HELA VÄRLDEN MOT ISRAEL
EKMAN I NORSKA DAGEN
Citat: Jungfru Maria ledde Ekman till Katolicismen. Han har gjort Påven till sitt skyddshelgon
och ber med Rosenkransen varje dagligen.
”Ett förbluffande historiskt misstag”
Paul Widen: ...”I ett telefonsamtal med USA:s president Barack Obama framförde
premiärminister Binyamin Netanyahu än en gång sitt djupa motstånd till avtalet. Det medför
två stora faror: det gör det möjligt för Iran att beväpna sig med kärnvapen – antingen om 1015 år (om avtalet hedras) eller tidigare (om avtalet bryts). Dessutom kommer avtalet att
pumpa in hundratals miljarder dollar i Irans terror- och krigsmaskineri, som hotar Israel och
hela världen”, sammanfattade Netanyahu saken."
Fängslad pastor "glömdes bort" i Iranavtal
"Anhängare till den i Iran fängslade pastorn Saeed Abedini är besvikna över avtalet om Irans
kärntekniska program. "Det är orimligt att Obama-administrationen skriver på ett avtal med
Iran utan att säkerställa pastor Saeeds frisläppande", skriver American Centre for Law and
Justice."
Foster anses dött innan slutförd abort
"I fallet på Gällivare sjukhus, som Dagen tidigare har skrivit om, tog det en vecka från det att
aborten initierades till det att fostret föddes. Eftersom det var en sen abort innebar
fördröjningen att tiden gick över den lagstiftade gränsen på 21 fullgångna graviditetsveckor
för när en abort får genomföras. När fostret föddes visade det livstecken i mellan 20 och 30
minuter innan det slutligen dog."
Ja till livet: Borde finnas två gränser
"Att räkna en sen abort, när den drar ut på tiden, som genomförd redan vid dag 1 menar
Stefan Swärd är att tänja på gränserna. Som ordförande för Ja till livet anser han att även
barnet har rätt till rättskydd."
Kroppsdelar från aborterade foster säljs
"En video filmad i hemlighet av anti-abortaktivister visar hur en ledande person inom Planned
Parenthood i USA talar om att sälja kroppsdelar från aborterade foster."
"Stora som tennisbollar" Se haglet som tar Chicago med storm
Migrationsverket ändrar sig - sparkad Israelvän återanställs
Dagen: "Migrationsverkets tidigare beslut att först omplacera Eriksson och därefter lösa ut
honom berodde på hans sätt att formulera sig om Israel på sin hemsida. Hans öppna stöd för
staten Israel ansågs strida mot krav på objektivitet inom Migrationsverket. Enligt Världen
idag måste Eriksson betala tillbaka de pengar han erhöll när han löstes ut för ett år sedan.
Detta anser han dock vara mindre viktigt. Främst gläder han sig åt upprättelsen."

OHLINS: Att det här ens förekommer är skandalöst, skamligt och ett skrämmande exempel
på inskräningen av åsiktsfriheten i Sverige. Om kritiken tvärtom hade riktats emot Israel hade
väl ingen reagerat?!
Stefan Swärd: Bara syndaren behöver en frälsare
"Den svenska väckelserörelsen och frikyrkorna växte fram som en reaktion på Svenska
kyrkans församlingssyn och brist på andlig vitalitet. Dörrarna till kyrkan var så vidöppna så
att alla var välkomna in och taket var så högt så det var inte så noga med hur man levde.
Väckelserörelsen var en protest mot detta. Man ville ha ett församlingsliv som byggde på
verklig tro och överlåtelse till Kristus. Man ville inte dela nattvard och församlingsliv med
människor som bara hade en kristen bekännelse till formen men som inte levde som kristna....
Uppluckring av församlingssynen har gått hand i hand med uppluckring av begreppet synd.
Vi får allt svårare med att både definiera och hantera synden. Synd är en helt avgörande fråga,
det är anledningen till varför vi behöver frälsning, förlåtelse och rättfärdiggörelse. Synd är allt
det i våra liv som förstör vår relation med Gud, som förstör oss själva och som kan skada och
förstöra för andra människor."
Dick Erixon: När strukturer leder fel
"...Jag tycker det är tragikomiskt att se hur Vänsterpartiet plötsligt avvisar de problem som
kvinnor lyfter fram med just de argument som de själva annars beskyller för att vara uttryck
för rasism och fördomar därför att man inte ser "strukturerna". Men varför övergår de som
annars ser skadliga strukturer var blicken än vänds till att plötsligt hänvisa till individer och
enskilda fall när hederskultur förs på tal? Skälet är att man bara kan hantera en "struktur" i
taget. Annars rasar hela tankegången ihop som ett korthus. För mig visar detta hur
intellektuellt tunt allt tal om strukturella samhällsproblem faktiskt är. ...Svaret på
varningsropen är att på allvar värna individens fri- och rättigheter. Kvinnor ska kunna gå på
café i Rinkeby utan att få spydiga kommentarer. Det är allmänt hyfs som vi ska kunna
avkräva även den mest troende islamist. I Sverige gäller svenska sociala normer, traditioner
och lagar. Vi behöver bli bättre, mycket bättre, på att stå upp för dessa värden än vad vi gjort
på senare årtionden. Jag hoppas vi kan slippa "struktur"-prat som bara är villospår som
förhindrar möjligheten att ta tag i verkliga problem på allvar."

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS
På tok för tidigt blåsa faran över
"Den som tror att allt därmed är frid och fröjd misstar sig å det grövsta. Det är alldeles för
tidigt att andas ut, både för kriströtta greker och för en oroad omvärld."
Kommun stödde Ship to Gaza-gala
"När det arrangerades en insamlingsgala för Ship to Gaza i Borås i maj så fick arrangören låna
en lokal gratis av kommunen, och fick 5 000 kronor i bidrag för evenemanget, skriver Borås
Tidning. Stadens logga fanns dessutom ett tag med på affischerna inför galan. Nu har
kommunen medgett att man gjort fel."
Våga säg Jesus om Jesus är ämnet
"Kyrkorna på plats i Almedalen verkar ha samma problem. Man kan prata om mycket men

inte om kärnan. Kyrkan behöver tala om Jesus om Jesus är kyrkans ärende. För oss kristna är
Jesus basen för allt vårt arbete, våra beslut och våra värderingar. Det måste vara möjligt att
säga det också i Almedalen." (Åke Hällzon)
OHLINS: Hur kan man över huvud taget tala om världsfred utan Jesus?! Alla bibelläsare bör
känna till att världsfred genom globalism i den Nya världsordningens (NWO) agenda,
tillrättalägger och förbereder för världsledaren som kallas antikrist. Den s k freden slutar i
katastrof.
1Tess 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som
smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

JAN MARKELL NEWS
Mark Driscoll planerar för återkomst
"Nu riktas även hård kritik mot att Driscoll ges utrymme i Hillsong-konferensen i London. En
kampanj vill stoppa Driscoll från att över huvud taget komma till tals. -Beslutet att inte låta
Mark Driscoll personligen medverka i Sydney och London visar sig bara var en dimridå. Det
är tydligt att det inte går att lita på Brian Houstons ord, säger initiativtagaren Natalie Collins
syrligt enligt christiantoday."
Mark Driscoll fick förklara sig på Hillsongs konferens
"...Brian Houston ställde denna fråga till Driscoll vid en tidigare intervju: – Ja, absolut, vid
tillfällen, svarade Mark Driscoll. Den amerikanske pastorn avsade sig sitt pastorsuppdrag för
kyrkan Mars Hill i oktober förra året. En intern utredning fann att Mark Driscoll stod för en
osund makutövande, kontrollerande och manipulativ ledarstil."
OHLINS: Vi uppmanas i Guds ord att följa goda föredömen, inte dåliga, utan ta avstånd från
falska lärare och ledare. "Lika barn leka bäst", är ett gammalt talesätt och man kan undra om
dessa ledare har som högsta mål att hjälpa varandra till "de stora estraderna", höga positioner
och kändisskap i det de kallar "tjänst för Gud". Förkrosselse och ödmjukhet tycks lysa med
sin frånvaro (?) när det enda som gäller är att snabbt göra "come back" i dessa sammanhang.
Brian Houston har blivit hårt kritiserad även från de egna leden.
När palestinier dör i häktet
ISRAELNYHETER: "Likt mainstreammedierna i Väst, väljer FN att blunda när palestinier
torterar eller dödar andra palestinier. Palestinska myndigheten och Hamas hävdar att de tre
männen begick självmord. När tre fångar dör på mindre än en vecka borde varningsklockorna
ringa. Men propalestinska grupper och människorättsaktivister bryr sig inte om palestiniernas
mänskliga rättigheter – om inte Israel kan hållas ansvarigt. Deras besatthet av Israel har gjort
dem blinda för den svåra situation palestinierna har under Palestinska myndigheten."
Israeli Arab Imam openly calls for support of ISIS in mosque speech (Eng)
ISRAEL TODAY: "Imamen i al-Tawhid-moskén i den israeliska staden Umm al-Fahm har
öppet krävt stöd för den Islamiska staten (IS) i en predikan 2 juli. Han anklagade Hamas för
att vara alltför moderat och anklagade organisationen för att samarbeta med Israel."
NY TRUMPET NEWS

Evangelikal biskop: Överge inte de kristna i Ryssland
"...– Vi ser också att det nu reser ut ryska missionärer till hela världen, till länder dit
västerlänningar har svårt att komma in, som muslimska länder. Det är något som jag tror
kommer att öka mycket, säger han. Han är mycket tacksam för den tid av frihet som
evangeliska kristna haft sedan Sovjetunionens fall. Han verkar dock se friheten som ett
undantag i Rysslands historia, och är helt förberedd på att det kan komma förföljelse. – I så
fall kommer vi att arbeta underjordiskt och fortsätta att evangelisera..."
TUFFT FÖR MESSIANSKA JUDAR I ISRAEL
“The state does not need to fund groups that break the law. An organization that baptizes Jews
is breaking the law and we certainly do not need to strengthen its activities,” Finance
Committee chairman Moshe Gafni (United Torah Judaism) said. “Any organization that we
find breaking the law will not get the benefit.” (Ivarfjeld)
Ett nödrop för svensk kristenhet
"Ett rop av nöd och ångest bor i mitt inre. Kommer den kristna tron överleva eller dö ut i vårt
land? Detta rop formuleras ibland i ord, oftast främst i suckar: Gud gör det ännu en gång – låt
Din mäktiga ande och kärleksvåg fylla Din församling! Utan den helige Ande finns ingen
kyrka eller församling, men med Andens kraft, gåvor och frukter så kan kristna församlingar
ges nytt liv och mogna. Annars hotar rutinisering, ytlighet, social präktighet och enbart
kulturell närvaro i samhället. Och kyrkan blir en skugga, ett salt som mist sin sälta. En
tragedi, fylld av ”de dödas ben”." (Björne Erixon)
Pastor i krisens Aten: ”Vi lever en dag i sänder”
" Greklands befolkning röstade i söndags mot ett förslag till sparpaket från landets
kreditgivare. Begripligt, menar biståndsorganisationen Caritas. Olyckligt, säger pastor Stavros
Ignatious."
Greklandskrisen för nybörjare
Guds soldater intog London
"18 000 frälsningssoldater fyllde i helgen pampiga O2-arenan i London. Samfundet firade
150 år och general André Cox manade på sina trupper med orden "Jag drömmer
om..."...Deltagarna fick bland annat höra general André Cox slå fast sin dröm för 2000-talets
Frälsningsarmé. – Jag drömmer om en överlåten, effektiv och glädjefylld armé, rotad i och
med tillit till Guds Ord och på sina knän, sa Cox bland annat.."
Broder Mose: Tunisien är i chock
"...Broder Mose skulle önska att de moderata imamerna vågade ta upp även känsliga frågor. –
Jihad, rätten att avrätta dem som lämnar islam, uttrycket kuffar – är detta något som gällde på
profeten Mohammeds tid eller måste det gälla nu också? Så länge de förblir tysta om det här
sker ingen förändring. Något annat som måste till i Tunisien, menar han, är religionsfrihet. –
Om människor inte har möjlighet att själva välja sin tro finns ingen verklig religionsfrihet.
Och då spelar det ingen roll hur mycket regeringen än talar om mänskliga friheter och
rättigheter, för då fattas något viktigt. Broder Mose säger att Islamiska statens metoder och
frammarsch har lett till att många muslimer runt om i arabvärlden tagit avstånd från religion
och blivit ateister. – Det här är något som man skriver och talar om mycket just nu: Att
IS frammarsch har skapat chock och förvirring bland muslimerna, och att många
undrar om det här verkligen är islam. När en del av dem sedan kommit fram till att IS
faktiskt predikar det som står i Koranen och den islamiska traditionen i haditherna, har

de valt att bli ateister, säger broder Mose. – De har blivit ateister av chocken, och
eftersom de lämnat islam ses de som avfällingar. Men jag tror att de söker sanningen,
och därför ber vi till Gud att de ska finna den i Jesus Kristus. (vår markering)
...Ännu viktigare än att be för de få kristna i landet, menar Broder Mose, är att be för
muslimerna. – Det viktigaste för kristna i Sverige är att förstå att situationen för muslimerna i
världen är väldigt allvarlig just nu. Det finns en andlig makt som försöker fånga in dem, och
därför måste vi be att Gud sänder sin Ande och vänder sitt ansikte mot de här länderna, säger
han. – Vi måste också försöka påverka på alla möjliga sätt så att frågan om religionsfrihet
aktualiseras ännu mer, och slutligen fortsätta att predika evangelium – alltså inte vårt
västerländska sätt att se saker och ting. Jag tror vi lever i den sista tiden och att den onde är
fullkomligt rasande, eftersom han vet att hans dagar är räknade innan Jesus kommer tillbaka."

Arab states Algeria, Lebanon and Qatar submitted a resolution this week to UNESCO’s
World Heritage Committee that excoriates Israel for “the persistence of the illegal excavations
and works conducted by the Israeli occupation authorities and the extreme settler groups in
the Old City of Jerusalem and on both sides of its walls.” The resolution accuses Israel of
damaging artifacts and Islamic holy sites on the Temple Mount, Islam’s Haram al-Sharif, and
castigates the Jewish state for building a light rail line that passes near the Old City walls and
damages their “visual integrity and the authentic character of the site.” It refers to the Temple
Mount only as a “Muslim holy site,” and to the Western Wall plaza, the holiest site in Judaism
accessible to Jewish worshipers, who are not allowed to prayer on the mount itself, only by its
Muslim moniker, the “Buraq plaza.” Source: The Times of Israel >>
Det här är en tickande bomb som kommer att brisera snart inte bara i England. The Film That
Uncovers What is Really Happening in Mosques Across The UK >>
THE TRUMPET NEWS
Israel goes on the alert on her Sinai border (Eng)
Israel today: Israel höjer beredskapen vid Sinai-gränsen efter att ISIS på onsdagen mördade
dussintals i den egyptiska säkerhetsstyrkan. Striderna i Sinai är de värsta sedan Yom Kippurkriget 1973. Som det ser ut nu är IS-terroristerna upptagna med att strida emot egyptiska
styrkor men det kan lätt utvecklas till raketattacker emot Israel.
Utsatta druser i Syrien ber Israel om hjälp
"Druserna har hamnat i brännpunkten i våldets Mellanöstern. Den religiösa
minoritetsgruppen, som är utspridd i flera länder i regionen, kan bli den faktor som drar in
Israel i inbördeskriget i Syrien."

Hindret för en folkväckelse
"På frågan vad som hindrar en folkväckelse, svarade Lewi Pethrus: ”Underligt nog har jag
även hos människor som vill räknas som gudfruktiga mött likgiltighet inför vår uppgift i
tiden. Man har stannat upp i det andliga framåtskridandet. … Mitt svar på frågan vad som i
vår tid kan hindra en folkväckelse är alltså: Det är den beklagliga försoffningen som präglar
många kristna. De troende måste vakna upp båda inför sanningen om att Jesu ankomst står för
dörren och för sitt ansvar som väckelsens redskap." (Marcus Jonsson)

DET DRAR IHOP SIG
OHLINS: INTRESSANT BIBELSAMMANHANG
Joel 3:11 Skynda er att komma, alla ni hednafolk häromkring, och församla er. Sänd, HERRE,
dina hjältar dit ner. 12 Låt hednafolken resa sig och dra ut till Josafats dal, ty där skall jag sitta
till doms över alla hednafolk häromkring. 13 Låt lien gå, ty skörden är mogen. Kom och
trampa, ty pressen är full, presskaren flödar över, ty deras ondska är stor. 14 Det är skaror
på skaror i Domens dal, ty HERRENS dag är nära i Domens dal. 15 Solen och månen
förmörkas, och stjärnorna mister sitt sken.
Islamiska staten hotar att störta Hamas
"IS går till offensiv i Sinai och Gaza. Den jihadistiska gruppen dödade minst 50 egyptiska
soldater i går – och hotar samtidigt att störta Hamas regim för att den inte är tillräckligt
islamistisk. Militanta islamister gick till attack på bred front i egyptiska Sinai i går. I en våg
av samordnade anfall mot militära mål dödade de minst 50 soldater – och Islamiska staten
(IS) tog på sig ansvaret. Den blodiga offensiven kom bara två dagar efter det att Egyptens
riksåklagare, som åtalat tusentals islamister, mördades i ett attentat. Oroligheterna visar att
den egyptiska regimen långt ifrån har läget under kontroll. ...IS anklagar nu Hamas, en
avläggare till egyptiska Muslimska brödraskapet, för att inte vara tillräckligt nitiskt när det
gäller att driva igenom religiösa lagar. IS hotar därför att störta regimen i Gaza och förvandla
den palestinska kustremsan till en del av sitt kalifat..."
OHLINS: Så har den här nyheten även nått svensk media. Hamas vill inte erkänna judarnas
land Israel och det leder naturligtvis inte till någon välsignelse eftersom Guds ord är tydligt i
den saken. Desto hårdare dom kommer att falla över IS som påstår att de ska "rycka upp Israel
med rötterna". Men himlens Gud har allt under kontroll och det kommer även IS att få erfara.
Det som är planterat och rotat i Guds ord, kan ingen människa rubba.
Malmös synagoga ska övervakas med kameror
"Sedan hoten och skadegörelsen mot judiska objekt i Malmö och Köpenhamn ökat har den
judiska församlingen fått installera övervakningskameror vid sitt församlingshem. Nu vill
man utöka med fyra kameror placerade runt synagogan, skriver Kyrkans tidning."
"Man omdefinierar begreppet äktenskap"
USA: "– Russel Moore, en av ledarna i USA:s näst största kristna samfund Southern Baptist
Convention, uttryckte det bra i Washington Post efter beslutet. Han menade att det inte är tid
för kristna att vara panikslagna, utan att stå fast vid sin uppfattning och vänja sig att leva i ett
samhälle som inte delar den bibliska synen på äktenskapet. Man ska fortsätta älska sin nästa
och inte ge upp för majoritetskulturen i äktenskapsfrågan."

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS
Odramatiskt och sarkastiskt
Paul Widen: "Tidigt imorse bordade israeliska kommandosoldater det svenska fartyget
Marianne av Göteborg på internationellt vatten ungefär 100 sjömil från Gaza. ...Marianne av

Göteborg lotsas i skrivande stund till den israeliska hamnen i Ashdod, dit det beräknas
ankomma under dagen. Besättningen och passagerarna, sammanlagt 29 personer, väntas då
omgående föras till Ben Gurion-flygplatsen för utvisning ur landet. Innan dess kommer de
dock få varsinn kopia av följande brev: Välkomna till Israel! Ni verkar ha åkt vilse. Kanske
hade ni för avsikt att segla till en plats som ligger inte så långt härifrån – Syrien, där Assads
armé slaktar sitt folk varje dag och stöds av den mordiska iranska regimen. Här i Israel
lever vi i en vardag där terroristorganisationer som Hamas försöker döda oskyldiga civila. Vi
försvarar våra medborgare mot dessa försök i enlighet med internationell lag..."
Ship to Gazas talesman gör sig löjlig
”I motsats till vad Dror Feiler och Staffan Granér skriver är Ship to Gazas egentliga
målsättning provokation. En provokation som Islamiska Jihad nu använder i det intrikata
spelet i regionen”, skriver Ulf Öfverberg. ”Ship to Gaza får stöd av Islamiska Jihad”
(Israelnyheter >> )
NY RUNES HÖRNA (Pdf)
OHLINS: En mycket bra analys av Rune Johansson, som ytterligare förstärker farhågorna om
att uppfyllelsen av Uppenbarelseboken 13 är närmare än vi kan ana.
Glöm inte bort syndafallet
"Genom en enda människa kom synden in i världen och genom en enda bars den ut därifrån.
Detta är dagens sanning, och den sanningen behöver förkunnas i sin helhet, annars är
förkunnelsen till ingen nytta för någon." (Nils-Olof Persson)
NY PASTOR BRIAN
Greece is battling to keep its sovereignty against a very powerful EU. There are problems on
both sides, but basically we see the beast of Revelation exercising it's authority. A #grexit
could be catastrophic. The next economic reboot will include the mark of the beast. I truly
believe this. As currencies collapse, the last currency of this world will require you to give up
Jesus Christ. Do not take the mark, but be bought with the blood of Jesus. (CITAT: BRIAN)

PROFETIORNAS UPPFYLLELSE ? (UPP 13)
Barack Obama spoke of the responsibility that his own job title brings in leading the way
towards a change in global environmental policy.
“I welcome His Holiness Pope Francis’s encyclical, and deeply admire the Pope’s decision to
make the case – clearly, powerfully, and with the full moral authority of his position – for
action on global climate change,” he said.
“As we prepare for global climate negotiations in Paris this December, it is my hope that all
world leaders and all God’s children will reflect on Pope Francis’s call to come together to
care for our common home. (Ivarfjeld)
OHLINS: På CNN har man haft detta som en stor sak och lyft fram nästan dagligen. Man
kommer att gå in under FN:s regelverk för att mer eller mindre tvinga fram det här. Bered er

på svåra tider ni som verkligen är födda på nytt och är Guds barn. Judarna och de på nyttfödda
har allttid varit Satans mål och är även så i ändetiden.
Upp 12:12 Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty
djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. 13 När
draken såg att han hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet.
14 Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i
öknen, där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid. 15 Då sprutade
ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden.
16 Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade
ur sin mun. 17 I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes
barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd.
Antikrist och den falske profeten kommer att lyckas genom lögner : ÄR GLOBAL
UPPVÄRMING EN SÅDAN?
Lyssna på End Time Ministries >> (FINNS DET EN AGENDA BAKOM FÖR ATT
FÖRENA ALLA I NWO?) >>
OHLINS: Tänk på att det är så stort att det har en möjlighet att bedra jordens innebyggare.
Tänk även på hur exakt i den profetiska klockan det här nu dyker upp. Var står nu Rick
Warren ? Han kommer troligen att dra mängder av evangelikaler rakt in i den här agendan?
(NWO - UPP 13) Kolla själva!
Evangelical Leaders Join Global Warming Initiative
The Green Bible” for Global Warming Whackos!
EXPOSED! Rick Warren Admits Membership In New World Order Group CFR
Så ser vi en annan stor fara, nämligen den lära som säger att församlingen skall försvinna på
ett ögonblick innan det här sker som vi nu varnar för. Tror man verkligen på den förresten?
Då hade det kanske sett annorlunda ut på våra sommarkonferenser eller? Vi menar inte att
vara ironiska men nöden står för dörren, är vi redo?
PASTOR BRIAN: WORLD WAR 3
Biblisk helhetssyn på kvinnan
"...En vägledande princip var att börja i det tydliga och uppenbara och därefter närma sig de
svårare texterna. Några utgångspunkter för bibeltolkningen var: Gud skapade man och kvinna
till sin avbild. Det fanns ingen rangordning i förhållandet mellan Adam och Eva. Över- och
underordningen kom däremot i syndafallet. Orden om att mannen skulle ”råda över” kvinnan
är ett konstaterande, inte en uppmaning. Vi tror alltså att ojämlikheten inte tillhör Guds
skapelsetanke utan är en del av förbannelsen, av fallets konsekvenser...Genom Jesu exempel
och hans försoningsverk på korset sker något helt nytt som återupprättar Guds ursprungliga
tanke. I frälsningen upphävs skillnaderna mellan könen. Det är detta Paulus sammanfattar i
Gal 3:28: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i
Kristus.”...
Rangordningen mellan män och kvinnor borta
"Rangordningen och konkurrensen mellan könen uppstod i syndafallet och är genom korsets
kraft inte längre giltig, eller borde inte vara det. Därför säger Paulus i Galaterbrevet: ”Alla är

ni genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er
Kristus."
Håll inte tillbaka kvinnorna!
"Det är dags att vi gör upp med manliga härskartekniker och patriarkala ordningar som
dränerar församlingarna på kraft, livsglädje och kvinnligt ledarskap."
Kvinnorna och bibeltolkning
"I dag är det karlarna som behöver särskilda förmaningar, inte kvinnorna. Att överföra
dåtidens förmaningar till nutid utan att se till intensionen har fått och får motsatt effekt mot
den som texterna avser. Splittring, sår och förlorat anseende. Den frikyrkliga historien ropar
till oss om detta. I dag får församlingar och pastorer be om förlåtelse för att man i ovishet
försökte tillämpa texternas förmaningar utan insikt."
Undervisning om Man och Kvinna:
Adam och Eva (3 delar)
Politiseringen av döda barn
Paul Widen: ”Vi kan förlåta er för att ha dödat våra söner, men vi kommer aldrig att förlåta
er för att ha tvingat oss att döda era”, brukade Israels premiärminister Golda Meir säga. Dessa
ord bör man ha i åtanke när man läser FN:s rapport över barn i väpnade konflikter."
TRUMPET NEWS (OM GREKLAND)
Förintelsens bortglömda hjältar
"Den insats Albaniens folk gjorde för judarna under andra världskriget är sorgligt okänd. Det
skriver frilansskribenten Mona-Liza Gustavsson. ...Albanien var ockuperat av Nazityskland,
men trots det räddades fler än 2000 judar undan Förintelsen. Med risk för sina egna liv
vägrade albanerna att utlämna dem till ockupationsmakten. Regering och folk såg dem som
sina bröder och systrar – som Guds barn som skulle skyddas. Det var en hederssak...

NY RUNES HÖRNA
OHLINS: Det är en viktig kugge i sammanhanget att förstå att det Rick Warren beskriver i
sin Peaceplan är i stort sett samma sak som Vatikanen nu lägger fram. Den avfallna kyrkans
väg blir allt tydligare (Upp 13) Att tjäna Gud med "mål och mening" (Warrens bok) kan visa
sig vara mer jordiskt än himmelskt.
Straffa IS-jihadister som landsförrädare
"...Vi kommer alltså infinna oss i en situation där flyktingar som flyr IS kommer vara
förpassade till arbetslöshet och fyra-handsboenden, medan förövarna kommer få en gräddfil
till bostäder och arbete. I ett läge där tusentals människor kommer till Sverige flyendes från IS
terror kommer de i välfärden mötas av sina förövare som nyligen blivit anställda av
välmenande politiker. Sverige håller på att bli för jihadister det Argentina var för nazisterna
efter andra världskriget. De jihadister som ansluter sig till IS är landsförrädare, det enda
som håller dem ifrån att fällas är en ren teknikalitet - det är där det politiska fokuset bör
läggas, inte på att erbjuda mördare en bekväm vistelse i Sverige."

Stockholm sponsrar massmord, tortyr och våldtäkt
OHLINS: Det här är inte "omsorg". Det är orättfärdigt!
ERSÄTTNINGSTEOLOGINS KONSEKVENSER
Now he warns against the use of Israeli flag and Israeli songs at Christian meetings. –
Remove all israel flag Norwegian meetings and assemblies. And one more thing: Drop israel
songs, says Sørensen in a “firebrand” the magazine “Korsets Seier”.
LIGHTHOUSE TRAIL NEWS
Skrev abortkritiskt – stängdes av från jobbet
"En barnmorska i södra Sverige skrev på Facebook att det är jobbigt att arbeta med aborter.Då
blev hon avstängd från sitt jobb.– Det har gått för långt i Sverige. Oavsett vad man har för tro
måste det vara okej att känna såhär, säger hon. ... – Mina gamla chefer förnekade att de från
början sagt att jag inte behövde jobba med aborter, fastän hela avdelningen visste att det var
så. ...Ungefär samtidigt blossade debatten om samvetsfrihet upp på nytt. Den officiella linjen
från både fack och arbetsgivare är denna: Den barnmorska som inte kan ta hand om
abortpatienter får söka sig ett annat jobb. – Men jag vet många kollegor som inte har någon
uttalad religiös tro, och som ändå tycker aborter är jobbiga. Det är vi som tar hand om fostren
och moderkakan och flera mår dåligt av det, säger hon."
Två poliser skadade i terrorattack
"Två poliser skadades när en arabisk förare körde över dem i Jerusalem i dag. Föraren sköts
när han försökte köra över poliserna en andra gång. Detta var en i raden av flera liknande
attacker under de senaste månaderna."
Påven kallade Mahmoud Abbas "en fredens ängel" som "förstör den onda krigets ande".
OHLINS: Man kan väl inte annat än häpna över ett så totalt omdömeslöst och dumt uttalande
av påven!? Tidigare har vi kunnat läsa om Vatikanens erkännande av "staten Palestina". Vad
kan vi annat vänta av denna religiösa koloss som inte är byggd på biblisk grund, utan på
mänsklig tradition och hednareligioners inflytande. Tillägg: Enligt Vatikanen sa påven till
Abbas att han "må bli en fredens ängel", inte att han "är"...
Debattartikel i Dagen kan leda till indraget bidrag
OHLINS: Då har vi nått fram till det som var väntat. Ingen bör vara förvånad. Åsiktsfrihet
och religionsfrihet är på väg att upphöra och den antikristliga och intoleranta agendan tar
över, där bara den s k "politiskt korrekta" åsikten accepteras. Med tiden kommer det troligen
förbjudas att tala om "synd" över huvud taget, vilket en del kyrkor redan har anpassat sig till.
Men då har man heller inget evangelium - varken nåd eller sanning - att förmedla och därmed
inget existensberättigande att vara kyrka.
Kinesiskt mirakel
"Martyrernas blod producerar nu en aldrig tidigare skådad skörd. ...Den andliga hungern
exploderar i Kina även om landet officiellt är ateistiskt. En färsk studie visar att många fler
söker på nätet efter ”kristen församling” och ”Jesus” än efter ”kommunistpartiet”. Forskare
beräknar att mellan 10 000 och 25 000 människor blir kristna varje dag i Kina. Kristna förföljs
fortfarande i Kina men det dämpar inte tillväxten. Kommunistpartiets ledning är oroad över
den kristna trons popularitet och har gjort nedslag i kyrkor och arresterat pastorer som leder

huskyrkor. Vissa kyrkor har försatts i konkurs för att deras verksamhet ska stoppas. ...Kinas
kyrkor är ett mirakel. Det frö som planterades av missionärer som Hudson Taylor på 1800talet dog i jorden under kulturrevolutionen på 1960- och 1970-talen. Mao försökte utplåna
religion och utländskt inflytande och tvingade 10 000 missionärer att lämna landet. Han sände
också tusentals kristna i döden. Men dessa martyrers blod producerar nu en aldrig tidigare
skådad skörd. Ingen kommer att kunna ignorera det kinesiska undrets betydelse."
Håll trendkänsligheten i schack
"...Om församlingen bara ser det som sin uppgift att tillhandahålla andliga upplevelser och
om sanningen i hela Guds ord inte förmedlas, kanske vi fyller bänkraderna men tömmer tron
på att evangeliet har något konkret att förmedla till livet utanför. I förlängningen skapar det en
form av kognitiv dissonans där det man vet i kyrkan blir allt svårare att förena med det man
vet utanför. När vi därför sätter större tilltro till människors subjektiva upplevelser, gör vi en
felaktig uppdelning av lära och liv. Risken är att vi då även bygger en kultur som fascineras
mer av spontana tilltal men som ser systematisk bibelutläggning som begränsande religiositet.
Och att försumma Guds ord är knappast att bygga upp Guds församling." (Jacob Rudolfsson)
”Sekulariseringen måste bekämpas”
"Patrice N’souami menade att kyrkan i Europa måste bekämpa sekulariseringen. – Jag tror att
ni i Västerlandet måste återge Gud Hans rätta plats, inte bara i era egna liv, utan i allmänhet.
Pedro Arbalat, som arbetar med evangelisation i spanska kyrkan Fieide, befann sig i en miljö
som mer liknade den svenska. Han berättade att Spanien präglades av postmodernismen, och
att människor inte ens frågar efter om Gud finns eller inte, den centrala frågan är om Gud kan
göra något för mig just nu. ...– Människor i Spanien vill inte veta vad du tror, utan vem du är.
De vill bli inbjudna till ditt hus för en kopp kaffe, de vill se hur dina barn är, hur ditt
äktenskap fungerar. När de ser ditt äkta kristna liv, då frågar de hur de kan få det du har."
Norsk polis varnar för Södertälje
"Norska polisen använder svenska Södertälje som ett skräckexempel – där invandrargrupper
har skapat en "stat i staten", skriver norska Aftenposten.
THE TRUMPET NEWS
Gideoniterna passerade historisk milstolpe
Organisationen har nu delat ut två miljarder biblar. Den internationella ledaren, William
Thomas, gläds över siffran, men förklarar att den inte är det viktigaste. "Vi delar ut biblar
eftersom de räddar själar. Bakom varje siffra finns ett ansikte, bakom varje ansikte en
berättelse, bakom varje berättelse en ovärderlig själ som har potential att leva i evighet", säger
han."
VATIKANEN - PALESTINA
The Vatican concluded its first treaty that formally recognises the State of Palestine, a move
that gives legal weight to the Holy See's years-long recognition and that drew fast criticism
from supporters of Israel. (REUTERS)
Kolla in den här videon textad på svenska mailad från en läsare >> Eller denna video >> (Ny
länk)
Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter och falska profeter skall träda fram och göra stora

tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i
förväg.
VIDEO: DET TRAGISKA SKALVET I NEPAL FÅNGAT PÅ TRAFIKKAMERA
Vem har rätt att ändra läran?
Mikael Karlendal: "...Ardenfors verkar vilja sudda ut syndens allvar bakom allmänna floskler
som att det inte är ”vår uppgift att öppna eller stänga dörren till himlen” och den sista punkten
om att kärleksbudskapet är överordnat livsstilsfrågorna och att det bara är nåden som öppnar
vägen till himlen. Det är en falsk framställning av läran. Antingen har han inte förstått det han
skriver om eller också anser han sig ha fått mandat att ändra på en 2.000 år gammal lära. Jag
vet inte vilket som är värst för en person i hans ställning. (Det gäller alla pastorer och präster i
alla samfund som kan tänkas vara inne på samma linje).
…De förkunnare som i detta sammanhang tänker mer som försäljare eller politiker, de tänker
då att kunden eller medborgaren har rätt och då måste jag ändra på budskapet, på produkten.
Och då tar man sig friheten att ändra på läran – åtminstone i praktiken. Men det är här det blir
fel. Om vi älskar Jesus, måste vi också älska den lära han gett oss. Då måste vi vara beredda
att lida den smälek som läran kan åsamka oss."
KOMMER NI IHÅG HANS BERÄTTELSER UNDER LAKELANDMÖTENA?
På Berndts forum diskuteras just nu liknande Karismatiska "berättelser" ja pröva själva.
(Saxat)
Raketmöte med Jesus: Jag avsäger mig en Jesus som kommer inspringande genom mitt hus,
så att prylarna flyger och kastar sig på mig i sängen med hela hans vikt. 1 min 20 sek in i
"svammlet".
www.sondaghelaveckan.se/?m=4053
Här håller jag med Stefan? som tidigare hävdade att man inte behöver den helige Andes
bedömning till hjälp för att bedöma äktheten i "vittnesbördet". Vart tog det "sunda förnuftet"
vägen hos dagens Kristna?
//Jan-Åke
OHLINS: Räkna med motstånd om du träder upp och varnar för den här anden, för de som är
drivna av den vill ha det så här. Man vill höra sånt här för det kliar i öronen, så de som
predikar det får komma tillbaks gång efter gång är klart. Det blir helt klart mindre kallelser att
resa på om du slutar klia folk i öronen.
2 Tim 4:1 Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus, som skall döma levande och
döda, och inför hans uppenbarelse och hans rike: 2 predika ordet, träd fram i tid och otid,
bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall
komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna
begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4 De
vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. (Påhittade historier?)
Det här har ni väl lagt märke till redan särskilt hos dem som försvarar osund karismatik.
Jer 18:18 Men de sade: "Kom, låt oss tänka ut onda planer mot Jeremia. (SMALA VÄGENS
FÖRKUNNARE) För prästerna skall inte komma till korta med sin undervisning och inte de

vise med sitt råd eller profeten med sitt ord. (FRAMGÅNG OCH LJUSA TIDER KOMMER)
Kom, låt oss förtala honom (OCH FRYSA UT HONOM) och låt oss strunta i vad han säger."
Nu, mer än någonsin, kräver den ökade förekomsten av antisemitism ett forum som arbetar
för att hitta ett sätt att bekämpa detta hot mot individer, samhällen och mänskliga rättigheter,
skriver ambassadör Isaac Bachman. (SVD) >>
Rekryteringen till IS pressar Säpo
"Den omfattande rekryteringen av svenska ungdomar till våldsbejakande islamism hotar att
bli övermäktig för säkerhetspolisen, Säpo. Det framgick vid ett seminarium om jihadism vid
Utrikespolitiska institutet i Stockholm på fredagen. – Jag har arbetat inom Säpo 30 år och
inom polisen sedan 35 år, och jag har aldrig sett något som kommit med så stark kraft som
detta, sa Säpochefen Anders Thornberg. – Det är ett enormt tryck på Säpo. Det kan inte
fortsätta att rekryteras fler och fler, för då kan vi inte klara det till sist."
Humanisterna vill ha steril uppväxt för barn
"Det är naturligt att ett barn växer in i sin ursprungliga familjs livsåskådning och religion.
Att inte delge sitt barn detta vore att skärma av det från den kontext som är nerven i familjens
liv med levande känslor och mänsklig värme. Därtill sammanfaller detta ofta med en stor släkt
i samma religiösa miljö. Skulle humanisterna rekommendera en kristen släkt att skicka
kusinerna till en koranskola över julhelgen, för att slippa talet om Jesusbarnets födelse?
Humanisternas princip vore möjlig i Platons beskrivning av Staten, där barnalstringen var
laglig under ett visst åldersspann hos den vuxna befolkningen. Modern fick lämna sitt barn till
okända ammor och uppfostrare dit hon fick komma och amma ett barn vilket som helst. Hon
fick inte veta vilket barn som var hennes, ty det skulle störa barnets uppfostran i Statens anda.
I en sådan stat kan man lägga in religionsundervisning från 16 års ålder.
... Humanisterna underskattar växande barns och ungdomars förmåga till eget tänkande. I vårt
land får de en bred religionsundervisning och insikt i vetenskapens nya rön. När därtill
hormonstormen kommer i puberteten blir frågorna brännheta. Många bygger då sin egen
livsåskådning och en hel del lämnar föräldrarnas tro. Barndomen har dock bibringat dem en
rikedom baserad på levande mänsklig erfarenhet." (Roland Sennerstam, barnläkare)
NY LIGHTHOUSE TRAIL NEWS
LIGHTHOUSE TRAIL: Caryl Matrisciana
THE TRUMPET NEWS
Båtflyktingar möter Jesus på Sicilien
"Paret Pipitone upplevde att det här inte var någon tillfällig insats utan att det här var vad de
skulle ägna sig åt. – Vi fattade ett beslut att vi vill vara där vi kan hjälpa till, säger Tommaso
och citerar Bibeln, från Jakobs brev 4:17: "Den som vet vad som är rätt att göra, men inte gör
det, för honom är det synd". De insatser som görs för flyktingarna, både materiellt och
andligt, välkomnas också av de stadigt växande flyktingcentren. Nu kan det komma tusentals
flyktingar på en enda dag, och behoven är enorma. – Förra helgen kom runt 6 000 flyktingar i
vår region och senaste helgen runt 1 000. Många center ringer till oss när det kommer nya
flyktingar och ber om kläder och skor till dem, och då kan vi också ge dem biblar. På många
platser får vi hålla bibelstudier och de ansvariga accepterar att vi tar med flyktingar till vår
kyrka. Vi har kontakter med 46 flyktingcenter och omkring 600 av flyktingarna har tagit
emot Jesus, berättar Tommaso. ... Många av de afrikanska flyktingarna är kristna och

längtar efter att få gå till en kyrka. Tidigare har Tommaso och Barbara tagit med sig flyktingar
till en italiensk kyrka, men nu är de så många att de håller möten enbart med afrikanerna. – I
början var de fem personer, i går (läs: i söndags) var det 120 personer i kyrkan. Många vill
komma men vi kan inte ta emot alla. Tommaso förklarar att de har två minibussar med nio
sittplatser som de använder för skjutsar till kyrkan och att det blir många resor fram och
tillbaka till flyktingcentren för varje gudstjänst. Glädjen är också stor över att kunna få gå i
kyrkan. – När jag kom till ett center i går klockan sju på morgonen stod de utanför och
väntade på mig och hoppade av glädje. Bland de flyktingar som kommit till tro finns bland
andra flera muslimer från Gambia..."
Europa fick det valresultat man fruktat mest av allt. Upplösningen av brittiska valet är en av
de mest dramatiska och extrema hittills och kan få stora följder för Storbritannien och EU.
(AB) >>
Ny bibelöversättning landar rätt om Anden
"...Vid Svenska Bibelsällskapets 200-årsjubileum presenteras däremot en översättning av
Galaterbrevet gjord av Jonas Holmstrand och Jesper Svenbro, som enligt mitt förmenande på
ett riktigt sätt inser att det är Gudsanden det är fråga om genom att ange en teologisk
förståelse av dessa texter, i likhet med översättningar helt i linje med uppenbarelsen redan i
Gamla testamentet och i översättningar som Bo Giertz och Folkbibeln. Alla som ber om ”de
rätta orden” i dessa texter står i så fall inför ett bönesvar till gagn för förståelsen av Andens
helgelse både i själavård och förkunnelse. För om det är genom Guds ande som den kristna
människans etiska dilemma ska lösas, då är det främst genom en dynamisering av denna
kraftkälla som den etiska konflikten upphör och inte genom en liberalisering av Guds ord."
(Samuel Svensson)
Humanisternas kritik bottnar i en unken syn på religion
"För det första: Sverige har ratificerat den så kallade Europakonventionen, som uttryckligen
slår fast att ”föräldrar har rätt att välja en utbildning och undervisning som stämmer med deras
tro eller filosofiska övertygelse”. Humanisternas krav strider alltså direkt mot Sveriges
internationella åtaganden.
För det andra: Även en religiös friskola är skyldig att hålla sig till den svenska läroplanen.
Risken för att man som skola inte skulle ge en allsidig belysning av religion i den meningen
att man inte introducerar barnen till de (andra) stora världsreligionerna, är därmed obefintlig.
Om de inte gör detta kommer de nämligen inte att få behålla sitt undervisningstillstånd.
För det tredje: Sekter eller andra miljöer som bidrar till aktiva övergrepp mot barn kan ställas
till svars för detta utifrån helt andra lagar än dem som vi här talar om. Fysisk och psykisk
misshandel är till exempel olaglig oavsett om den utförs med religiösa, politiska, ateistiska
eller helt andra förtecken. Med andra ord finns det ingen anledning att brännmärka just de
religiösa miljöerna. (Även om jag som kristen naturligtvis blir ännu mer bedrövad när jag får
höra om sådant från ett kristet sammanhang.) Sammantaget tyder detta på att Humanisternas
kritik bottnar i något helt annat, nämligen en allmän religiofobi och ganska unken syn på
religion som fenomen. Och – utan att ta varenda stavelse i Anita Goldmans text i försvar – det
var väl just detta som hon från början reagerade på?" (Olof Edsinger)
OHLINS: Ockulta krafter är aktiva i vårt land, inte minst den s k "Kollektiva Deeksha" som
säger sig förespråka "enhet" (Oneness). Vi vill allvarligt varna för denna orena andlighet
från mörkrets rike. Låt oss som är pånyttfödda kristna fortsätta att be till Gud för vårt land, i
Jesu Kristi namn.

RYSSLAND FORTSÄTTER RUSTA UPP
Nu visar Ryssland upp sin nya superstridsvagn Armata T-14. Svensk överstelöjtnant: ”Det
kan starta en ny kapprustning (DN)
KARIN JANSSONS NYHETSBREV
Marknadsplats Rörelsen .. 7 Berg: Nordisk Bönekonferens = NAR-bön! – DEL 9
Mammor formar världen genom bön för barnen
"Att be för barnen och deras skolor. Det är agendan för "Mammor i bön", en rörelse som
sprider sig över världen. ... – Som ett resultat av bönearbetet har många kristna börjat utbilda
sig till lärare, berättar Anette och förklarar att skolvärlden är en hjärtesak för MIB. Många
kvinnor i rörelsen har också valt att ”adoptera” skolor i bön. – Det kan vara skolan där man
har egna barn och barnbarn eller bara en skola i närheten av där man bor, säger Antionette,
och berättar att mer än 150 svenska skolor i nuläget har en egen ”bönemamma”. – Vi ber att
bibliska värderingar på nytt ska genomsyra läroplaner och kursplaner. Vi ber också om ett
stopp för yoga och meditation i svenska skolor, om beskydd mot våld och droger etcetera..."
Vittnesbörd: ”Jag kände ondskans närvaro”
"Från tolv års ålder var han drogmissbrukare. Som 18-åring fick han sitt första fängelsestraff.
Men det var först när mörkret började ta över allt som vändningen kom i Peter Fahléns liv.
...Peter fortsatte med drogerna och han började förfalska betalcheckar. Men vid ett tillfälle
fångades han av övervakningskameran på en bank, och efter en polisjakt hamnade han i häktet
på Kumla. Nu var han 29 år. – När jag kom dit var jag så trasig att jag inte vågade släcka
lampan eller titta mig i spegeln. – Jag satt bara på sängen och tänkte: "Vad ska jag ta mig
till? Det finns inte en människa som kan hjälpa mig". Tankarna gick som en radar för
att hitta en utväg. Då mindes jag plötsligt söndagsskolan och Jesus. Det var som att en
lampa tändes med hopp. – Jag tänkte: "Finns det onda, måste det goda finnas också". Jag
började ropa till Jesus av hela mitt hjärta. Efter den kvällen började Peter få frid, han kunde
sova och fungera på ett bra sätt. Han hittade ett litet vykort med en bild som föreställde Jesus
som bar ett lamm. Det satte han upp vid sin säng, men berättade inte om sin tro för någon. –
Det var bara mellan mig och Gud. Jag bad till honom varje dag, säger Peter..."
Sveriges spel om freden
"På torsdag är det 70 år sedan fredsjublet utbröt på Kungsgatan i Stockholm. Bakom
kulisserna var Sverige djupt involverat i krigsslutets dramatiska diplomati. Ingrid Carlberg har
grävt i arkiven och berättar om Churchills vrede mot svenskarna och om unge diplomaten
Axel Lewenhaupts hemliga möte med SS-chefen Heinrich Himmler."
Stefan Gustavsson: Alla tolkningar är inte sannolika
"...För det första, livet i församlingen. Det går inte att ena veckan säga att Guds välbehag
vilar över samkönade sexuella relationer för att veckan därefter säga att de är emot Guds vilja.
Det måste finnas konsekvens i undervisning och själavård. Enda möjligheten är då att undvika
att adressera frågan. Men ingen vill väl att frågan ska tillbaka in i garderoben? Tänk bara på
biskoparnas iver att gå i Pride-tåg. I den kristna gemenskapen tvingas man ta ställning. För
det andra, logiken i argumenten. I många teologiska frågor där vi kommer till olika slutsatser
gör vi det med gemensam start i bibeltexterna. Denna fråga är annorlunda. Ingen kan läsa
Bibeln och komma fram till att Gud välsignar samkönade sexuella relationer. ...Den klassiska
förståelsen är att frågan handlar om sexualetik, om vilka handlingar som är riktiga. Vad som

är rätt avgörs inte av vem man är eller av hur det känns; det avgörs på andra grunder. För den
kristne är nyckelfrågan: Vad är Guds vilja? Inte heller här finns en öppning för en tredje väg.
En handling kan inte vara både rätt och fel."
En gudstjänst för hela livet"Gudstjänsten behöver skickliggöra oss för mötet med dem som i
dag är främmande för tron. ...För att återvända till ungdomarna; kanske har vi fokuserat för
mycket på hur vi ska göra för att få dem att trivas i kyrkan och för lite på vad de får med sig
för att deras tro ska bära genom livet." (Birgitta Hägg)
Palestinska reaktioner på terrorattacker
ISRAELNYHETER: "MEMRI har gjort ett sammandrag av hur palestinierna har reagerat på
den senaste tidens terrorattacker i Jerusalem med omgivningar. De palestinska myndigheterna
fördömer Israel för att de "mördat" de "oskyldiga" angriparna. Hamas prisar attackerna och i
sociala media prisas terroristerna och det uppmanas till flera våldsdåd."
Regeringen satsar 800 000 på interreligiöst arbete
"Det är Kulturdepartementet som skjuter till pengar, och kulturminister Alice Bah Kuhnke
(MP) säger i ett pressmeddelande: - Samarbete mellan de religiösa samfunden är en viktig
pusselbit i vårt gemensamma arbete mot fördomar och intolerans. Sveriges interreligiösa råd
spelar en stor och viktig roll i det arbetet. Nu ger vi förutsättningar för att kunna fördjupa det
arbetet."
OHLINS: Alla sanna bibeltroende kristna inser nog att framtidens finansiella bidrag kommer
att gå till interreligiösa och antikristna allianser och sammanhang som inte accepterar att vi
tror att Jesus är enda vägen till Gud. Den kristna missionsorganisationen Ljus i Öster är då
ett strålande exempel på att hellre avstå statliga bidrag än att kompromissa med budskapet, att
ge Guds evangelium till människor. Många givare reagerade vid den tiden med att ge ännu
mer och organisationen kunde stödja långt mer nationella evangelister än tidigare. För en tid
sedan kännagavs att Ljus i Öster hade fått en gåva genom ett arv på 16.6 miljoner som
kommer att gå till bibeltryckning, missionsbibelskolor och stöd till förföljda kristna. Detta
visar inte bara att Gud har förtroende för dem som väljer att följa Jesus och vägrar att
kompromissa, utan också på att Gud är mäktig att förse ekonomiskt såväl som andligt.
De Äldste
"Gro Harlem Brudtland har också problem med verklighetsförankringen, om än inte lika akut
som Jimmy Carter. ”Båda ländernas befolkningar vill ha och förtjänar en rättvis fred”,
hävdade hon igår under en presskonferens om situationen i Gaza. Märkligt då att över 14000
raketer har avfyrats från Gaza mot Israel sedan Israel evakuerade samtliga sina medborgare
och alla sina soldater från området sommaren 2005, eller hur? Märkligt att Hamas stadgar inte
bara förespråkar förintelsen av staten Israel, utan också utrotning av alla världens judar. En
”rättvis fred” betyder för många palestinier att staten Israel upphör att existera och att alla
judar dör eller på annat sätt försvinner ur allmän åsyn. Detta är förstås svårt att erkänna och
internalisera, speciellt när man pratar med människor som i övrigt inte tuggar fradga, klär sig i
bruna uniformer eller skriker på tyska.
De Äldste förbereder sig nu för avfärd. Trots den pinsamt uppblåsta självbilden kan man vara
helt säker på att ”mänsklighetens delade intressen” inte på något sätt stärktes under
gamlingarnas fyradagarsvisit i det heliga landet. Svenska politiker bör dock med fördel
begrunda detta spektakel både en och två gånger: om internationellt erkända statsmän och kvinnor som Jimmy Carter och Gro Harlem Brundtland kan avfärdas av Israel som de lallande
idioter de bevisligen är, hur mycket lättare är det då inte för Israel att avfärda Sveriges

nuvarade politiska ledarskap, som i jämförelse får Carter och Brundtland att framstå som
politiska genier?" (Paul Widen)

PASTOR BRIAN: SKÖKOKYRKAN (Pdf - Svenska)
LIGHTHOUSE TRAIL NEWS
Låt Anden forma gudstjänsten
"Vi behöver inte inspireras av de historiska kyrkorna i ett tafatt försök att känna att vi också
är en riktig kyrka. Det viktiga är att vi är öppna för Anden och att Han får sätta sin prägel på
våra liv och våra gudstjänster. Eftersom vi människor är olika och eftersom Gud älskar
mångfald, så tar sig detta olika uttryck på olika platser i olika delar av världen. En del
uppskattar mer fasta former, andra är mer utåtriktade, andra är mer familjära." (Christian
Mölk)
Vårdchef vägrar vårda kristna
"Dagen har skrivit om Dan Johannesson som i ett tidigare inlägg på Facebook sagt att djupt
troende människor inte borde vara politiker. Nu har han tagit sats igen. På sin Facebooksida
säger han att han inte längre är intresserad av att ge religiösa vård."
OHLINS: En sådan vårdchef verkar väl själv behöva vård och kanske sluten sådan?
Stort engagemang för de frigivna missionärerna
"Elisabet Åström är medlem i pingstförsamlingen i Ursviken, där Martin Reén och hans familj
är medlemmar. Hon är på det klara med vem som ska ha äran för att de fått komma
välbehållna hem. – Det är Gud som ska ha äran. Det är han som har burit både församlingen
och familjen genom allt som hänt, säger hon."
Levde efter abort – lämnades att dö
"En barnläkare i Norrland har anmält Gällivare sjukhus för hanteringen av en sen abort. Bland
annat vänder hon sig mot att sjukhuset inte gjorde en Lex Maria-anmälan av händelsen, då ett
barn som aborterades i 23:e veckan föddes med sugklocka och därefter levde i 20–30 minuter.
– Det jag hade gjort är att ge någon form av smärtlindring, även om det skulle kunna förkortat
livet lite, och hållit henne i famnen. Men att bara ha henne liggande på skötbordet i varma
dukar och låta henne kämpa för livet, det tycker jag inte är ok, säger Andrea Kischkel, som
anmält händelse till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). ...– Jag tror att Gud vill att jag
går ut med det här, för jag tycker det är hemskt att ett litet barn vägras vård och behandlas
värre än en labbråtta, säger Andrea Kischkel, som konstaterar att det inte finns allmänna
riktlinjer för hur man hanterar sent aborterade foster som visar livstecken."
Understöd från Sverige till Hamas?
ISRAELNYHETER: "Tobias Petersson skriver i Jerusalem Post att understöd från Sverige
(SIDA) verkar gå till Hamas verksamhet.
Trots att Sverige uppmärksammats på saken verkar ingen bry sig desto mer."
Ryssland häcklar Sverige
"Den finländska operationen mot ett misstänkt undervattensmål på tisdagen har fått Ryssland
att anklaga Finland för att ha smittats av ”svensk paranoia” mot ryska ubåtar. Varken Sverige
eller Finland har hävdat att Ryssland legat bakom några kränkningar på senare tid."

NY RUNES HÖRNA:UPPDATERING AV LÄGET FÖR GREKISKA EKONOMIN
Absence of contagion changes whole Greek game
Flera bedömare varnar för följderna av en grexit som bedöms kunna skapa en fullt utvecklad
finansiell panik. Även Obama - administrationen har uttryckt far - hågor för en grexit och
pekar på hur en sådan kan innebära betydande risker för den globala ekonomin (Mvh Rune J)
OHLINS: David Wilkerson skrev följande (Länk HÄR)
"Utvecklingen leder till att frågan om ett nytt världsomspännande penningsystem tas upp.
Fastän dollarn ser ut att stärka sitt grepp alldeles innan den kommande stora recessionen,
utvecklas en ny kris som kommer att skaka hela finansvärlden. Jag tror att vi får se ett
återuppväckt romerskt imperium som slutligen blir basen för en världsledare som uppstår för
att försöka få ordning på världens affärer. Utan tvivel kommer han att skapa ett kreditkort som
gäller över hela världen. Osynliga nummer fästs på pannan och armen som bara kan
upptäckas genom fotoskopisk avläsning. Numren kan tänkas utgöra 3 grupper med 6 nummer
i varje grupp. Alla som vill köpa och sälja kommer att tvingas ha detta. Ett
världsomspännande kreditsystem kommer att utvecklas så att länder kan utnyttja enorma
krediter"

THE TRUMPET NEWS
Kyrkan och integrationen
"..Den enda del av svensk kristenhet som dramatiskt växer är den bland invandrarna, personer
födda utanför Europa, eller med föräldrar födda utanför Europa. Den kristne i Sverige blir i
allt snabbare takt en person med afrikanskt eller latinamerikanskt ursprung, en nyfrälst iranier
eller någon från ett annat muslimskt land, som till exempel Irak eller Afghanistan. I
Stockholm är den rysktalande befolkningen snabbt växande, därför satsar vi på en församling
för att nå dem och håller på att rekrytera en pastor från Ukraina. Vi står inför ett genombrott
när det gäller att se personer med muslimsk bakgrund komma till tro på Jesus. Att bygga
inkluderande mångkulturella församlingar och dess utmaningar håller på att bli den stora
frågan. När vi diskuterar könsneutrala äktenskap eller gudstjänstformer, blir diskussionen helt
annorlunda om vi utgår från ett mångkulturellt perspektiv. Att göra äktenskapet könsneutralt
är en obegriplig icke-fråga för kristna eller nykristna med icke-europeiskt ursprung.." (Stefan
Swärd)
En blandning av sött och salt
"...Jesus uthärdade korsets plåga genom att se fram emot den glädje som väntade honom.
En hel värld märkt av syndens förbannelse skulle förlossas och återfödas. Men vägen till
uppståndelsens morgon som innebär gryningen för en helt ny värld går via dödens mörka natt
och dal. Korsets väg är också vår väg. Det är en symbol för hur Gud handlar med världen.
Vägen vi vandrar går inte från liv till död, utan från död till liv. Precis som det finns en
mening i barnafödandets smärta, så ger dessa tröstande Jesusord mening även till lidandet vi

upplever i denna världen. För ur lidandet föds nytt liv och ur smärtornas mörka jord gror ett
jubel som inte vet av någon gräns." (Magnus Persson)
LIGHTHOUSE TRAIL NEWS
Gardell ger förvrängd bild av kristen tro
"...Vidare talar Gardell om en kyrka som är ”besatt av homosexualitet”. Jag har själv varit
kristen i snart 40 år, och aldrig stött på någon sådan kyrka. Däremot lever jag i ett
sekulariserat och översexualiserat samhälle, där jag hela tiden matas med propaganda för just
homosexualitet. Orsaken att detta har blivit en konfliktyta är alltså inte de troendes
”besättelse” – utan vår ovilja att låta oss påtvingas en hållning som vi inte kan motivera
utifrån vår heliga skrift. I grunden är det också så att majoriteten inom den globala kyrkan inte
är ”mot homosexualitet”. I de allra flesta fall är den i stället ”för äktenskapet”. Redan i
Bibelns skapelseberättelse beskrivs föreningen mellan mannen och kvinnan i äktenskapet som
välsignad av Gud, både för att den är nödvändig för släktets fortbestånd och för att den
uttrycker en skapelsegiven komplementaritet mellan könen. Paulus skriver därtill att
äktenskapet åskådliggör gemenskapen mellan Kristus och kyrkan.."
Forskare: Frackning orsakar skalv
"I fjol hade Oklahoma 585 skalv med en magnitud på över 3,0 mot 109 året innan. Före 2008
var det bara i snitt ett par jordskalv per år i delstaten. Forskare vid Oklahoma Geological
Survey (OGS) anser att den kraftiga ökningen med stor sannolikhet beror på olje- och
gasutvinning ur skifferlager i marken med hjälp av hydraulisk spräckning, en metod som
vanligtvis brukar kallas frackning. Det är ”väldigt troligt att majoriteten av jordskalven” sker
till följd av vatteninjektionerna som utförs av olje- och gasindustrin, heter det i OGSrapporten."
”2.000 indiska flickor aborteras varje dag”
"Trots lagar som förbjuder förädrar att göra tester för att avgöra könet på sitt ofödda barn är
könsselektiva aborter fortfarande vanligt i delar av Indien. Det har resulterat i att allt färre
flickor föds i jämförelse med pojkar."
NY RUNES HÖRNA: SKULDTRÄSK OCH VALUTATURBULENSER
Den globala skuldsättningen har idag nått nivåer som saknar motstycke i världshistorien. Lån
har blivit en självklar del i dagens samhälle och gäller för såväl stater som företag och
privatpersoner. Skulden har blivit livsviktig för ekonomin och framstår som själva det
fundament som vår livsstil vilar på. Samtidigt ser vi nu hur stora maktförskjutningar äger rum
på valutamark-naderna. Hur har utvecklingen gått dithän och vad skapar dessa processer för
riskfaktorer? (RUNE J)

EN VIDEO SOM BORDE SES: AV EWY JUNESWED FRÅN 2011
"Ny massavrättning på kristna borde få oss att rita om kartan"
"Ännu en propagandavideo från Islamiska staten (IS) har chockat omvärlden. 30 personer,
som sägs vara kristna från Etiopien, har avrättas i Libyen, geografiskt långt borta från IS
självutnämnda kalifat. ...Skulle det räcka att hugga av rörelsens huvud, om ledaren alBaghadadi försvann? – Nej, inte alls. Det är ett fritt och levande religiöst budskap som

ligger bakom, som inte är beroende av individer. Det här kommer att fortsätta så länge islam
inte genomgår någon sorts reformation, så länge de här idéerna finns kvar."
GODA NYHETER: Tumstock ger pengar till mission
"Missionsorganisationen Ljus i öster får 16,6 miljoner kronor från en nedlagd stiftelse. Vilket
ger extrapengar till biblar, bibelskolor och stöd till förföljda kristna. ...Penngarna kommer
bland annat att användas till satsningar på att trycka biblar och bibeldelar, driva
missionsbibelskolor och ge stöd till kristna som förföljs."
Europeisk bojkott
ISRAELNYHETER: "Israeliska politiker har reagerat skarpt på de Europeiska
utrikesministrarnas brev där det krävs märkning av israeliska produkter producerade utanför
vapenstilleståndslinjen från 1949. Jerusalem Post är också mycket kritisk. Tidningen skriver
bland annat såhär: När EU:s utrikesministrar publicerar uttalanden som grundar sig på
trångsynthet och förvrängningar föder de en antisemitism som är förklädd till kritik av Israel.
De hjälper till att sprida lögner."
RYSSLAND VÄGRAR SLÄPPA ARKTIS
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.
Det blir bara tydligare och tydligare, Herrens Dag startas av Ryssland
Hes 38:5 Perser (IRAN) nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm, 6 Gomer
och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många
folk har du med dig. 7 Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos
dig och tag befäl över dem.

