjat infinna sig bland många i 

Israel, en känsla av att man inte är säker någonstans. 

"Lettland och Estland har anledning att vara rädda" 

"Uttalandet görs i en intervju som sänds på tisdagskvällen, mot bakgrund av den allvarliga 

situationen i Ukraina. – Ni i Sverige behöver inte vara rädda. Lettland och Estland har 

däremot anledning att var rädda. Om det blir ett stort krig är det möjligt att det inte blir något 

kvar av de här länderna, säger Markov när SVT träffar honom i Moskva." 

OHLINS: Vad ska Sverige inte vara rädd för? Att bli utplånat, till skillnad mot de baltiska 

staterna?  

 

http://www.thedailybeast.com/articles/2014/11/08/russia-preps-its-north-pole-invasion.html
http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2014/newsletter20141110.htm
http://nyheter.paulwiden.se/?p=2632
http://www.dn.se/nyheter/varlden/lettland-och-estland-har-anledning-att-vara-radda/


NY OHLINS FUNDERING 

Elvor Ohlin: Att utlova ständigt helande till höger och vänster är både ovist och fel. Guds 

och Jesu namn blir vanärat och människor tar skada. Det är upprörande. Falska profeter 

avslöjar sitt motiv förr eller senare. Det handlar om popularitet och pengar, pengar, pengar!  

Hejdå 

Birro: "Nu har jag blivit hotad till livet mer än tio gånger under några dagar. För att inte tala 

om alla andra hot och allt hat. Mitt brott? Jag kritiserade islam offentligt." Får man inte lov att 

granska Islam? 

OHLINS: Vi fick ett meddelande med ett citat från en predikan i en kyrka i Stockholm 

nyligen. Det har tidigare kommit varningar om förföljelse i Sverige och det har uppenbarligen 

redan börjat. Vi ska inte låta oss skrämmas men överlåta våra liv helt till Jesus 

Kristus/Messias och lita på hans ledning och hjälp, för det kan bli den enda hjälpen som vi 

kan räkna med framöver. Citat: "Bit för bit för bit bryts vårt land sönder i smådelar. En man 

som predikade evangelium på en plats i Stockholm omringades nyligen av ett 30-tal 

ungdomar med ISIS-flaggor. Ungdomarna tvingade honom att sluta predika och sa: ’Den här 

platsen tillhör inte de kristna. Den tillhör Allah’. Det här är Sverige i dag. Och vi måste inse 

att vi kan inte sova, vi kan inte backa. Vi måste vinna varje terräng." 

 

Vi behöver en palestinsk stat, säger EU:s nya utrikeschef, på besök i Gazaremsan. Federica 

Mogherini fastslår dock inte när. – Det är det slutliga målet, det är så EU ser på det, säger hon 

till medier i Gaza stad. (EPRESSEN) >>  

Hur ser Gud på det här? Det här är tidstecken för dem som läser profetiorna  

1 Först skall "de" dela landet (Joel 3:2) i en falsk fred (1 Tess 5) 

2 Efter "X" antal år gäller det delningen av Jerusalem (Sak 14) 

Militärmakten som nu samlas emot IS nu kan vara samma som skall garantera ABBAS 

Palestinska stat. Dessa kommer sedan att vändas mot Israel (SAK 14:2) Hatet samlar dem 

men de inser inte att Gud dömer. 

 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLIN2-11-14.html
http://blogg.varldenidag.se/birros-blogg/hej-da/
http://blogg.varldenidag.se/dahlman/2014/11/07/far-man-inte-lov-att-granska-islam/
http://blogg.varldenidag.se/dahlman/2014/11/07/far-man-inte-lov-att-granska-islam/
http://www.expressen.se/nyheter/eus-nya-utrikeschef-palestinsk-stat-malet/


Upp 16:13 Och jag såg att det ur drakens gap och ur vilddjurets gap och ur den falske 

profetens mun kom ut tre orena andar som liknade paddor. 14 De är ondskefulla andar som 

gör tecken, och de beger sig ut till kungarna i hela världen för att samla dem till striden på 

Guds, den Allsmäktiges, stora dag. - 

Mika 4:12 Men de känner inte HERRENS tankar, de förstår inte hans rådslut, att han har 

samlat dem som kärvar till tröskplatsen. (SER DU ATT TILL OCH MED DET ONDA FÅR 

TJÄNA EN ALLSMÄKTIG GUD?)  

 

Jesus kommer då: 

Dan 2:34 Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den 

träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. 35 Då krossades alltsammans, järnet, 

leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, 

och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen 

som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden.  

Lögner somkostar liv 

Paul Widen: "Tidigt på torsdagseftermiddagen begravdes Jedan Assad, 38, det senaste offret 

för det ökande våldet i Jerusalem. Han dödades i onsdags när en palestinier förvandlade sin 

minibuss till ett dödligt vapen och körde över minst 12 människor i centrala Jerusalem. 

Tillståndet för flera av de skadade är fortfarande kritiskt. När minibussen fick motorstopp 

hoppade förövaren ut och attackerade tillskyndande polismän med ett järnrör. Polise...n 

öppnade därför eld och dödade honom. 

...”Judarna måste till varje pris förhindras från att bestiga Haram al-Sharif [Tempelberget]”, sa 

PLO:s styrelseordförande Mahmoud Abbas i mitten av oktober. Uttalandet har upprepats gång 

på gång i statskontrollerad palestinsk TV de senaste veckorna. De dagliga våldsamma 

upploppen och de sporadiska terroristattackerna bör alltså förstås mot bakgrund av 

uppfattningen att al-Aksa-moskén är under judisk attack, en uppfattning som är lika 

frikopplad från verkligheten nu som 1929, då myten först uppstod och spreds och sammanlagt 

133 judar fick sätta livet till. 1929 spreds lögnen av stormuftin Amin al Husseini. Idag sprids 

samma lögn av Mahmoud Abbas. Då som nu dödas människor som en direkt konsekvens av 

denna lögn. Låt oss helt kort titta på hur Sveriges Televisions nyhetsprogram Rapport 

beskriver den senaste tidens händelser i Jerusalem... 

Rapport är alltså än en gång inne och petar i ämnen som dess journalister inte behärskar, 

vilket får som konsekvens att man helt okritiskt återger terroristens egna motivering (som inte 

ens stämmer faktamässigt) och därmed sprider en version av Amin al-Hussenis lögn från 1929 

om att judarna har gått till attack mot al-Aksa-moskén. Det här är inte bara usel journalistik: 

en person med minimal historisk kunskap inser att denna lögn kostar liv." 

THE TRUMPET NEWS  

Intressant mail vi fått om David Rubins resa till Sverige - Där han kommer att varna oss för 

Islam  

Middle East expert David Rubin predicts Sweden – #4 on that Index – won't remain a top-ten 

gender equality nation much longer. 

http://nyheter.paulwiden.se/?p=2621
http://media.thetrumpet.com/trumpet/weekly/TW20141108.pdf
http://onenewsnow.com/culture/2014/11/04/islams-negative-effect-on-swedish-german-cultures?utm_source=OneNewsNow&utm_medium=email&utm_term=16779703&utm_content=717961270372&utm_campaign=16707#.VFrva_Pyf4g
http://davidrubinisrael.com/
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2014/rankings/


 

That Nordic country, he says, is experiencing a growing Islamic problem, at least in some 

parts of the country. 

"Sweden used to be one of the most peaceful countries in the world, [but] all that has 

changed," he tells OneNewsNow. "There's been a skyrocketing rate of rapes of Swedish 

women by Muslim men. In some cities in Sweden, women are afraid to walk through a park, 

even in the day time. It's gotten that bad, especially in the southern city of Malmö." 

He continues: "As the Muslim population grows, they're going to be demanding sharia law, or 

at least elements of sharia law, in the Swedish legal system. And as they do that, you're going 

to see that they'll be demanding oppressive laws – and equality for women will be one of 

those going out the window as the Muslims gain more power." Rubin, a former mayor of the 

Israeli city of Shiloh, leaves Wednesday for a trip to Sweden. He will be there for a week and 

hopes to educate the population about the rising Islamic threat before it is too late. 

 

Israel anklagas för krigsbrott 

"Israeliska utrikesdepartementet skriver i ett uttalande att ”Amnesty bortser från 

dokumenterade krigsbrott från Hamas sida”. Israel säger att militären gör allt för att undvika 

civila dödsoffer. Landets UD hävdar också att det är Hamas fel att så många civila dödades, 

eftersom man avfyrade raketer från civila områden. ”Rapporten nämner inte ordet terror i 

samband med Hamas och de andra väpnade grupperna, inte heller tunnlarna som Hamas 

byggt för att infiltrera Israel och genomföra terrorattacker”, skriver departementet. Israel har 

hamnat i konflikt med flera människorättsorgan, som staten anser är partiska, skriver Ynet." 

OHLINS: Med all den information som ändå har kommit fram och därtill Israels rätt att 

försvara sig mot hämslyslösa terrorister och grannar (Hamas) är detta mer än skandal! 

Fienden satte upp raketrampar i sjukhus, skolor, moskéer, kyrkor och i civilas hem mm och 

IDF gjorde allt för att civila skulle fly därifrån. Den här anklagelsen visar hur långt ner denna 

världen har sjunkit i orättfärdighet och ovilja att förstå Israels situation. Än en gång 

uppmuntras Hamas i sina vidriga terrorhandlingar och dåden fortsätter. 

Förare körde på folk i Jerusalem 

"Minst tio människor skadades, varav en allvarligt, då en bil körde rakt in i en folksamling i 

östra Jerusalem på onsdagen. Föraren, som sköts till döds kort efteråt, ska med avsikt ha 

rammat fotgängarna." 

Ryska atomubåtar provskjuter missiler 

"– Om intentionen med provskjutningarna var att skicka en signal till omvärlden eller om de 

genomfördes av rent tekniska skäl för att testa moderniseringar av missilerna går inte att svara 

på. Men att satsa så mycket på kärnvapen som Ryssland gör är en signal i sig, säger Fredrik 

Westerlund, säkerhetspolitisk analytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)." 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/4074725.svd
http://www.dn.se/nyheter/varlden/forare-korde-pa-folk-i-jerusalem/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/forare-korde-pa-folk-i-jerusalem/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/ryska-atomubatar-provskjuter-missiler/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/ryska-atomubatar-provskjuter-missiler/


 

Sekulariseringens huvudverktyg 

Vetenskapen har gett sig in på religionens domäner, vetenskapsmannen ersatt 

sockenprästen. Det skriver Ola Hössjer, professor i matematisk statistik. "...Den som 

satt sig in i vetenskapsfilosofi vet dock att all vetenskap innefattar olika trosantaganden, och 

att den metodologiska naturalismen i själva verket representerar en naiv och onödigt inskränkt 

syn på vetenskap. Det blir extra tydligt kring frågor om universums och livets uppkomst och 

utveckling. Med en sluten världsbild, där en personlig agent inte tillåts gripa in, blir man helt 

enkelt tvungen att hävda att allting uppstod av sig själv.Vetenskapsmannen har därmed gjort 

sig till prästen som inte bara besvarat hur-frågan, utan även klargjort att varför-frågan är 

meningslös, eftersom vi enbart är farkoster för våra gener. Likt gökungen har vetenskapen 

gett sig in på religionens domäner, petat ut den ur boet, underförstående att religion handlar 

mer om psykiskt välbefinnande än om sanning. Men ironiskt nog leder den vetenskapliga 

forskningen i sig själv till att den naturalistiska världsbilden alltmer krackelerar. För ju mer vi 

studerar vår omvärld, desto mer ser vi hur sinnrik och genomtänkt den är, där varje mänsklig 

cell är en stad av aktivitet, och där alltmer av vårt DNA upptäcks ha funktion. Det uppstår då 

en krock mellan observerade fakta och det paradigm som forskaren arbetar inom. Det stora 

problemet är att det som lärs ut på universitet och högskolor formar det som lärs ut i 

skolorna. Den vetenskap våra barn får ta del av har silats genom det ateistiska durkslaget..."  

Ta ansvar för karismatiken 

"Karismatisk förkunnelse som predikar ande utan evangelium kommer inte att leda till sann 

andlig rikedom utan till vilseledande andlighet. Vad som är äkta avgörs tydligast på om 

människor får syndanöd, omvänder sig och gör Jesus till Herre i sina liv. Det är enligt Jesus 

Andens uppdrag (Joh 16:8) och det synliga resultatet i Apg 2." (Markus Holmbom)  

Lärjungaskap i kärlek viktigare än tungotal 

"Det är i alla fall mig totalt likgiltigt om 38 procent undervisar om tungotal eller 24 procent 

talar i tungor i gudstjänsten. En sund karismatik ställer aldrig gåvorna i centrum. Den 

andefyllda förkunnelsen om Jesus – den kan däremot föda både den ena och den andra av 

andliga gåvor och tjänster – till gagn för vår nästa. I ett brevsvar till någon som undrat över 

hur hon egentligen har det skriver Hanna Ouchterlony, Frälsningsarméns pionjär: ”Never 

mind me.” Det vill säga: Strunt i mig. Det är inte jag eller mitt som är det viktiga. Det verk vi 

står i är större än oss." 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Ökad rysk militär aktivitet på Östersjön  

"Den ryska militära flottans aktiviteter på Östersjön fortsätter att öka, enbart under årets första 

tio månader med 70 procent jämfört med hela förra året. Det framgår av en rapport som har 

publicerats på det ryska försvarsdepartementets hemsida i samband med det årliga firandet av 

”sjömannens dag”. ...Under 2012 skickades danska F-16-plan upp 21 gånger, under 2013 var 

det 42 gånger, och under de första åtta månaderna i år handlar det om 38 gånger. När det 

gäller den ryska Östersjöflottan tredubblades den sina övningsdygn till sjöss, från 400 dygn 

2012 till 1.135 dygn under 2013. Och fram till oktober 2014 hade enligt ryska 

försvarsdepartementet Östersjöflottans övervattensfartyg ägnat 1.830 dygn åt övningar. Hur 

många övningstimmar som ryska ubåtar har haft framgår inte av rapporten..." (DN)  

 

http://www.dagen.se/debatt/sekulariseringens-huvudverktyg-1.292425
http://www.dagen.se/debatt/ta-ansvar-f%C3%B6r-karismatiken-1.287116
http://www.dagen.se/debatt/l%C3%A4rjungaskap-i-k%C3%A4rlek-viktigare-%C3%A4n-tungotal-1.287123
http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2014/newsletter20141103.htm
http://www.dn.se/nyheter/varlden/okad-rysk-militar-aktivitet-pa-ostersjon/


 

 

 

INTRESSANT ARTIKEL (ENG) : MIDDLE EAST MELTDOWN  

THE TRUMPET NEWS  

 

VIDEO - NEW WORLD ORDER 

När han blev tillfrågad om det pågående globala kaoset (= HÄSTARNA/VINDARNA) så sa 

HAGEL: Jag tror att vi nu lever i en av de här historiskt betydande tiderna. Jag tror att vi nu 

ser EN NY VÄRLDSORDNING UTVECKLAS. (ANTIKRISTS RIKE) Det som vi ser ske i 

mellanöstern nu med ISIL kommer att kräva en stadig långsiktig ansträngning. Detta kräver 

koalitioner av gemensamma intressen (ANTIKRISTS VÄLDE och ARMÈ) och det är vad 

vi nu formar.  

OBS! Läs Lance Lamberts profetia >>  

Sverige är givetvis med i en sådan koalition av gemensamma intressen. Det var alltså ingen 

slump att vi går ut och erkänner en Palestinsk stat. Det pågår ett politiskt rävspel bakom 

kulisserna och någon sitter och drar i trådarna.  

http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/10/30/middle_east_meltdown_islamic_state_isis
http://media.thetrumpet.com/trumpet/weekly/TW20141101.pdf
http://www.breitbart.com/Breitbart-TV/2014/10/29/Hagel-I-think-we-are-seeing-a-new-world-order
http://www.elvorochjanne.se/vittnesbord-uppenbarelser/LanceLambert_92.html


Det är nämligen just rävspel som skall till på den storpolitiska arenan när världsstjärnan 

antikrist skall träda fram för att försöka fixa till freden och världsproblemen. Det kommer 

även att se ut som han lyckas för en litet tid innan allt fullkomligt faller samman i världen och 

Herren själv kommer för att upprätta sitt rike. 

2 Tess 2:5 Kommen I icke ihåg att jag sade er detta, medan jag ännu var hos eder? 6 Och I 

veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda 

fram. 7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller 

tillbaka först skaffas ur vägen. 8 Sedan skall "den Laglöse" träda fram, och honom skall då 

Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse 

- 9 honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken 

och under 10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå 

förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva 

frälsta. (1917)  

Han skall komma och bedra med en falsk fred garanterat av internationella trupper.  

1Tess 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet" (GREK: FRED med SÄKERHET = 

INTERNATIONELL ARMÈ) då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer 

över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.  

Dan 11:23 Ty från den stund han ingått förbund med honom kommer han att handla svekfullt. 

Han skall dra ut och få övermakten med endast lite folk. 24 Oväntat (HEB: MED 

SÄKERHET = LÖFTE OM MILITÄRT BESKYDD) skall han komma in i landets 

(ISRAELS) bördigaste trakter och göra vad hans fäder och deras fäder inte kunnat göra. Byte 

och rov och gods skall han strö ut åt sitt folk och intill en viss tid gör han upp onda planer mot 

befästa platser.  

Hur är det då ställt i våra församlingar? Har ledarna ögon att se med ? Eller är det så här illa 

ställt som på Jesaja tid? 

Jes 56:10 Hans väktare är alla blinda, de märker inget. De är alla stumma hundar som inte kan 

skälla. De ligger och drömmer, de älskar att slumra. 11 Men de är glupska hundar, de blir 

aldrig mätta. Och de skall vara herdar, de som ingenting förstår! De går alla sin egen väg, var 

och en söker sin egen fördel, allesammans. 12 "Kom, jag skall hämta vin, låt oss berusa oss av 

starka drycker. (= EGEN VINNINGSLYSTNAD) Och morgondagen skall bli denna lik, ja, 

ännu bättre!"  

Därför var jag med i ”Kalla fakta” 

"Det är klart vi får vara prövande och ifrågasätta. VARFÖR VARNADE JESUS OM MAN 

INTE FÅR IFRÅGASÄTTA? Orsaken att Jesus sa det han sa var naturligtvis för att göra oss 

vaksamma. En annan företeelse är att få folk att falla baklänges. Jag är medveten om att man 

kan överväldigas av Guds närvaro och kärlek så att benen inte längre bär. Men det är en annan 

sak. Det som förekommer här är teknik. Det är en förfalskning av en äkta gudserfarenhet och 

därför en oerhörd lögn. Marjoe förklarar tekniken i ovannämnda klipp. En evangelist på besök 

i Sverige sa. ”Jag vet mycket väl att detta inte är den helige Ande, men jag gör så här för att 

folk ska bli mer öppna för det övernaturliga.” Det är också vanligt att ”evangelisten” utan 

någon undersökning, utan röntgen eller andra instrument, utan prover, och utan medicinsk 

utbildning säger: ”Du är helad”... (Torsten Åhman)  

http://www.utanh.se/darfor-var-jag-med-i-kalla-fakta/


Explosiv stämning i Jerusalem 

"En person skottskadades svårt igår kväll när en arabisk terrorist avfyrade minst tre skott mot 

honom utanför Menachem Begin Heritage Center i centrala Jerusalem...." (Paul Widen)  

Sverige erkänner nu staten Palestina  

OHLINS: Det är en mörk dag för Sverige när regeringen "erkänner staten Palestina". Vi tar 

helt avstånd från detta beslut som enbart uppmuntrar Hamas lögner, terror och våld. Sveriges 

regering signalerar därmed att sådant "lönar sig" när regeringen väljer att blunda för sanning, 

rätt och rättfärdighet och lagar. Sveriges regering är tydligen i total avsaknad av fakta, insikt 

och förståelse för Israels situation och det är ett medvetet val. Historien har visat att Guds ord 

är sant när det gäller människors och länders inställning och handlande mot Guds utvalda 

folk. Endast Gud vet vad detta kommer att få för konsekvenser för vårt land men det är 

mycket allvarligt. Bibeln säger att "högmod går före fall" och det är inte det enda som 

regeringen gör sig skyldig till i den här saken. 

 

http://nyheter.paulwiden.se/?p=2613
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