
 

Iceland raised the alarm after its largest volcano was hit by the biggest tremors since 1977. 

Two quakes larger than four in magnitude early Monday rocked the crater of Katla, the 

country’s Met Office said in a statement. 

John Piper was once regarded as a great contender for the faith. He was the go-to guy for 

apologetics in Reformed theology and the one that was looked to when those with twisted 

soteriology espoused their false doctrine. He has written excellent books on living a holy life 

for God and had a way of explaining Scripture that made him a desirable teacher for those 

truly looking to enhance their theological understanding of and relationship with God. Yet, 

behind every fallen creature is a tendency to slide away from God. Behind every fallen 

creature is the tendency to please man. Behind every fallen creature is the tendency to become 

so engrossed in your own popularity that you fail to see the grave error that is taking over 

your life and ministry. In recent years, John Piper has shown where his true allegiance is. He 

has staunchly defended false teachers such as Rick Warren and Mark Driscoll. The movement 

that has gripped his ministry, and taken him by the seat of his pants is known as New 

Calvinism. New Calvinism is a form of seeker-friendly semi-reformed theology. New 

Calvinists believe that as long as they have their Calvinistic theology right, there is much 

room for disagreement and liberty in most other areas. 

OHLINS: Ja vad varnade Jesus för? 

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.  

California is on high alert after a series of 'mini quakes' this week raised fears a 'megaquake' 

on the San Andreas fault could be coming. A series of more than 35 temblors struck a rural 

area of Southern California near the U.S.-Mexico border in what seismologists call a 'swarm' 

of quakes. The swarm dramatically increases the likelihood of a much more major quake in 

Southern California, at least temporarily, the U.S. Geological Survey said.  
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Have Heart: Bridging the Gulf Between Heaven and Earth all the while Normalizing 

Necromancy 

OHLINS: När man trodde att Kyrkan inte kunde sjunka lägre kommer detta. 

NECROMANCY = Att tala med de döda. Ja efter Betels "Gravesoaking" är det väl nästa steg.  

A rare 'black moon' will rise this Friday night, turning the sky dark as the Western 

Hemisphere experiences its second new moon of the month. Those on the other side of the 
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world will have to wait until next month for the same event to occur, but it’ll be worth it - 

their eerie black moon is set to coincide with Halloween.  

OHLINS: En del tror att det här är profetiskt eftersom det sker vid de judiska höstfesterna. Ja 

vi får se vad som händer? Tidstecken finns det ju ändå så det både räcker till för den som 

verkligen vill se.  

NY VIDEO NR 27 KLAR I SERIEN LATTER RAIN/NAR - DE 7 BERGEN  

OHLINS: De som kommit ut nu finns på vår sida Truereformation.net I detta avsnitt NR 27 

avslöjas Kris Vallotton från Belel Redding USA (Bill Johnsons kyrka) undervisa ett 

antikristligt budskap. 

KRIS VALLOTTON: "De som har lärt känna Gud är inte längre i strid med sitt kött vii är 

inte längre några syndare": 

(Ur boken Spirit Wars sid 64) På sidan 44 i samma bok säger han så här: Jag har lärt mig en 

sak på min resa och det är att vi är nya skapelser i Kristus. "Vår kamp är därför aldrig med 

vår gamla natur, den kan vara svag men aldrig korrupt." FORTSÄTTER: "I motsats till 

denna kraftfulla sanning så sprider det sig en lögn i kritna sammanhang. En lära som säger 

att det ligger i vår natur att synda efter det att vi blivit födda på nytt. Detta är demoners 

läror, han vill övertyga oss att begärelser och ondska och annan slaveri är rotat i vår natur." 

 

1 Joh 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med 

varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. 8 Om vi säger att vi inte har 

synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder, är 

han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all 

orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och 

hans ord är inte i oss. 

Rom 7:22 Till min inre människa gläder jag mig över Guds lag, 23 men i mina lemmar ser jag 

en annan lag, som ligger i strid med lagen i mitt sinne och som gör mig till fånge under 

syndens lag i mina lemmar. 24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens 

kropp? 25 Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds 

lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.  

Här är en församling som Jakob skriver till och problemet handlar om den gamla naturen. 

Precis i motsats till Kris Vallotton skriver Jakob:  

Jak 4:1 Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för 

krig i era lemmar? 2 Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. 

Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. 3 Ni ber men får inget, därför att ni 

ber illa - för att slösa bort allt på njutningar. 4 Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen 

är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. 5 Eller menar ni att 

det är tomma ord när Skriften säger: "Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i 

oss?" 6 Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de 

ödmjuka ger han nåd. 7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort 

från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena 

era hjärtan, ni tvehågsna. 9 Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i 

bedrövelse. Jas 4:10 Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er.  

https://www.youtube.com/watch?v=S5aR1LdA1hs&feature=em-u
http://www.truereformation.net/kingdom-now-3/


Kris Vallottons påstående är en Gnostikers livsåskådning. Vi sökte lite på Kris Vallotton och 

Gnosticism på Google och hittade hur mycket material som helst. Här är en avslöjande artikel 

om honom. Kris Vallotton on Becoming an Incarnation through Holy Communion. Här föjler 

ett litet axplock av deras obibliska läror. Hit lockas ungdomar från hela världen för att 

förgiftas.  

Men Bill Johnson då kan han verkligen ställa sig bakom detta? Ja tydligen med hela sitt 

hjärta för det är just han som skrivit förordet till boken.  
 

The theology promoted by Bill Johnson (senior pastor at Bethel) along with sycophants 

teachers like Kris Vallotton is what should be raising RED FLAGS for Members and anyone 

looking at this group! What these guys teach is a far cry from Orthodox Christianity! This 

church movement falls more in line with the "Word Faith" "Signs & Wonders" New Age 

Mysticism Hypnotherapy and the Prosperity movement. These teachers are embracing such 

teachings like;  

1. They demote God and deifies man.  

2. You are or can become a god, they teach that you can heal yourself and others. (the same 

temptation the serpent came to Eve and Adam with in Genesis) Johnson teaches that Jesus 

was simply a man who was some how was spiritually connected to God.  

3. Jesus became sinful and had to be born again (see bill Johnson's teachings).  

4. They teach that Jesus went to hell  

5. Bethel's association with the New Apostolic Reformation NAR embracing the many false 

teachings coming from this group. Such as modern Gnosticism. The teachings of the 'Latter 

Rain' with self proclaimed prophets like Bob Jones who would have women come into his 

office and disrobe in front of him in order to get a supposed word from god. More like a word 

from a pervert.  

6. IF you are not healed it is because You Do Not have enough Faith Basically MIND OVER 

MATTER...HYPNOTHERAPY 

Gud delar absolut upp mänskligheten 

"Kristna har i alla tider haft ett ”vi och dom”-tänk. Varför? För att det i slutet av dagen endast 

finns två grupper av människor – majoriteten av världens människor som går på en bred väg 

som leder till en vid port som i sin tur leder till evigt fördärv, och de få som, av Guds nåd, 

finner den smala vägen som leder till den trånga porten och det eviga livet. I alla fall om vi 

ska tro Jesu ord (Matt 7: 13-14)"  

Evangelisation som förbryllar 

"En del av våra nya församlingsmedlemmar med invandrarbakgrund evangeliserar. Och vi 

som har varit en del av svensk kristenhet länge och har god kulturell förståelse av hur saker 

och ting fungerar i Sverige blir lite… jag skulle vilja använda ordet förbryllade. För vi vet ju 

att det inte fungerar. Vi vet att det inte är någon idé att evangelisera, för i Sverige är det ingen 

som vill höra talas om Jesus. Och ändå verkar det funka när våra nya vänner evangeliserar. De 

har med sig nya vänner till kyrkan var och varannan vecka. De ber ständigt sin pastor om fler 

exemplar av Nya testamentet eftersom de som de fick i förra veckan redan är utdelade..." 

 

EN KOMMANDE FALSK ANDEUTGJUTELSE  
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OHLINS: Den här videon (Eng) beskriver i detalj vad vi och flera andra har varnat för i flera 

år nu. En falsk väckelse typ Toronto (Ockult) kommer att dra massorna och skapa utrymme 

för Antikrist och den Falske Profeten. Det här är något alla som vill vara del av bruden måste 

ta till sig och och varna andra för. OBS! Från ca 23 minuten in på videon nämner han detta. 

FÖRBERED ER PÅ SAUDI ARABIENS KRASCH 

He predicted that the kingdom will be "structurally insolvent" within two or three years 

because of the pressure of keeping up with spending committments and cheap oil. Read more 

One chart that shows which countries could run out of money in 5 years “Saudi has two to 

three years of runway before it hits a wall,” Schreiber said at the 21st annual Sohn Investment 

Conference, according to CNN. 

OHLINS: Det skulle i så fall orsaka världsvidd turbulens, för att inte tala om balansen Shia - 

Sunni muslimer.  

Tårögd Linda Steen vittnade i rätten 

"– Abort handlar om en människas vara eller icke vara. Jag vet ju att det är ett hjärta som slår 

där inne. Hur ska jag kunna vara med och stoppa det? sa Linda Steen och fick tårar i ögonen. 

Hon berättade även hur en mycket sen abort kan gå till. – Alla som jobbar med det här vet att 

fostret som kommer ut kan kippa efter andan. Man lägger det i en rondskål eller ett bäcken 

och lägger locket på för att det ska gå fortare. Jag kan bara inte göra det." 

Söker barnmorskor – där Steen nekades tjänst 

Kyrkornas världsråd beskyller Israel för terror 

"Israel har ett ”särskilt ansvar” för att få igång fredsprocessen igen. Det menar Kyrkornas 

världsråd som i ett uttalande nyligen lade skulden för konflikten på Israel utan att nämna 

terrorgruppen Hamas. I samma uttalande varnade man för ”kristen sionism” som man anser är 

farligt. ...I dokumentet finns också en passus där kyrkor uppmanas att se hur ”farligt” kristen 

sionism är och inse att det är ”fundamentalism”. Men frågan hur man definierar kristen 

sionism får inget konkret svar." 

OHLINS: Kyrkornas världsråd har sedan många år gjort sig känd som en anti-kristen, anti-

biblisk och anti-israelisk röst.  

Förmår kyrkomötet hålla fast vid uppdraget? 

"I morgon tisdag inleds årets kyrkomöte i Uppsala. Som vanligt väntar ett antal motioner på 

att diskuteras och beslutas. Vissa av dem handlar om att förvalta kyrkans grund, andra om att 

dra bort i en ny riktning. Det är alltid med en viss bävan som bibeltrogna deltagare drar upp 

till kyrkomötet. Vad i den evangelisk-lutherska tron är det som de nydanande krafterna vill 

försöka omforma eller rycka upp den här gången? Just i år har förhandsdiskussionerna främst 

handlat om förslaget att ålägga alla präster vigselplikt av homosexuella par. Signalerna pekar 

dock på att den teologiska ledningen vill hålla fast vid en frihet för präster på det här området. 

Åtminstone i nuläget, ska kanske tilläggas. ...Varje kyrka och samfund som aktivt eller 

omedvetet går bort från trons grund formar samtidigt sin egen undergång. De som 

däremot börjar med att se bakåt på sina rötter kommer alltid att ha framtiden för sig. Låt oss 

be och verka för att Guds Ord, Hans rike och det fulla evangeliet ska förmedlas och få vara 

bas för varje samling där kristna samlas för att välja väg och ta beslut – i mindre samlingar 

och gudstjänster såväl som på samfundskongresser och kyrkomöten." (Per Ewert) 

OHLINS: Citat: "Varje kyrka och samfund som aktivt eller omedvetet går bort från 

trons grund formar samtidigt sin egen undergång. De som däremot börjar med att se bakåt 
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på sina rötter kommer alltid att ha framtiden för sig." (vår fetstil) Det kan inte sägas tydligare 

- förutsättningvis att det är de bibliska rötterna man går tillbaka till och inte till något annat 

(som mystiker och kyrkofäder).  

Ett av världens äldsta bibelfynd har blivit läsbar 

"Med hjälp av helt ny teknik, bland annat en avancerad röntgenmetod, har israeliska och 

amerikanska forskare lyckats göra det som kan tyckas omöjligt. De har sett till att en nästan 

2000 år gammal sönderbränd pergamentrulle som inte går att öppna blivit till läsbar text. Det 

innebär att ett av världens äldsta bibelfynd har gjorts tillgänglig, rapporterar AP. Fyndet 

hittades i den israeliska staden Ein Gedi på 1970-talet, och det är en så pass skör 

pergamentrulle att den hållits inlåst för att inte förstöras. Inte heller nu, när pergamentrullen 

digitalt rullats upp, har man vidrört den. Men texten har gjorts läsbar och innehåller 3:e 

Mosebok. Fyndet visar sig att den nästan 2 000 år gamla texten är identisk med den hebreiska 

bibeltext som används än i dag."  

Missionären fick se onådda folk komma till Leksand 

"– Vi har jobbat med Pakistan i många år i församlingen i Leksand. Och plötsligt placerar 

Gud de här folkgrupperna som vi haft så svårt att nå framför näsan på oss." 

Sanningen om Västbanken (Video Eng)  

Don’t Stop Sharing This Until Everyone Knows The Truth About the West Bank 

Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump kommer att erkänna Jerusalem som 

Israels ”odelade” huvudstad om han blir president. Trump framförde ståndpunkten vid ett 

möte med Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i fastighetsmagnatens högkvarter, 

skyskrapan Trump Tower, på söndagen. ”Odelad” ”Trump tillstod att Jerusalem har varit det 

judiska folkets eviga huvudstad i över 3.000 år, och att en Trump-regering slutligen kommer 

att… erkänna Jerusalem som staten Israels odelade huvudstad”, skriver hans kampanj i ett 

uttalande. (SVT) >>  

 

OHLINS: Vad säger nu bibeln om detta ? Det internationella samfundet (NWO) kommer att 

upprätta ett Interrimavtal mellan Palestinerna och Israelerna. 

1/De ges en liten del av västbanken och landet delas (Joel 3:2)  

2/Några år senare kommer NWO att tvinga Israel att ge Östra Jerusalem till Palestinierna  

Sak 14:1 Se, HERRENS dag kommer! Då skall man dela bytet bland er. 2 Ty jag skall samla 

alla hednafolk (NWO) till strid mot Jerusalem. Staden kommer att intas, husen plundras och 

kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. (ÖSTRA JERUSALEM) Men 

återstoden skall inte bli utrotad. 3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, 

(JESU TILLKOMMELSE) så som han stred förr på drabbningens dag. 4 På den dagen skall 

han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas 

mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker 

undan mot norr och andra hälften mot söder.  
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Kristna i Mellanöstern vädjar: Varför får vi ingen hjälp? 

”Mellanösterns kristna tycks i dag bära på en känsla av att vara svikna och bortglömda”, 

skriver Lars Adaktusson, påtagligt skakad av vad han sett och hört under en resa i regionen. I 

artikeln förmedlar han de kristnas närmast uppgivna frågor: ”Varför får vi ingen hjälp från 

väst, varför har ni övergett oss?” ...Nästan hälften av Syriens omkring två miljoner kristna 

har tvingats fly på grund av förföljelse och våld. Iraks kristna har decimerats från 1,5 miljon 

för femton år sedan till några hundratusen i dag. Kristenheten och den kristna tron är hotad, en 

historisk mosaik är på väg att brytas upp. Detta är det dystra faktum vi står inför. 

Mellanösterns kristna tycks i dag bära på en känsla av att vara svikna och bortglömda. Mina 

medarbetare och jag har återvänt från vår resa, med oss tillbaka har vi de förföljdas brännande 

frågor: ”Varför får vi ingen hjälp från väst, varför har ni övergett oss?” (Lars Adaktusson) 

Kristna - säg nej till radband 

"Vad i hela världen har kristet troende med ett hinduistiskt/buddistiskt radband att göra? Och 

varför stanna vid de så kallade ökenfäderna när man forskar bakåt för att hitta kristendomens 

rötter? Det var ju i och med ökenfäderna som man tappade länken till den första kristna 

församlingen och började fingra på radbanden - som är guden Brahmans och eldguden Agnis 

speciella kännetecken och porten till människans egen gudomliggörelse. Men ännu längre 

tillbaka härstammar radbandet från Shiva-tillbedjan. Dessa trossystem har sina rötter i 

mysticism och ockultism. Radbandet är ett hjälpmedel för yoga, för att komma ihåg hur 

många gånger man har upprepat sitt mantra. ...Martin Lönnebo, frimurare av 10:e graden 

(2008), upphovsmannen till Frälsarkransen och författare till boken "Det visa hjärtat", 

förespråkar oblygt religionsblandning."  

OHLINS: Det här är en artikel från 2011 som behöver lyftas fram igen. VARNING för 

radband! VARNING för Martin Lönnebo och hans "frälsarkrans"!  

Kyrkornas världsråds bönevecka mot Israel 

"..Den borde aldrig ha påbörjats. Inte för att det judiska folket och palestinaaraberna i Israel 

och i Judeen och Samarien (så kallade Västbanken) inte behöver våra förböner, men för att 

underlaget inte utgörs av ärliga böneämnen. I stället kidnappar närmast rasistiska och 

israelfientliga krafter i KVR:s ledning, liksom i Svenska Kyrkans, fromma ord om bön och 

försoning. ...Man använder orden från Efesierbrevet 2:14 om att ”Gud har brutit ner den 

delande muren”. Man talar om den ”illegala ockupationen”, och har andra formuleringar, som 

om man har kopierat BDS, den internationella bojkottrörelsen mot Israel. Här lindar man in 

sin israelfientlighet i en illadoftande rökelse av fromma ord. Osanningens ord, vill jag påstå. 

En aningslöshet i det här politiserade evenemanget ligger i felaktig, falsk eller direkt okunnig 

historieskrivning.  

CONSTANCE CUMBEY BLOGG  

OHLINS: Är vi framme vid en skapandet av en stark EU armé? Är det därför man 

"överdriver" det ryska hotet? Citat Constance: Here's betting these plans are not from 

Federica Mogherini, but from some I have been tracking for many years acting as her military 

"adviser." I won't name names, but the initials are, inter alia, "Javier Solana" and "Mary 

Kaldor" 

Adaktusson mötte kärlek och granatattack 

"– Folket är hårt tagna och krigströtta, konstaterar Adaktusson som under sitt besök fått möta 

kristna som suttit fängslade hos Islamiska staten (IS). – De har hjärtskärande och skakande 

berättelser om olika grymheter de utsatts för. Tortyr och skenavrättning, allt du kan tänka dig 
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av ondska, säger han. Både jag och mina båda medarbetare är tagna av detta. Öga mot öga 

mötte de kyrkoledare och präster som suttit fängslade hos IS men lyckats fly. I ett par fall 

hade flykten blivit möjlig sedan enskilda IS-soldater – med risk för sina liv – valt att hjälpa de 

kristna. Enligt Adaktusson hade dessa IS-män en tidigare relation med dessa kristna. De ska 

också, enligt berättelserna, ha varit påverkade av de kristnas sociala insatser mot IS-männens 

egna familjer. – Det var oerhört starkt att höra om hur insatser som kristna gjort för sin 

omgivning returnerades på det här sättet från enskilda IS-soldater, säger Lars Adaktusson. I 

Damaskus besökte han syrisk-ortodoxa kyrkans sociala verksamhet. Både med akut och mer 

långsiktig hjälp betjänas där de många internflyktingar som kommer till huvudstaden. Barn 

som blivit föräldralösa i kriget tas om hand på kyrkans barnhem. – Det som är särskilt 

uppmuntrande är att de inte gör skillnad på om det är kristna eller muslimer som söker hjälp. 

Lars Adaktusson menar att de kristna på så vis har kommit att spela en alltmer framträdande 

roll i delar av landet." 

”Vill inte låta barn ligga och självdö” 

"I morgon börjar rättegången i det så kallade Linda Steen-målet. Saken som ska prövas är om 

barnmorskan Linda Steens rättigheter kränktes då hon förlorade en anställning vid 

kvinnokliniken i Nyköping, när hon meddelade att hon inte ville medverka vid aborter. – Det 

hon inte vill göra är att sätta igång aborterna eller bära iväg barnet så att det får ligga och 

självdö, säger Linda Steens juridiska ombud Ruth Nordström." 

Bratt stöder barnmorskan 

"Landstinget i Sörmland har trampat över juridiska gränser i sitt agerande mot barnmorskan 

Linda Steen. Det menar nu den kände advokaten och människorätts-experten Percy Bratt inför 

rättegången som inleds på torsdag."  

ISRAELNYHETER: Palestinsk media: Israel avrättar obeväpnade palestinier 

"PMW beskriver i sin senaste rapport hur palestinsk media och även palestinska ledare 

vilseleder den palestinska befolkningen genom att påstå att Israel avrättar obeväpnade 

palestinier. Palestinier har under de senaste dagarna utfört flera terrorattacker (flera av 

attackerna har filmats av säkerhetskameror) och en del av terroristerna har skjutits till döds av 

polisen. Men palestinierna gör angriparna till offer. Palestiniernas president Abbas har 

också sänt ett kondoleansbrev till den jordanska familj vars son, Sayid Amro utförde en 

terrorattack i Jerusalem senaste fredag. Abbas beskrev Amro som en martyr som offrat sitt 

blod för Palestina." 

VI SKULLE INTE HA EN CHANS  

A former NATO chief has warned Europe could be at the mercy of an imminent attack from 

Russia with no defence plans to repel an invasion. General Sir Richard Barrons claimed 

Russia could deploy warplanes, ships and troops on European soil within 48 hours if it 

desired, with NATO some months away from an effective counter-strike. 

Borde inte Pingst be om förlåtelse? 

Livets Ord: Joakim Lundqvist levererade ett strategiskt förlåt i söndags 

OHLINS: Att be människor om förlåtelse är alltid rätt när det finns orsak till det, även om 

förlåtelse i ett svepande drag offentligt kostar beydligt mindre än ansikte mot ansikte. 

Dessvärre har LO inte gjort upp med de irrläror som ligger till grund för rörelsen och dess 

agerande och som gör att man är öppen för diverse falska lärare och läror. Här kan nämnas 

herraväldesteologi, framgångsteologi med en sanslös girighet som följd hos många ledare, 
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visualisering och "ordets kraft", andlig krigföring (som varnas för i Judas brev och 2Petr 2), 

latter rain-läran, företagsstrukturer och en obalanserad andlig verklighetsuppfattning när det 

gäller demonläror.  

Pingströrelsen som artikeln framför allt handlar om, har nog gjort upp med tidigare lagiskhet 

läromässigt men här borde ännu större tydlighet behövas. Med all respekt för Lewi Pethrus 

betydelse bör man rimligen även här ta avstånd från de lagiska inslagen som han stog för och 

mänskliga lagläror som har drabbat inte minst kvinnor. I annat fall riskerar pingströrelsen att 

hamna i andra diket, där man kan leva hur som helst och därmed förlora fotfästet helt. 

Pingströrelsen har också en hel del att rensa ut idag efter att ha öppnat för en rad osunda 

sammanhang, däribland Vine yard, Bethel Church Redding, trosrörelsen, katolicism och 

liknande influenser som blandar evangeliet med en mängd obibliska läror och oren andlighet.  

Vi ser inte alla små under 

"När livet inte blir som vi tänkt undrar vi varför. Vad har vi gjort för ont för att detta ska 

drabba oss? Vi jämför oss med andra och tycker att livet är fruktansvärt orättvist. Gud verkar 

vara både döv och stum. Han varken hör eller svarar på våra böner. Det blir inte lättare när 

någon from person säger att nog finns en mening med det som hänt. Här är några tankar till 

en predikan som jag hoppats få höra men ännu inte har hört. För mig skulle en sådan predikan 

vara minst lika trosstärkande som att få höra om alla under som skett oftast i en annan del av 

världen. I stället för att gripa in och göra ett under sänder Gud ofta människor till vår hjälp. I 

väntan på det stora undret är vi ofta blinda för alla små under och bevis på Guds omsorg om 

oss. När livet inte blir som vi tänk ska vi inte dra oss undan och bära alla tvivel och frågor 

inom oss. Lärjungar på väg till Emmaus berättade för Jesus om sin sorg och förtvivlan. Tomas 

var öppen med sina tvivel, trots att han nog då kände sig som den allra sämsta lärjungen." (Alf 

B Svensson)  

Kristna retreatgården Berget erbjuder yogakurs 

"Yoga och mindfulness erbjuds på Berget i Rättvik, en retreatgård som genom åren även 

besökts av kända karismatiska ledare. – Kristendomen kommer också från österlandet, 

påpekar föreståndaren Peder Bergqvist apropå kopplingen till buddism och hinduism." 

OHLINS: Vi kan inte nog varna för meditationsgården Berget. Vi har varnat sedan många år 

tillbaka på grund av det ockulta utbud som gården står för (gå till Mysticism -HÄR- ). Bibeln 

varnar för alla slags övningar och tillbedjan från österländsk religion och annan främmande 

religion, bland annat i 5Mos. 13-14. (Det var hit som Livets pastorer åkte under Ulf Ekmans 

ledning för att djupmeditera). 

Bytte yoga mot Jesus – fick inre harmoni 

Läkare: ”Yoga är religion” 

”Kommer från andra religioner” 

ISRAELNYHETER: FN samlas, Israel kritiseras och palestinierna har mördare som 

förebilder 

The Gathering … Cuz America is the New Israel 

samma NAR som i Sverige  

 

GLOBALISTER HYLLAR GLOBALISTEN OBAMA  

Det är sista dansen med Obama. Den amerikanska presidenten, som snart lämnar Vita huset, 

hyllas nu unisont av två svenska statsministrar. Få presidenter har likt honom haft ett stöd 
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över hela världen, säger Fredrik Reinfeldt (M). 

Stefan Löfven: Krisen är global och måste lösas gemensamt (GLOBALT)  

Bristen på pengar ett stort problem för FN 

Margot Wallström: Enda vägen framåt är att vi hjälps åt globalt 

OHLINS: Man kommer att radera gränserna och upprätta en världsskatt, låter nästan som på 

Jesu tid.  

OBAMA I FN  

Both sides would benefit if Israel recognized it cannot permanently occupy Palestinian land 

and if Palestinians rejected incitement and recognized Israel's legitimacy, U.S. President 

Barack Obama said on Tuesday. 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Tyskland är hem åt mer än 500 islamister – som kan utföra attacker på egen hand eller 

tillsammans med andra. Det menar landets inrikesminister Thomas de Maiziere, skriver 

Reuters. – Terrorhotet kommer både från utländska terrorister och fanatiska ensamvargar, 

säger han enligt nyhetsbyrån. 

THE TRUMPET NEWS 

WEEKLY WATCHMAN  

USA - RYSSLAND I FREDSAVTAL 

OHLINS: Vilken förvirring? Nyss varnade man för krig mellan dem och plötsligt är det fred. 

Så tro absolut inte allt vad media sänder ut. Vi som har sanningen i vår hand vet ändå vart det 

här är på väg. 

1/ Interrimavtal mellan Palesinierna och Israel. 

2/Internationella styrkor placerade (troligen i Irak) kommer att övervaka den. 

3/Efter X antal år från punkt 1 kommer delningen av Jerusalem.  

4/Allt faller samman i ett världskrig och Messias återvänder.  

5/De trofasta samlas ihop av änglar, de laglösa har redan samlats ihop i avfallet. 

6/Nu ärver de trofasta Riket. De laglösa får gå bort från hans ansikte till dom. 

Lägg märke till att Syrien tillhör område 7 i New World Orders karta. Man har redan planerat 

att dela in den här jorden i 10 områden. >>  

Startled residents of a Russian city inside the Arctic Circle have been posting photos of a local 

river that has mysteriously turned blood red. Photos published on Russian social media appear 

to the show the Daldykan River near the city of Norilsk flowing crimson >>  

OHLINS: Samma sak hände med Krimhavet året innan Ukrainakrisen. Eftersom detta med 

blod skall vara ett tecken på jorden kan man ju undra om inte Gud vill varna oss? Vi förstår av 

profetiorna att ledaren i landet längst uppe i norr skall starta kriget på Herrens Dag. (HES 38-

39) Här är en icke Kristen sida som tar upp fenomenet som tycks ha sin verkliga uppsving 

från år 2010 (märkligt men Gud vet ju) >>  
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CITAT: Some people are of the opinion that this phenomenon is a warning of the times to 

come, a period of tribulation or Armageddon. As strange as this phenomenon is, it seems 

that water in rivers, lakes and seas turning red is spreading to more and more bodies of water 

around the world. Fish and birds are dying by the thousands in such red bodies of water, due 

to this phenomenon. Sometimes referred to as a “red tide”, these events usually occur in 

estuaries and along the coastlines, although they can also occur in fresh water. The following 

table is a time line of this phenomenon. 

DET BÖRJADE MED TORONTO MEN SNART KOMMER EN NY VÅG!  

Kära vänner den här artikeln från Jakob Prash och Moriel ministries gjorde oss bedrövade. Vi 

är rädda för att den här anden snart kommer utgjutas på ett kraftigare sätt än någonsin. Den 

orsakar stora splittringar och nu tror vi att det snart är dags igen. Men den här gången kommer 

den på ett listigare sätt, så att bara de som har ber Gud om urskiljning kommer förstå källans 

ursprung.  

Hos 4:11 Otukt och vin, gammalt eller nytt, (New Wine) tar bort förståndet. (Heb: 

Urskiljningsförmågan)  

DOM ÖVER GUDS HUS - PROFETISK SYN AV ICKA BJÖRKDAHL 

Läronämnden: Nej till vigseltvång 

"Det ska med andra ord även framöver vara möjligt för en präst som menar att äktenskapet 

utifrån Bibeln är en förening mellan en man och en kvinna att neka till vigsel mellan ett 

samkönat par, anser läronämnden. Man motsätter sig att ”vigningen till präst villkoras så att 

varje präst ska vara skyldig att genomföra vigsel av samkönade par” och menar att ett sådant 

krav inte är av ”konstitutiv karaktär”. Kyrkan och dess enhet konstitueras av 

evangelieförkunnelsen och sakramentsförvaltningen, skriver man i yttrandet och menar att det 

strider mot kyrkans ordning att införa villkor av icke-konstitutiv karaktär som skulle begränsa 

biskopens vigningsansvar."  

OHLINS: Kampen kommer troligen att fortsätta men detta är goda nyheter för alla som vill 

följa Guds ord och stå för det.  

VAR GÄRNA LITE UPPMÄRKSAMMA PÅ DENNA KONFERENS/INFILTRERAT 

AV NAR/LATTER RAIN? 
ARRANGÖR Nationellt nätverk för väckelsekristendom (latter rain?)  

SE KARINS NYHETSBREV 

 

OHLINS: NAR/LATTER RAIN smyger sig in i nästan alla församlingar idag, De talar ofta 

om en sista jätteväckelse, aldrig om ett stort avfall. Upprättelsen till denna jätteväckelse skall 

komma genom nya Apostlar och Profeter som skall lära ut Dominionism eller Kingdom Now. 

Det här finns i nästan varenda Trosförsamling idag och förra konferensen som hölls i Runemo 

var temat: Profetiskt och apostoliskt ledarskap! 

Du kan läsa vad som sas i sammandrag HÄR. Men ingen sa något tydligen om att försvara 

evangeliet från att förändras så att dess mening mister sin rätta betydelse. (TEREO) Man 

missade kanske det viktigaste?  

 

Mat 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt 

(EXOUSIA) i himlen och på jorden.19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i 
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Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt (TEREO) vad 

jag har befallt er (LÄRAN). Och se, jag är (EGO EIMI)(JHWH) med er alla dagar intill 

tidens slut. 

 

1/Detta evangelium skall predikas för alla folk 

2/De som omvänder sig till Herren skall döpas in Guds namn (ONOMA) 

3/Lära dem att hålla allt (TEREO) vad jag lärt er 

4/Då skall jag är (Ego Eimi) JHWH vara med er tills tidens slut 

Vi måste ha missat någonting här? Det finns ett villkor inbakat här!  

 

Punkt 4 gäller bara om Punkt 3 uppfylls. 
 

Punkt 4 Barnes Kommentarer:  

Jag är med er med min Ande, och min omsorg. Jag skall då styrka er och jag skall assistera er 

och peka ut vägen för er. Detta visar också att Jesus Kristus är Gud, om han bara var en man 

av många i den här världen, skulle han aldrig kunna stå för dessa löften. 

 

Villkoret är Punkt 3 
 

Lärande dem att hålla (TEREO) allt vad jag lärt er! Det är precis vad vi saknar idag?  

Grekiska ordet TEREO står här ihop med Guds ord. Jesus var ju profeten och Guds Son som 

skulle komma och lära oss allt. (JOH 4) 

 

Vi skall alltså undervisa och lära människor att vakta. Vakta på vaddå? Lära dem att vakta så 

att inte någon kommer och förändrar den ursprungliga meningen med undervisningen. Så att 

det plötsligt framstår som om det betyder något annat. OBS! DÅ lovar Jesus att han skall vara 

med oss med sin närvaro på ett särskilt sätt!  

 

Vi förstår inte att just detta är Kärleken från Gud (Agape) och detta skriver alltså på den tid 

Gnostiscismen infiltrerade församlingarna. Och det gäller samma sak när nu Nygnosticisterna 

(Trosrörelsen) infiltrerar våra församlingar med in Dominionism och Kingdom Now. >>  

1Joh 2:1 Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar, 

har vi en som för vår talan inför Fadern - Jesus Kristus som är rättfärdig. 2 Han är försoningen 

för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. 3 Vi vet (GINOSKO) att 

vi har lärt känna (GINOSKO)honom, när vi håller fast (TEREO) vid hans bud. (LÄRAN) 4 

Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast (TEREO) vid hans bud, (LÄRAN) 

han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. 5 Men hos den som håller fast (TEREO) 

vid hans ord (LOGOS) har Guds kärlek (AGAPE) verkligen nått sitt mål. Så vet vi 

(GINOSKO) att vi är i honom. 

Ginosko betyder: Att lära känna någon genom erfarenhet och beröring! ¨ 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

"Jag är inte pastor trots att jag är kvinna utan på grund av att jag är kvinna, eftersom Gud har 

skapat mig precis som jag är med de gåvor och den kallelse han lagt ner i mig. Guds rike 

behöver inte människor som skriver kvinnor på näsan att de inte är fysiskt och psykiskt 

tillräckliga. Vi behöver se människor och bekräfta de gåvor vi ser och säga: Gör det Gud 

kallar dig in i, våga gå trots att så många kanske inte har gått före. Se inte dina erfarenheter 

(till exempel barnafödande) som ett betungande ok, se det som tillgång som Gud vill använda. 

http://www.truereformation.net/kingdom-now-3/
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Lyd inte människors tyckande om dig – lyd Gud! Spring uthålligt i loppet – ge allt! Stående 

tillsammans som män och kvinnor, med våra olikheter, blir vi en avbild av Kristus." (Frida 

Nyberg)  

OHLINS: En bra debattartikel som svar på Jerker Sjölanders artikel som saknade både 

ödmjukhet, insikt och kunskap. 

Håll fast vid Bibelns äktenskapssyn 

"För de flesta vanliga sekulariserade människor gäller fortfarande att man uppskattar och 

strävar efter ett troget långsiktigt äktenskap. Det beror på att vi är skapade av Gud och Guds 

lag finns skriven i våra hjärtan, även om vi saknar kristen tro. Den sexliberala propagandan 

får därför inte fullt genomslag i enskilda människors liv. Men den sexliberala utvecklingen 

har påverkat västvärldens kristna kyrka. Det gäller inte bara teologiskt liberala kyrkor, med en 

mindre strikt hållning till bibeltexterna och kristen tradition. Även i karismatiska kyrkor, med 

en hög bibelbekännelse, går skillnaden mellan lära och liv isär. Listan kan göras lång på 

otrohetsaffärer och kraschade äktenskap bland ledare i karismatiska sammanhang. :::Vi måste 

klara av att pastoralt hantera människors svaghet och brottningskamp med livet, samtidigt 

som vi håller fast vid de kristna idealen. Erfarenheten just nu är att de historiska kyrkorna är 

bättre på detta än evangelikala och pingst-karismatiska församlingar. Den utveckling vi sett på 

dessa områden inom västvärlden kan väl bara sammanfattas på ett enda sätt; vi ser avfallet 

komma i kyrkan." (Stefan Swärd) 

Anna Kinberg Batra får en klapp på huvudet 

"Att AKB inte lyckades slå hål på isen i relationerna mellan Sverige och Israel är en bedrift 

som bara överskuggas av att Sverige överhuvudtaget har lyckats tillskansa sig rollen som 

västvärldens mest israelfientliga land. Det enda som krävs för att ändra på detta är att Sveriges 

regering entydigt tar avstånd från de uttalanden som resulterade i att inte bara Margot 

Wallström utan också Carl Bildt kom att betraktas som personae non gratae i Israel: 

Wallströms anklagelser om utomrättsliga avrättningar och Bildts förlöjligande av Israels oro 

över hotet från Iran. 

...Denna position är nämligen inte komplicerad, utan skitenkel: palestinierna har rätt, Israel 

har fel, judarna måste bort så att allt blir bra igen. Ingen sansad bedömare av konflikten är av 

denna extrema åsikt och så länge svenska beslutsfattare i likhet med AKB ger uttryck för den 

som om den vore ett neutralt sakförhållande lär de iskalla relationerna mellan Sverige och 

Israel bestå." (Paul Widen) 

De "andra" palestinierna 

ISRAELNYHETER: "Khaled Abu Toameh skriver om världssamfundets fixering vid 

palestiniernas öde, men man bryr sig bara om dem som på något sätt kan kopplas till Israel. 

Palestinierna i arabländerna glöms bort även om det är just de som har det sämst ställt. 

..."Närmare 3 500 palestinier har dödats i Syrien sedan 2011. Men eftersom dessa palestinier 

dödades av araber och inte israeler, är detta faktum ingenting som mainstreammedia eller 

"människorättsorganisationer" tycker är viktigt att lyfta fram..." 

VÄRLDSREGERING PÅ GÅNG  

The top 42 leaders on planet Earth who govern our planet. Some 85% of global GDP is 

represented at the G-20. These policymakers now desire Global Governance 

(NWO/världsregering) per Agenda 2030 which was adopted in September 2015 by our 93 

member United Nations (blessed by Pope Francis of Rome). 
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OHLINS: Man kan se frågor på facebook och andra forum där folk ställer sig frågan: Vad 

händer i världen? Jur skall detta sluta? Väldiga rörelser i "folkhavet" orsakat av 

Hästarna/Vindarna. Upp kommer ett vilddjur som både är politiskt och religiöst i sin natur. 

Var nu beredd Kristi Brud, för den slutliga striden innan den riktiga brudgummen kommer 

tillbaka igen. Frågan är hur många kommer att orka stå emot trycket som nu kommer? 

Sanningen är den att de flesta av våra ledare inte har den blekaste aning om vad som nu håller 

på att ske. Istället kommer man att göra sig ett med systemet för "Rikets skull"  

Flera domar för kristen mission 

"En av dem som både åtalats och dömts till böter för olaglig missionsverksamhet är den 

amerikanske baptistpastorn Donald Ossewaarde, stationerad i staden Orjol, 35 mil söder om 

Moskva. På hans blogg kan man läsa hur han i augusti greps av polis i sitt hem när han ledde 

bibelstudier, och kort därpå dömdes att betala 40 000 rubel i böter." 

Dani Dayan: The idea settlements are main obstacle to peace is ‘nonsense’ (Eng)  

ISRAELNYHETER: "Israeliskt byggande i bosättningarna är igen aktuell och ingenting har 

förändrats. Emot sunt förnuft och internationella överenskommelser fördömer omvärlden 

Israel när de bygger bostäder för sina invånare. Israels generalkonsul i New York, Dani 

Dayan har något att säga om saken. 

CHIPS UNDER HUDEN  

Ett chip under huden kan redan idag användas för att blippa upp portar och ta dig in på 

gymmet. SL undersöker nu om det här kan bli en framtida biljett på buss, tåg och tunnelbana.  

OHLINS: Den här profetiska synen upplever vi stämmer in i det Herren nu talar om till flera. 

Nämligen ur Jes 66 där vi tror det handlar om "de laglösa" (Ogräset) och "Bruden" (Vetet). 

Obs! Jämför Jes 66 med Heb 12:22-29  

WEEKLY WATCHMAN  

THE TRUMPET NEWS  

EN INTRESSANT KRÖNIKA: Sverige har misslyckats och Sverige har inga svar 

Över hela världen går en inommuslimsk väckelse och muslimsk radikalisering som också når 

svenska förorter. Med vapen som våld, hot och utfrysning men också med inflytelserika 

satellit- och nätkanaler håller islam på att likriktas och radikaliseras. De moderata muslimerna 

står precis som Sverige i stort tysta och handfallna inför utvecklingen. Ett sekulariserat 

samhälle med sekulariserade innevånare kan se utvecklingen och kan skrämmas av den men 

har inga svar. 

YX-ESKIL blev frälst och eldade upp sprit för 60,000 >>  

Dags stå upp för förföljda kristna 

"Världens kristna befolkning lever än i fara. Just nu bedriver radikala islamistiska 

organisationer som Daesh ett ”heligt krig” emot dem som bekänner sig till den kristna tron. 

Likt nationalsocialisterna så vill man utradera dessa, ty om en enda kristen överlever så anses 

det vara ett hot mot hela den värld som Daesh försöker bygga upp. Vi som lever i 

sekulariserade länder verkar oförmögna att se detta. Vi verkar fullkomligt oförmögna att 

vakna upp ur vår naiva världsbild och inse att den radikala islamismen inte allena är ett 
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problem för Syrien. Kristna är i dag den mest förfölja gruppen i hela världen. I många länder 

blir man mördad eller uthängd om man är troende kristen, och detta som ”aldrig får hända 

igen” är nu på väg. Denna gång har vi dock en chans att rädda miljontals liv. Endast vi här i 

västvärlden har en chans att rädda denna folkgrupp från ett massmord som inte skådats på 

över 70 år." (Christoffer Andersson, Simon Sjögren) 

Sverige har under en längre tid byggt upp obalanser i ekonomin, och en framtida kris riskerar 

att bli än värre än krisen under 1990-talet, enligt en rapport från tankesmedjan Intelligence 

Watch som bedriver analys och opinionsbildning inom hållbar utveckling. Kombinationen av 

kostnader för flyktingmottagandet, bristande integration och finansiella obalanser bäddar för 

en allvarlig och svår situation för svensk ekonomi när konjunkturen vänder", skriver Fredrik 

N.G. Andersson, Andreas Bergh och Anders Olshov vid tankesmedjan Intelligence Watch på 

Dagens Industris debattsida. De har nyligen tagit fram en rapport med titeln "Sverige in i 

dimman - ett obehagligt sannolikt krisscenario". 

OHLINS: Kommer ni inte ihåg att det sades att detta med flyktingarna skulle bli vinstgivande 

för Sverige. Jag tror att vi har hört så mycket lögner så vi blir alldeles förvirrade och tagna på 

sängen när detta sker. Glöm inte att många säger att Sverige är ett försöksland när det gäller 

att manipulera fram en Ny Världsordning. (Upp 13) Den religiöse ledaren för detta system 

besöker ju snart landet. Innan samlas man för en jättekonferens i Stockholm som avslutas 

dagen innnan han kommer. Är verkligen detta en slump eller? Nej det tror vi inte alls! Det här 

är exakt samma makter bakom som när påven dök upp på video under en ledarkonferens hos 

Kenneth Copeland. >>  

NAR/LATTER RAIN - SE UPP FÖR DE LAGLÖSAS VILLFARELSE VI ÄR REDAN 

VARNADE (2 PET 3:10-17) 

I’ve written a series of posts about Brian Simmons because I consider his new “translation” of 

the Bible, the Passion Translation, to be one of the most dangerous developments in the New 

Apostolic Reformation (NAR). 

I recently ran across a television interview Simmons did last year on “Sid’s Roth’s It’s 

Supernatural,” where he makes a number of startling statements about his so-called 

translation–statements showing just how dangerous it is. I’ve highlighted some of those 

statements below, but before I list them, I want to be clear: this new translation of the Bible is 

not something that’s on the radical fringes of the NAR. It’s been endorsed by some of the 

movement’s most influential apostles and prophets, including Bill Johnson (of Bethel 

Church in Redding, Calif.), Che Ahn (formerly of HRock Church in Pasadena, Calif.), and 

James Goll (Encounters Network). And it’s selling very well. It needs to be on your radar. 

And if you know anyone who’s thinking about using it, warn them to run. I’ll show you why.  

OHLINS: Nu har NAR/Latter Rain apostel Brian Simmons påstått att han har fått en speciell 

auktoritet att översätta bibeln. Han menar att det kommer en ny översättning snart med nya 

skriftställen. Nu till en allvarlig sak som vi tror uppfyller just 2 Petr 3:10-17 bokstavligen. 

Han påstår att han gjort en resa till himlen och fått ta emot ett helt nytt kapitel i Johannes som 

handlar om ändens tid. Eftersom bibeln varnar oss för att lägga till eller dra ifrån så är detta 

otroligt allvarligt.  

2 Petr 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av 

sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: "Hur går det med löftet om hans 

http://www.lighthousetrailsresearch.com/blog/?p=15760
http://www.spiritoferror.org/2016/08/nar-leader-brian-simmons-reveals-a-new-chapter-of-the-bible/6247
http://www.spiritoferror.org/2016/08/nar-leader-brian-simmons-reveals-a-new-chapter-of-the-bible/6247
http://www.spiritoferror.org/2013/04/a-new-nar-bible-the-passion-translation/3014
http://www.thepassiontranslation.com/
http://sidroth.org/television/tv-archives/brian-simmons/


återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens 

begynnelse." 5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en 

jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6 I vatten och i kraft av 

Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu 

finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga 

skall dömas och bli fördömda. 8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är 

som tusen år och tusen år som en dag. 9 Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som 

en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad 

utan att alla skall få tid att omvända sig. 10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då 

skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden 

och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur 

heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar 

dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 

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

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

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

också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han 

i alla sina brev, när han talar om detta. (ÄNDENS TID) I dessa brev finns en del som är svårt 

att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger (LAGLÖSHET PÅ 

HEBREISKA) till sitt eget fördärv - något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 

Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, var på er vakt, så att ni inte dras med i de 

laglösas villfarelse och förlorar ert fäste.  

Dessa människor förespråkar Dominionism/Kingdom Now som ofta fördolt smygs in i 

kyrkorna. Vi skulle tro att de flesta är infiltrerade av detta och håll utkik efter jättesamlingar 

och jättekonferenser, vilket brukar vara kännetecknet på att de redan har infiltrerat. De menar 

att Guds Rike måste sättas upp här på jorden innan Jesus kan komma tillbaka igen. Den här 

röran kommer att leda till en falsk Jesu tillkommelse.  

Väckelse – att gå från förgården in i det heliga 

"Jag skriver inte detta för att vara någon form av ”party spoiler”. Men jag ser ändå ett behov 

av att i viss mån nyansera bilden. Framträngandet av Guds rike måste enligt Bibeln gå hand i 

hand både med dom och med frälsning. Dom över synd och falskhet, ljumhet och kompromiss 

– det är detta som är Johannestjänstens ärende. Men självklart också med förlåtelse, helande 

och befrielse – just det som Jesus har kommit till världen för att ge oss. En djupgående 

väckelse bland Guds folk går inte att tänka sig utan att båda dessa dimensioner finns på plats. 

Guds Ande har kommit till den här världen för att överbevisa oss alla om ”synd och 

rättfärdighet och dom” (Joh 16:8). Att be om andlig förnyelse måste därmed vara detsamma 

som att välkomna också Guds heliga och renande eld. 

Och o, att den redan brann! (Olof Edsinger) 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Manipulerande när SR skildrar Israel 

"SR skickar alltså en korrespondent, Jesper Lindau, till Gaza för att uppmärksamma 

"jubileet". Hans uppdrag tycks varit att skildra hur förstört Gaza fortfarande är, och hur 

människorna hindras av Israel att få hjälp. Inslagen blir märkliga, därför att uppdragets 

karaktär krockar med vad Lindau faktiskt ser och hör. Han väljer att berätta om husruiner och 

bostäder som inte ens skulle vara värdiga för hundar, men mellan meningarna hör man att 

klasskillnaderna är stora och att Hamasregimen bygger hus för sina egna, liksom hus byggs av 

http://www.varldenidag.se/gastkronika/vackelse-att-ga-fran-forgarden-in-i-det-heliga/Bbbpgt%21L4jJubkSW6x1pFF1gWQfNw/
http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2016/newsletter20160831.htm
http://www.varldenidag.se/ledare/manipulerande-nar-sr-skildrar-israel/Bbbpfa%21vhUVUKmnnyzuXI3QXMecA/
http://www.varldenidag.se/ledare/manipulerande-nar-sr-skildrar-israel/Bbbpfa%21vhUVUKmnnyzuXI3QXMecA/


andra arabländer och genom EU-program. Men Lundau ställer inga följdfrågor. Han gråter 

bara inslagspassande tårar. Ingen analys. Men fortsatt manipulering." (Siewert Öholm) 

Abbas tid går mot sitt slut - vad kommer sen? 

"Abbas och de palestinska myndigheterna förlorade redan 2007 kontrollen över Gaza  till 

Hamas, nu håller samma sak på att hända på västbanken. Lokalvalen i oktober förväntas bli en 

seger för Hamas och det kan bli början till slutet för de palestinska myndigheternas och Fatah. 

De senaste tiderna har Fatah terroristceller i Nablus stridit mot säkerhetsstyrkor och det är 

fullt möjligt att de kommer att ansluta sig till Hamas efter en eventuell valseger." 

Allas krig mot alla är USA:s mardröm 

"USA-stödda styrkor strider sinsemellan och Turkiet går in med ”stövlar på marken” . 

Konflikten i Syrien har blivit farligare, mer komplicerad och därmed mer svårlöst." 

Walter: Inte min egen tolkning 

"Virk säger att ”Walters tolkning av både Koranen och sunnah är grovt felaktig”. Saken är 

den att jag inte gjort någon egen tolkning. Jag håller mig till den tolkning de främsta lärda 

inom islam gjort i sharia (fryst i början av 800-talet), som är en syntes av Koranen och 

sunnah. I Kairodeklarationen fastslog samtliga muslimska länder att mänskliga rättigheter 

skall underställas och tolkas enligt sharia. Så sent som 2006 fastställde i koncensus (ijma) de 

främsta lärda inom sunni, shia och sufi att de, som underkastar sig sharia, är muslimer. Det 

innebär enligt islamisk doktrin och sharia att de måste följa sharia i sin helhet." (Mona 

Walter) 

Hundratals visade sitt stöd för Israel 

"Många kristna Israel-vänner hade kommit för att vara med vid manifestationen. Här fanns till 

exempel en liten grupp kristna bikers, som kommit hit på motorcyklar draperade med 

israeliska flaggor. – Utan det judiska som grund har jag ingen kristen tro. På ett annat sätt kan 

jag inte se det som överlåten kristen, sa Mats Hedenby från Backyard MC. – Att förneka 

Israel vore också att förneka den enda stat som är en demokrati i Mellanöstern. Så jag är här 

för att stå upp för Israel både som kristen, och som en förkämpe för demokrati." (Världen 

idag) 

Bilbrännaren kom till tro i fängelset 

" Men egentligen vill han inte tala om bilbränderna, säger han när Världen idag når honom på 

hans arbetsplats KRIS, Kriminellas revansch i samhället. Han vill tala om Gud. – Jag levde ett 

mörkt liv förut, och det vill jag inte tala om. Jag vill tala om mitt nya liv. Emanouel berättar 

att han fick många reaktioner på inlägget, som spreds flitigt i sociala medier. – Jag har fått 

mycket bra gensvar. Men jag bestämde mig på ett möte i kyrkan igår att inte ställa upp media 

och tala mer om det, säger Emanouel Ivanovitj, 28 år. Vad han vill berätta om är hur hans liv 

förvandlades i en fängelsecell för ungefär fyra år sedan. – Jag fick ett starkt möte med Jesus i 

min ensamhet, en stark upplevelse av himlen. Det skakade om mig i grunden och förändrade 

allt, säger han. Den nya gnistan i tron gjorde att han klarade sig igenom de återstående åren på 

anstalten, där han avtjänade ett sexårigt straff för en rad olika brott." 

JERUSALEM, Aug. 11 Christians, Jews and Muslims will unite in an unprecedented and 

potentially historic interfaith prayer and spiritual gathering in the Holy City from Sept. 4-11 

called “Amen – A House of Prayer For All Believers.” Intended to create a single home for 

the world’s three major religions, “Amen” will play a featured part in the 2016 Mekudeshet 

Festival from Sept. 4-23 that will harness the city’s ancient powers to inspire artists, 
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musicians and cultural figures from around the world to redefine their art and traditions and 

connect amid troubling times. Amen will seek to bring together Christians, Jews and 

Muslims who share a belief in one God and a boundless love for Jerusalem to dialogue, 

study, sing and pray together in one temporary house of worship. Amen will create both a 

physical and metaphysical space that will seek to encourage commonality rather than to 

sanctify age-old divisions, say Mekudeshet organizers. >>  

Tricia Tillin : This is a temporary space, but will it lead to a permanent "Temple" of religion, 

ready for the Throne of Antichrist? How near are we? 

RYKTEN OM KRIG  

First it was Germany, last Saturday (20 Aug) which began warning its citizens to "stockpile 

10 days worth of food & water." One day later, the Czech Republic warned its citizens 

"prepare for the worst." Now Finland is warning its citizens too . . . "stockpile large quantities 

of food and water, something bad is coming." The warnings are being issued word-of-mouth 

throughout Finland, and being done very quietly but quickly. Finland shares a 1300 mile 

border with Russia as shown below.  

 

Mat 24:6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir 

skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.  

EU och FN betalar för palestinsk kampanj mot Israel 

"Ännu ett exempel på hur skattepengar från bland annat Europa går till palestinsk anti-

israelisk verksamhet. Pengarna är tänkt att användas för att inkludera kvinnor i fredsarbetet 

men palestinierna använder dem för att driva internationella kampanjer mot Israel." 

Israel behöver svenska frikyrkofolkets stöd 

”Jag tror personligen att det är mycket viktigt att Israelvänner i Sverige slutar låta sig hindras 

av rädsla och öppet börjar visa sitt stöd för Israel”, skriver Israels Sverigeambassadör Isaac 

Bachman. Han vädjar här till svensk frikyrklighet: ”Det är av stor betydelse för Israel att ni tar 

ställning. Det innebär också ett stöd för Mellanösterns kristna. ... Jag vet att Israel har många 

vänner i Sverige men vet att också många – och detta gäller inte bara svenska kristna – tvekar 

att utåt visa sitt stöd. Även om jag kan förstå denna tvekan – då offentligheten ofta kommit att 

domineras av kritiska röster – är ett sådant ställningstagande ändå inte ett så stort steg som 

man kan tro. Utan tvekan ligger ännu mycket arbete framför oss, i fråga om att skapa en mer 

balanserad Israel-bild, men under mina fyra år i Sverige har jag ändå kunnat konstatera stora 

framsteg. Jag ser hur fler vanliga svenskar nu väljer att bemöta anti-israeliska artiklar i 

dagstidningarna. Också Israels ambassad i Stockholm är i dagsläget mycket mer aktiv i 

pressen än tidigare, samtidigt som vi har en stark närvaro i sociala medier. Ett annat exempel 

är just de årliga manifestationerna för Israel, som växer för varje år. Att stödja Israel borde 

falla sig självt, både som svensk och kristen. Både Sverige och Israel är liberala demokratier 

med religionsfrihet, yttrandefrihet och en fri press. Genom att stödja Israel stödjer man det 

öppna och demokratiska svenska samhällets värden.” 

PROFETISKT STUDIE - LAGLÖSHETENS HEMLIGHET DEL 1 Del 2 NYTT!  

THE TRUMPET NEWS  

WEEKLY WATCMAN  
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Alla generationer behövs i kyrkan 

"Jag skulle med emfas vilja säga att alla generationer behövs sida vid sida i våra församlingar 

och att det ger trovärdighet och djup åt evangeliet som det är vår uppgift att förkunna!" 

Ryssland har utan varsel inlett en storskalig militärövning och försatt sina styrkor i områden 

som gränsar till Ukraina och baltstaterna i full stridsberedskap, meddelar landets 

försvarsminister Sergej Sjojgu. (DI) >>  

OHLINS: Exakt detta kan vi se nu! 

Luk 21:9 Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först 

hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart." 10 Vidare sade han till dem: "Folk 

skall resa sig mot folk och rike mot rike. 11 Det skall bli stora jordbävningar och svält och 

pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från 

himlen. 

Enligt vår ändetidstolkning har vi alltid sagt att Turkiet skall vända sig till Ryssland. Vi har 

även det synsättet att Putin är den som kommer att starta kriget på Herrens Dag (Harmagedon) 

Men vad det ser ut som måste Västmakternas NWO komma och upprätta fred innan det 

"smäller av". Då kommer Ryssland från norr med Kina från öster. Men det viktigaste av allt 

från ovan kommer Kungen själv!  

Böneförbud på sjukhus 

"Allt gudstjänstfirande på sjukhus i provinsen Zhejiang har förbjudits av kinesiska 

myndigheter. Inte ens bön är tillåten. Åtgärden ses som ett steg i den alltmer hårdnande 

attityden mot kristna i Kina, enligt lokala kristna företrädare." 

Burma drabbades tidigt på onsdagseftermiddagen, svensk tid, av ett kraftigt skalv. 

Jordbävningen hade en magnitud av 6,8. (AB) >>  

En kraftig jordbävning drabbade centrala Italien i natt. Minst 38 människor uppges ha 

omkommit, många är skadade och 150 saknas. – Staden finns inte längre, säger Sergio 

Pirozzi, borgmästare i den hårt drabbade byn Amatrice. (AB) >>  

Mona Walter: Islam accepterar inga läroavsteg 

"Det Kashif inte nämner är att muslimer som vill leva mer sekulärt inte är skyddade från islam 

och således blir dess offer. ...Kashif påstår att Koranen fördömer bokens folk, kristna och 

judar, som enligt Kashif skall ha bedrivit religiös förföljelse och krigsföring mot muslimer. 

Detta påstående är falskt. Bokens folk var i minoritet i Mecka och Medina under Muhammeds 

tid. Inte i någon islamsk skrift, haditherna eller Muhammeds sunna (självbiografi), står det om 

denna förföljelse som Kashif påstår. Däremot står det om när profeten Muhammed drev ut de 

tre judiska stammarna när han kom till Medina då de inte ville underkasta sig islams lära. Han 

massakrerade männen och tog kvinnor och barn som slavar. Detta skedde åren 623-627. Det 

var alltså profeten Muhammed och hans följare som tog initiativet till denna krigsföring och 

förföljelse av bokens folk, vilket görs av IS än i dag..." 

När mördade palestinier blir en ickenyhet 

Paul Widen: "Den statsapparat som ligger bakom mordet på Ahmed Halawa tar under 

innevarande femårsperiod (2015-19) emot 1.5 miljarder kronor i bistånd från Sverige. Ord 

som ”demokrati”, ”mänskliga rättigheter” och ”statsbyggande” duggar tätt på det svenska 

regeringskansliets hemsidasom förklarar syftet med miljarregnet. Att den Palestinska 
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myndigheten präglas av nepotism och brutal förföljelse av politiska motståndare har varit känt 

sedan mitten av 1990-talet. Trots detta fortsätter de svenska biståndsmiljarderna att betalas ut. 

... När palestinier dödas av Israel brukar det som regel betraktas som nyhetsvärdigt på svenska 

nyhetsredaktioner. Bilder på döda palestinier har vid åtskilliga tillfällen till och med hamnat 

på svenska dagstidningars förstasidor – när Israel kan utpekas som skyldig. Ahmad Halawas 

öde lär dock inte ens föräras en notis i Sverige, eftersom han mördades av den Palestinska 

myndigheten." 

Vem kan stå emot Tsunamin? Pastorer dras från grunden mot Rom!  

Citat Tricia Tillin: 
This is the way it's going everywhere it seems. 500 years since the tide turned and now a 

tsunami approaches, and where are the men of God prepared to give their lives for truth? 

OHLINS: Vi har sett liknande tendenser här i Sverige också. Vi har också mottagit mail från 

läsare om oroväckande tendenser hos en del Pastorer som vi trodde annat om. Vi måste 

påminna om en profetia vi fick för några år sedan: Det kommer en tid då många kommer att 

falla av, De ni minst anar kommer då att vända er (De Troende på den smala vägen) ryggen. 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Nytt fynd stöder bibelberättelse 

"– Det är den första synagoga som har upptäckts på landsbygden i Galiléen och det 

bekräftar historisk information som vi har från Nya testamentet, som säger att Jesus 

predikade i synagogorna i galileiska byar, säger Motti Aviam till JNS. Aviam säger 

till Ynet News att det färska arkeologiska fyndet är en milstolpe för den kristna världen, 

eftersom ger stöd åt Bibelns berättelse om att Jesus vandrade omkring och predikade i 

synagogor ”i alla städerna och byarna” i Galiléen. Före det andra templets förstörelse 70 år 

efter Kristus, skedde tillbedjan i templet i Jerusalem, medan synagogor fungerade som 

mötesplatser för bland annat läsning och studier av Torah." 

 

 

Inställt presidentval? 

Allt fler frågetecken dyker nu upp beträffande det kommande amerikanska presidentvalet. 

Utan att ta ställning för någon av kandidaterna framstår det allt mer tydligt att globalisterna 

till varje pris vill se Hillary Clinton vinna valet.  

Tidigare har Greg Hunter med flera hävdat att de stora opinionsundersökningarna köpta av 

eliten är kraftigt manipulerade och att det mest troligt är Trump som är i ledningen över 

Clinton. Resultat från oberoende institut pekar också på en ledning för Trump. Även andra 

nya mätningar pekar i samma riktning. >> 

I en mycket intressant länk framträder här Rob Kirby och hävdar liknande slutsatser. Kirby 

inleder intervjun med att fokusera på en mycket viktig och inte minst extremt ovanlig ” 

Executive Order” från president Obama daterad 12 augusti. Att sedan Obama undertecknar 

denna EO några månader innan han skall avgå är än mer anmärkningsvärt menar Kirby. EO 
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berör makten över Finansdepartementet och kan enligt Kirby vara tecken på att man 

förbereder att eventuellt ställa in valet i november vilket skulle kunna ske genom införande av 

undantagstillstånd. Kirby menar också att Trump är ett allvarligt hot mot elitens planer och 

dess genomförande av en ny världsordning. >> 

/Rune ”Hörnan” 

Hård israelisk markering mot Hamas 

"Den här sortens våldsutbrott har inträffat med ojämna mellanrum i över nio år och följer i 

princip alltid samma mönster: en eller flera raketer avfyras mot Israel, varefter Israel besvarar 

elden genom att bomba installationer tillhörande Hamas. ...Förvåningen över Israels ovanliga 

agerande är stor bland journalister och experter som följer utveckligen. Det återstår att se om 

det spända lugnet kommer att återinfinna sig lika snabbt som det brukar, eller om söndagens 

händelser markerar en början på en större sammandrabbning mellan Israel och Hamas." (Paul 

Widen) 

TRUMPET NEWS  

WEEKLY WATCHMAN  

Fem kristna profiler: Det betyder korset för mig 

"– Korset är grunden för världens frälsning, där visade Gud sin oändliga kärlek och Jesus gav 

sitt liv för att rädda världen och besegrade syndens, dödens och djävulens makt för att vi 

skulle bli fria, benådade och upprättade. Korset är kärnan i kristna tron. För mig betyder 

korset allt, utan korset skulle jag vara förlorad, men tack vare korset är jag Guds barn och har 

ett evigt liv och döden, synden och mörkret har inte någon kontroll över mig." 

Frihet, mångfald och sanning. I den ordningen 

"Problemet är att vi inte haft en genomtänkt uppfattning om mångfald. Den kan nämligen 

inte göras till ett allmänt och övergripande mål för samhället. Det leder till relativism och 

kaos, vilket också fått våra politiker att tvärvända och i stället börja tala om specifika 

värderingar. Det är i grunden en god utveckling. För att vara personlig: jag gillar inte olika 

främst. Jag sätter sanning och rätt mycket högre. Nyckeln här ligger i hur vi relaterar de tre 

begreppenfrihet, mångfald och sanning till varandra." (Stefan Gustavsson) 

Regeringen överväger att införa tiggeriförbud i Sverige. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) 

tänker särskilt studera de modeller som finns i våra nordiska grannländer. –Det är naturligt att 

vi tar del av erfarenheterna från andra länder, säger han. (DN) >>  

Mona Walter: Islam avhumaniserar kristna 

"Det är inte de jihadister som utför attacker runt om i Europa som är det verkliga problemet. 

Problemet finns redan i islam som inte erkänner andra religioner och ser icke-muslimer som 

dem som förnekar sanningen, skriver Mona Walter. ...Vore det inte bättre att Svenska kyrkan 

visade solidaritet med de kristna offren än att skydda islams anhängares känslor? Är det 

verkligen kyrkans ansvar att skydda muslimer mot kristen påverkan och symboler? Att som 

nu sopa det verkliga problemet under mattan är inte en lösning. Att som Svenska kyrkans 

företrädare prata om kärlek och samförstånd mellan islam och kristendom är inte heller en 

lösning. Att identifiera problemet är det enda sättet att verkligen kunna lösa det. ...De stora 

frågorna är: Vad gör islams ledare i Mellanöstern för att få denna fred? Varför ser vi inte 

denna vilja till samexistens mellan islam och övriga religioner i Mellanöstern? Anledningen 

är att islam inte behöver krocka med demokrati och religionsfrihet i Mellanöstern. Där är 
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islam i majoritet och kan leva ut sin sanna natur som i dagens läge är intolerant och totalitär." 

(Mona Walter) 

Präst lämnar Svenska kyrkan: ”Har fått nog” 

"Johanna Andersson är en profilerad präst inom Svenska kyrkan och en av initiativtagarna 

bakom kampanjen ”Mitt kors” till stöd för utsatta kristna. Nu lämnar hon Svenska kyrkan och 

riktar svidande kritik mot samfundets ledning. .."”Jag vill inte längre bidra med mitt 

engagemang eller mina pengar för att stödja Svenska kyrkan under nuvarande ledning. Nu går 

jag.” 

OHLINS: Svenska kyrkan som har varit förbunden med staten under många år kanske inte 

kan vänta sig något annat. Politiker som är allt annat än gudfruktiga har varit med i besluten 

och styrt kyrkan ur kurs. Som alltid drabbas de gudfruktiga som vill gå Guds väg och predika 

Guds ord. När det gäller motstånd för "Mitt kors"-initiativet har nog den interreligiösa 

(antikristna) agendan besmittat alltför många och det har säkert en roll i motviljan att stödja 

kristna som är förföljda.  

IS uppmanar till att ”bryta sönder korset” 

"Vidare står det: ”Begrunda att vår strid kommer fortsätta tills du är besegrad och överlämnar 

dig till din skapares regler.” Därefter uppmuntrar artikelförfattarna sina anhängare att, i 

enlighet med Koranens nionde sura vers fem, ”döda hedningarna var du än finner dem”. 

”Allah har gett oss missionen att föra krig mot otro tills den slutar att existera.” skriver man. 

...”Allah har gett oss missionen att föra krig mot otro tills den slutar att existera.” skriver man. 

De judar och kristna som fick sin skrift före Koranen ska dock besparas om de betalar den så 

kallade jizyah-skatt man kräver av dem som inte vill konvertera, och om de accepterar vissa 

villkor, skriver man. Villkoren är bland annat att de inte bygger kyrkor, att de inte visar sin 

”hedniska utövning”, att de inte bjuder in någon till sig, att de gör plats för muslimer och står 

upp så att muslimerna får sitta, att de inte förhindrar resande muslimer från att använda deras 

byggnader till skydd, att de inte talar med hög röst i sina kyrkor och att de inte visar kors uppe 

på sina kyrkobyggnader. ”Varje kristen eller jude som accepterar jizyah-skatten och sedan 

bryter något av de överenskomna kraven ska inte finna någon säkerhet, och deras blod blir 

tillåtet att spilla.” skriver man..." 

OHLINS: Den "guden" som agerar genom hot och tvång, förakt, tortyr och mord är djävulen. 

Men den gode Herden - Jesus Messias, Guds Son och Bibelns GUD - söker och räddar från 

djävulens klor. Även de som går hans ärenden. Vilken nådefull Gud vi har!  

Joh 10:10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall 

ha liv, ja, liv i överflöd. 11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.  

Varför kritisera stöd till förföljda kristna? 

"I andra sammanhang brukar ledningen i Svenska kyrkan inte ha svårt att peka ut förföljelse 

mot, eller utsatthet hos, enskilda grupper. Att gå i Pride-parader för att stödja hbtq-personer 

verkar helt oproblematiskt. Då känner de sig inte alls nödgade att nämna varje enskild annan 

grupp som också har det svårt. Att solidarisera sig med palestinier och högljutt kritisera Israel 

verkar inte heller vara något konstigt. Nej, då kan Svenska kyrkans ledning minsann vara 

ordentligt ”mot”. Det verkar helt enkelt vara när världens alla förföljda kristna kommer på tal, 

som allt plötsligt blir så relativt och varje distinkt begrepp omvandlas till ett slags 

allomfattande snömos. All solidaritet och allt stöd tolkas då plötsligt som uppvigling och 

religionskrig. Det spretar onekligen i kommunikationsplanen." (Lukas Berggren)  

Tala fritt är stort, tala vist är större 

"Moderaten Hanif Bali är inte en riksdagsman som skräder orden eller tänker taktiskt innan 
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han tycker till. Ibland är sådana personer nyttiga. De rör om i grytan, och kan uppmärksamma 

viktiga sakfrågor som andra tassar runt. I våras fick han också betala det politiska priset att bli 

petad från sitt riksdagsutskott för att ha gått emot partilinjen och röstat för att klassa IS 

gärningar som folkmord. Hanif Bali är från Iran, men samtidigt en tuff islamkritiker. Nu har 

han på Twitter förklarat profeten Muhammed för pedofil. Det var inte ett omdöme nedtecknat 

i hastigt mod; han har efteråt förtydligat att han menar precis det han skriver. Historiska fakta 

är att profeten Muhammed tog sig många hustrur, varav han fullbordade äktenskapet med den 

yngsta, Aisha, när hon var endast nio år. Detta är ett av de mer uppseendeväckande inslagen 

ur Muhammeds liv, och något som både muslimer och andra behöver förhålla sig till." (Per 

Ewert)  

Israeliska atleter utsatta under OS-tävlingarna  

"I stället för att de olympiska spelen får vara en oas från rasism och hat verkar det följa med 

in i tävlingarna. Flera israeliska tävlande har utsatts för kränkande behandling från andra 

idrottsutövare i Rio de Janeiro, bland annat vägrade en grupp från Libanon släppa in 

israelerna på deras gemensamma buss." 

Turkiet vill tillåta sex med barn  

"I Turkiet kan det bli lagligt att ha sex med barn så unga som tolv år, enligt ett beslut i 

författningsdomstolen. Utrikesminister Margot Wallström kräver att beslutet upphävs. ...– Jag 

tycker att det är ett horribelt beslut. Ett sådant här beslut leder naturligtvis till en ökad sexuell 

exploatering av barn, inte minst i ljuset av att Turkiet redan i dag har stora problem med 

barnäktenskap, säger Thomas Andersson, pressekreterare vid Ecpat som arbetar mot 

övergrepp mot barn, till TT: Han tror att beslutet kan påverka Turkiets relationer till andra 

europeiska länder. – Jag hoppas att andra länder, inte minst Sverige, tillsammans med EU gör 

ett kraftfullt uttalande och agerar för att stoppa det här." 

Kid mötte Gud i badrummet 

"Under 30 år var hon borta från tron på Gud. Hon var så rasande, så besviken. Men allt 

kulminerade den dagen då hon ropade högt och skällde ut honom i det himmelsblå 

badrummet. Den dagen kom Kid Kumlin tillbaka." 

OHLINS: Vår vän Annakid Kumlin berättar här sitt fantastiska vittnesbörd. 

Jerusalem interfaith event to bring together leaders of Abrahamic faiths  

OHLINS: Tyvärr är detta att vänta i ändens tid när religionssynkretism för en tid har 

framgång och en antikrist ska framträda. Men samtidigt pågår en väckelse bland muslimer 

som omvänder sig till Guds evangelium och lämnar islam och antalet messianska judar växer. 

TRUMPET NEWS  

WEEKLY WATCHMAN  

Svenska kyrkan förlorade drygt 5 100 medlemmar förra månaden. Aldrig har så många valt 

att lämna kyrkan en julimånad, och medlemsraset denna sommar är historiskt stort. 

(Expressen) >>  

Sök Gud – inte bara välbefinnande 

"Vänder vi perspektivet rätt så blir livet i tron inte ett jagande efter upplevelser av välbehag 

utan en trygg vardagspuls, ett hjärtslag som finns där, under allt. Och då blir livet med Gud 

också ett liv där vi får möta sådant som inte alls tilltalar oss men som vi behöver. Då kan hans 
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ord bli ”skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led 

och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar” (Hebreerbrevet 4:12). Om vi bara är ute 

efter den välsignade upplevelsen flyr vi ett sådant tilltal och söker oss till annat som kliar 

skönare i öronen. Men förstår vi varför vi finns hos Gud lyssnar vi och formas vi, också om 

det gör ont. Så – låt Gud vara Gud och hans ansikte som han vänt till oss i Jesus Kristus vara 

det vi söker, och inte något annat." (Tomas Söderhjelm) 

Fångad av en normvind 

"I delstaten Washington har normkritiker drivit igenom lagstiftning som innebär att skolor och 

företag måste tillåta en kille att byta i tjejernas omklädningsrum om denne säger sig 

identifiera sig som tjej. Förutom obehaget många kan uppleva finns det en uppenbar 

säkerhetsrisk. Det är självklart att skolan ska bekämpa kränkningar – genom respekt och 

tolerans för olikheter. Inte genom att laborera med barns identiteter! Föräldrar måste kunna 

skicka sina barn till skolan utan rädsla att de ska utsättas för godtyckliga experiment och 

ensidig påverkan. Normkritik är ett relativt begrepp som fyllts med subjektivt och ideologiskt 

innehåll. Det hör inte hemma i skolans värld. Alls." 

”Samvetsfrihet är en demokratisk princip” 

"När Susanne Wigorts Yngvesson utkom med en bok om samvetsfrihet var hon beredd på att 

”få en del stryk”, som hon säger. Men boken togs väl emot, och har hittills gett just den 

breddning av debatten som författaren önskade. 

INGEN GÅR SÄKER  

Islamiska statens nya strategi är att få anhängare att slå till i sina hemländer i stället för att åka 

till Syrien och Irak. I senaste numret av IS-tidskriften Dabiq uppmanar terrorsekten än en 

gång till spontana attacker. – Gör inte invecklade planer, utan gör det enkelt och effektivt. Om 

du kan få tag i ett vapen, gör det och använd det så snart som möjligt, på en plats som orsakar 

mest skada och panik, som ger dödsfall och skador på de otrogna, står det i en artikel. 

OHLINS: Lösningen blir vaddå? KONTROLL O REGISTRERING! Upp 13. 

Vi behöver generationsmötet! 

"Utmaningen för varje församling är att sänka trösklarna mellan generationerna för att vi 

tillsammans kan upptäcka vad det betyder att vara efterföljare av Jesus i dag. De yngre 

behöver någon som har mer erfarenhet, kunskap och vishet att se upp till och leva nära för att 

kunna växa i tro. De äldre kan få utmanas och förnyas i sitt lärjungaskap genom att lyssna till 

de yngre. Allt för ofta hör jag den äldre generationen säga att de gjort sitt och att det är dags 

för den yngre generationen att ta över nu. Visst är det bra, men för att det ska ske behöver den 

yngre generationen deras uppmuntran och stöd. De behöver lära sig av deras strävsamhet och 

uthållighet för att tron ska hålla genom livets alla omständigheter." 

Svar direkt: SKR missar ett bibliskt perspektiv 

"Varför har inte SKR och Kyrkornas världsråd följeslagarprogram annat än just i Israel? Man 

talar vidare om ”blockaden mot Gaza”, en blockad som inte finns. Det finns av lätt insedda 

säkerhetsskäl vissa begränsningar för vad som får föras in i Gaza, men hundratals långtradare 

levererar dagligen mat, kläder, mediciner till Gaza från Israel, eller andra länder. Det är aldrig 

ens fel när två träter, lärde jag mig av min mor. Men SKR:s sätt att beskriva konflikten ger 

sken av att allt är Israels fel. Men hur ser man på Hamas förtryck av både muslimer och 

kristna? Varför uppmärksammar man inte påstådda brott mot mänskliga rättigheter i Israel, 
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men är tyst om uppenbara brott i det palestinska självstyret? Att kristna kyrkor helt missar att 

ge ett bibliskt perspektiv på Israel visar bara hur långt kyrkan har kommit från sina bibliska 

och judiska rötter. Det är förvånande att en kristen organisation stämmer in i omvärldens 

oproportionerliga fördömande av Israel." (Anders Gerdmar) 

”En naivitet som gränsar till det groteska” 

Paul Widen: "Igår tisdag offentliggjordes sedan ytterligare ett fall av Hamas-infiltration i en 

biståndsorganisation, då åtal väcktes mot Waheed Borsh, som är anställd av FN-organet 

UNDP. Borsh greps den 16 juli och har i förhör erkänt att han på olika sätt har utnyttjat sin 

position på UNDP för att ge materiellt och militärt stöd till Hamas. Borsh ska även ha 

namngivit flera anställda inom biståndsorganisationer i Gaza som också arbetar för Hamas. 

Samtliga inblandade biståndsorganisationer säger sig ta anklagelserna mot deras medarbetare 

på största allvar, även om det är tydligt att det finns en stark ovilja att acceptera att Israel har 

rätt." 

ISRAELNYHETER: Flera hjälporganisationer utnyttjas av Hamas 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan träffar i dag sin ryske kollega Vladimir Putin för 

första gången sedan det bilaterala bottennapp som följde nedskjutningen av ett ryskt plan förra 

året. ”Vi vill alla återupprätta förbindelserna”, säger Putin. DN >>  

OHLINS: Många profetietolkare ser Turkiet sluta sig till GOG:s militärallians Hes 38-39  

Israel’s let-down: Putin-Erdogan hook-up with Iran 

The son of American evangelist Benny Hinn was arrested in Brazil after allegedly beating up 

a deaf and dumb man during one of his father's rallies, it was reported today. Read more: >>  

OHLINS: Han kanske lärt sig av Todd Bentley han sparkade ju folk under mötena >>  

Skäms Svenska kyrkan, skäms! 

"Jag hade tackat ja till att delta i Facebook-kampanjen "Mitt kors". Inte bara för att den är en 

kristen manifestation utan främst för att den är en påminnelse om kampen mot ett pågående 

folkmord där ISIS bränner och förstör kors och det korset symboliserar. Några dagar senare 

får jag ett sms med nedanstående meningar: "Jesu kors riskerar att användas som ett tecken 

MOT en annan grupp bekännare. Inte bara som ett tecken FÖR utsatta kristna". Först får jag 

inte veta vem som skrivit ovan, min vän som skickat sms:et ber mig gissa. Jag gissar på en 

antikristen skribent. Men det visar sig vara Svenska kyrkans kommunikationschef Gunnar 

Sjöberg. Innan sms:et kom läste jag ISIS magasin Dabiq där terroristerna uppmanar till 

terrorattacker mot oss alla korsfarare här hemma i Europa och att utrota kristna. Och på mitt 

bord finns hundratals dokument med vittnesmål från folkmordet på kristna. Skäms Svenska 

kyrkan, skäms." (Nuri Kino) 

”Kristna biståndspengar blev vapen till Hamas” 

"Hamas har infiltrerat en stor kristen biståndsorganisation i Gaza och styrt om tiotals miljoner 

dollar till Hamas militära gren. Det uppger israeliska säkerhetstjänsten Shin Bet, enligt 

Jerusalem Post. Premiärminister Benjamin Netanyahu säger, genom sin talesman David 

Keyes, att en organisation som ger humanitärt stöd (WVO) på detta sätt ”blivit kidnappad och 

förvandlad” till en organisation som stöder krig. Den kristna biståndsorganisationen förmedlar 

stora belopp och även statliga biståndsmedel. På torsdagen meddelade Australien att man 
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skjuter upp sina utbetalningar till WVO i avvaktan på att den israeliska utredningen ska bli 

helt klar. Det rapporterar TV-kanalen ABC. ”Varje omläggning av Australiens och det 

internationella samfundets generösa stöd till militära eller terroristsyften hos Hamas är att 

djupt beklaga, säger Australiens regering i ett uttalande." 

Islams och kristendomens Gud jämfördes 

"Vi har en Gud som inte är högmodig, utan ödmjukade sig och sänkte sig vår nivå. Det var 

budskapet från konvertiten och tv-programledaren broder Rashid när den arabiska kristna 

konferensen i Solna inleddes i torsdags. – Sedan jag blev kristen har jag aldrig varit rädd för 

Gud, sa Rashid, som inte är välkommen i några arabiska länder, och lever under ständiga 

dödshot. 

VAR BEREDD PÅ ATT DET BLIR VÄRRE  

The last two months alone have seen Britain leaving the European Union, terror attacks, cop 

killings, Deutsche Bank nearly collapsing, the German long term interest rates set at negative, 

to name a few. But over the next couple of years, it’s going to get a whole lot worse. As 

economies worsen, there will be more social unrest, more angry people, and crazier 

politicians. Somebody will try to come along on a white horse to save us all, but she 

usually makes it worse 

 

EN VARNING FÖR EN FALSK KOMMANDE ANDEUTGJUTELSE  

Tricia Tillin: I remember having this same feeling just before the Toronto Blessing broke out 

in 1993-4 although I didn’t know what was to happen nor what its impact on the Church 

would be. 

OHLINS: Tricia Tillin har betytt väldigt mycket för många. När Toronto och allt osunt 

karismatiskt började komma in i Kyrkorna var hon en av profetrösterna som varnade. Nu 

varnar hon igen och den här gången känner vi verkligen att detta måste tas på högsta allvar.  

Detta är exakt vad vi upplevt att Anden talat om en längre tid och vi har även skrivit och 

predikat om. En andeutgjutelse från fel källa kommer att manifestera sig som en väckelse men 

istället leder till "det stora avfallet". (2 Tess 2) Jerry Potter varnade redan 1984 >>  

Här är Tricias Tillins profetiska nyhetsbrev från våren 1994 >>  

Citat: SPECIAL NOTE: This newsletter was written and circulated before the Toronto 

outbreak of revival, which did not hit the UK until the Summer of 1994, and then only slowly. 

Therefore, having been inspired -as I believe- by the Holy Spirit, in the absence of ANY 

knowledge of what was to come, it is interesting to read that God was warning believers to 

take heed of spiritual deception, especially in the area of false "love" and spiritual 

manifestations. He was also warning about globalism and the rise of the "apostles and 

prophets". Those who received a copy of "Mainstream" in the Spring of 1994 were warned in 

advance to resist and beware of what we now call the River Revival. Although the article is 

now old by current standards, it would still repay close attention as the information is as true 

today as it was then. 

Belgiska poliser skadade av man med machete: skrek ”Allahu akbar”  
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Belgium and its capital Brussels, home to European Union institutions and the headquarters of 

NATO, are currently on a security alert level of three out of a maximum four, denoting a 

"possible and probable" threat 

OHLINS: Var så säker på at det här kommer att påskynda uppfyllelse av biblisk profetia. 

THE TRUMPET NEWS  

WEEKLY WATCHMAN  

 

The Six Hallmarks of a NAR Church 

Förändringar i din församling kan var infiltration av NAR/Latter Rain. Här kommer några 

kännetecken på att något är pågång ? Av mailkontakter vi har så är detta vanligare än vi 

kanske tror i Sverige idag.  

How does a Christian recognize the red flags if their leaders deny being associated or 

affiliated with the more recognizable founders and celebrity leaders?  There are 6 distinct 

traits that characterize NAR’s core teachings, even if leaders or churches deny they have 

anything to do with the NAR brand. 

First, you need to understand that NAR isn’t an official organization, nor can it be 

characterized by a common creed. It is instead a loosely knit and often unaffiliated network of 

leaders who share a common vision and goal for the visible Church.   

Supernatural Signs & Wonders; Dominionism; The Latter Rain Movement; Joel's Army; The 

7 Mountain Mandate; Third Wave Revivalism; IHOP; Bill Johnson's Bethel Church, The 

Hillsong Media Empire, these are all a part of this shape-shifting movement in one way 

or another. It is gobbling up churches and deceiving millions who don’t even know 

they’ve become a part of an apostate, end-times falling away. 

 

NY VIDEO: BARGAINS IN THE MARKET PLACE (Pt 26 of Seven Mountains Heresy) 

Nådens gudinna – eller nådens Gud? 

"Där står exempelvis följande: ”Den största buddhan, nådens allsmäktiga gudinna, hjälper och 

räddar dem som lider, med sin gränslösa kärlek och barmhärtighet.” Därefter följer sju olika 

gärningar som Guanyin anses vara expert på, och personligen reagerar jag särskilt på nummer 

1 och 3. Ettan lyder: Större tur med fler söner och manliga barnbarn. ...Jag åkte vidare från 

Dragon Gate med en förnyad tacksamhet över att jag själv inte måste vara hänvisad till nådens 

gudinna – utan till nådens Gud. Och de som har gått på lögnen att alla religioner har samma 

sätt att se på tillvarons grundläggande sanningar kan förslagsvis, precis som jag, avlägga visit 

på Dragon Gate. Där finns ett talande bevis på motsatsen." (Olof Edsinger) 

Rätten att tycka fritt om antroposofin 

"All kritik pratas bort genom en massa ordvändningar och mystiska förklaringar. ... I början 

av juli i år meddelade Stockholms läns landsting att man inte kommer att förlänga avtalet med 
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Vidarkliniken som gäller rehabilitering med intergrativmedicinska, vetenskapligt oprövade 

alternativ, det vill säga brist på evidens. Så gör nu även Västra Götalandsregionen. Och redan 

i april fattade Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnd beslut om att inte förlänga sitt avtal med 

Vidarkliniken... (Sigvard Svärd) 

Kommer KD återkomma i Pride? 

"Och gick KD verkligen med i årets Pride-parad bara för en gångs skull? Förväntas partiet 

inte nu, som alla andra riksdagspartier, utom SD, i fortsättningen gå med vartenda år? Det är 

skickligt gjort av Pride att presentera sin parad som en demonstration för allas lika värde. 

Men är det trovärdigt i en tid då nyheten (P1 11/11) om att barn med Downs syndrom i 

Frankrike får avlivas ända fram till nionde månaden inte tycks väcka några reaktioner? Trots 

att det handlar om individer som vi i Sverige fridlyst och definierar som barn." (Andreas 

Holmberg) 

OHLINS: Ja, just det, på tal om "allas lika värde"(!).  

Historiskt stor väckelse bland muslimer 

"En historisk tillväxt av antalet kristna pågår i den muslimska världen. Islamistisk förföljelse 

och kristna som gensvarar i kärlek, är två förklaringar. Listan över evangelisk tillväxt toppas 

av Iran. Landets kristna kyrka såg ut att ha nått vägs ände när den islamiska revolutionen 

segrade 1979. Missionärer utvisades, evangelisation blev olagligt, biblar på persiska förbjöds 

och pastorer dödades. Den kristna kyrkan såg ut att dö. Men det skulle bli tvärtom... Men på 

2000-talet har det alltså lossnat på allvar. Det totala antalet kristna väckelserörelser i den 

muslimska världens historia är nu 82 stycken. 69 av dessa har startat efter år 2000. – De är 

utspridda över hela den muslimska världen till skillnad från tidigare då de alltid varit väldigt 

geografiskt begränsade. Nu finns de från västra Nordafrika ända till östra Asien. Som en 

väckelserörelse definierar forskarna en rörelse där minst 1 000 personer inom ett avgränsat 

geografiskt områden omvänt sig till Kristus. Eller där minst 100 gudstjänstfirande 

gemenskaper startats inom ett visst geografiskt område. – Under 2000-talet har fler människor 

med muslimsk bakgrund kommit till kristen tro än under de tidigare 1 400 åren tillsammans. 

Det är en enorm ökning av antalet omvändelser, framhåller Paulsson. ...Samtidigt väcker 

väckelsen oro på många håll i arabvärlden. – I Marocko exempelvis tog tv och landets 

parlament för en månad sedan upp frågan om alla konverteringar till kristen tro. Man vill 

stoppa detta, men man kommer inte att lyckas, säger Merzek Botros." (Världen idag)  

OHLINS: Halleluja! All ära till JESUS!  

Matt 24:14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för 

alla folk, och sedan skall slutet komma.  

Upp 7:9 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och 

stammar och länder och språk... 

”En global maktelit förstör demokratin i Sverige”  

"Det lilla fåtal bankfamiljer som tidigt kom att förstå och skrupellöst utnyttja svagheter i de 

västliga ekonomiska systemen för att sedan reglera denna kriminella verksamhet har än idag 

ofantlig makt över ekonomin och politiken genom sina institut och lobbygrupper vars makt 

sträcker sig långt in i Sveriges hjärta Rosenbad och hotar hela fundamentet för vår 

medborgarmakt. Det skriver Lars Bern, känd veteran inom det svenska näringslivet. 

...Bilderberggruppens viktigaste uppgift i manipulerandet av marknaden, är att försvaga 

nationalstaternas roll för att underlätta för de globala företagen och bankerna att tillväxa fritt 

med minimal kontroll från nationella regeringar och parlament i olika länder. Ett exempel är 

en av de ledande oligarkerna i gruppen – George Soros som utarbetat en handbok på arabiska 

för fattiga migranter som hjälper och uppmanar dem att migrera in i EU. Målsättningen är att 

http://www.dagen.se/debatt/kommer-kd-aterkomma-i-pride-1.761011
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destabilisera nationalstaterna så att de blir lättare att kontrollera för oligarkerna. 

...En ytterst berättigat ytterligare fråga är varför några framstående svenska journalister 

deltar i denna typ av maktspelande där all transparens saknas. Hur pålitliga är dessa 

journalister? Här hittar ni en djupare förklaring till många av de obegripliga politiska beslut 

utan folklig förankring som numera fattas i vårt land, såsom smyganslutningen till NATO, 

migrationspolitiken, EU-politiken m.m.." 

 

LÄNK TILL RADIOPROGRAMMET (ENG)  

Jan Markell and Eric Barger talk to Amir Tsarfati about the coming one-world religion. 

Proponents say diversity is divine and division is diabolical. The Bible predicts a 

forthcoming religious merger of all faiths.  

OHLINS: Vi har länge sagt att Ryssland (Hes 38-39) kommer att starta Harmagedon. 

(HERRENS DAG) Sedan kommer Kina att dras med.  

Upp 16:12 Den sjätte tömde sin skål över den stora floden Eufrat, och dess vatten torkade ut 

så att vägen bereddes för kungarna från Östern. 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. (Se även Upp 9) 

Det är uppenbart att Västmakterna på nått sett har en överenskommelse med Israel vid den 

tiden. Ryssland och Kina vill skapa en motpol till Västs NWO. Peter Krabbe sätter fingret på 

vad som nu kan bli den utlösande orsaken till att kriget startar, Nämligen den olja som 

troligen kommer att vara i fokus, och Israel har ju nyss funnit otroliga mängder. 

Citat Krabbe:  

Den årliga oljekonsumtionen för en amerikan uppgick 2005 till 25 fat. För motsvarande kines 

är siffran 1,3 fat. Detta ger lite perspektiv på vad som kommer att hända när asiaterna närmar 

sig amerikanarnas livsstil, och därmed oljekonsumtion. Det råder delade meningar om hur 

stora återstående oljeförekomster är och hur länge de kommer att räcka. Självfallet kommer 

nya fynd att göras kontinuerligt, men dessa är normalt inte av avgörande storlek. En 

bedömning är att en kännbar oljebrist kommer att visa sig mycket snart på grund av 

kapacitetsbrist i utvinningen. ”Om Mellanöstern i allt ökande grad kommer att vara källan till 

världens olja, är detta ett strategiskt problem för oss och för många andra länder” (James 

Woolsey, f.d.CIA). 

Det har förekommit en omfattande mörkläggning av de oljeproducerande ländernas 

kvarvarande reserver, eftersom detta är kopplat till deras kreditvärdighet. Enligt bilderbergare 

försöker man hemlighålla vetskapen om reservernas minskning av rädsla för panik, detta 

skulle kunna leda till en prisexplosion och en kollaps av världsekonomin. Man önskade inte 

heller ett oljeprisfall därför att låga oljepriser skulle kunna påskynda implosionen av 

skuldbubblan. Önskemålet var en nivå runt 150 dollar per fat. Under 2016 har priset sjunkit 

från 100-dollarsnivån ner till 40-dollar! Vad detta innebär kommer vi sannolikt snart att få 

veta. 

http://www.olivetreeviews.org/radio/complete-archives/1052-diversity_is_divine_the_coming_one-world_religion
https://peterkrabbe.wordpress.com/2016/07/17/globalismen-framtidshopp-eller-hotet-mot-var-civilisation-del-8-kampen-om-oljan/


För USA är situationen allvarlig. Att behålla greppet om Saudiarabiens oljeproduktion är 

livsnödvändigt samtidigt som BRICS-länderna intar en avvisande attityd. Ryssland tar 

positioner i Mellanöstern genom samarbete med Syrien och kurderna. USA har tagit Irak och 

försöker nu få avtal med Iran genom att släppa in kärnkraften. Situationen är dock inte så 

enkel med tanke på den religiösa konflikten mellan Sunni och Shia, det är svårt att balansera 

dessa stamkonflikter mot världsekonomiska intressen. Ryssland har dessutom potentiella olje- 

och gastillgångar i Sibirien och på Nordkalotten som irriterar amerikanarna. Risken är stor att 

USA, med den största per capita-förbrukningen av olja i världen och utan egen olja förlorar 

kampen om världens framtida ekonomi – om man inte gör något radikalt. Det är mot denna 

bakgrund man skall se projektet med en världsregering och upphävda nationella gränser. Med 

oligarkerna i spetsen skulle då amerikanarna kunna hämta sin olja var som helst i världen och 

själva sätta priset på den. Men det är bråttom! Om kanske 20 år är det för sent, då har BRICS-

länderna slutit sina gränser och inväntar lugnt det finansiella sammanbrottet i västvärlden. 

Man kan stolpa upp bilderbergarnas agenda efter denna mall: 

1/ Avskaffa nationsgränserna och införa en världsregering (med fördelning av världens 

resurser – främst oljan – enligt principen lika till alla) 

2/ Bromsa tömningen av befintliga oljekällor genom att dra ner på tillväxten till noll. 

Kontrollera utvinningen genom att avskaffa den nationella suveräniteten i producentländerna, 

särskilt i Mellanöstern. 

3/ Ekonomisera tillverkningsindustrin genom att flytta den till låglöneländer och införa 

storskaliga globala företagsmonopol för maximal lönsamhet. 

4/ Minska världens befolkning i antal i syfte att spara på oljeresurserna 

5/ Utöka den globala krigsmakten för befolkningskontroll och upprorsbekämpning 

6/ Införa en global beskattning för att ge världens arbetare en rimlig grundstandard 

7/ Befästa systemet genom avskaffande av demokratin, världsstyret skall ske genom att de 

mest kompetenta utser lämpliga befattningshavare. Folket har att foga sig. 

LÄGG NU MÄRKE TILL HUR KRABBE NÄMNER RYSSLAND - KINA SOM MOTPOL 

TILL VÄSTVÄRLDEN. DET HÄR ÄR DET SOM TROLIGEN KOMMER ATT STARTA 

HARMAGEDON - VILKET LEDER TILL JESU TILLKOMMELSE OCH TIDENS SLUT. 

För bilderbergarna handlar det om en kapplöpning mot tiden. Hinner man inte genomföra sitt 

världsstyre-projekt innan oljan börjar tryta närmar sig det finansiella sammanbrottet. USA och 

Västeuropa blir de stora förlorarna, Eurasien tar över ledningen. Det avgörande problemet 

som man nu ställts inför är att Ryssland vägrar samarbeta. Putin har inga planer på att 

låta Ryssland, med sina enorma naturtillgångar, ställas under en amerikansk 

”världsregering”. Ryssland får fullt stöd från Kina, som naturligtvis inte heller har 

någon anledning att släppa in ett främmande styre. Man behöver helt enkelt inte USA i sin 

framtida ekonomi. 

Om NWO nu kommer att utropa en världsregering och enligt Punkt 1/ Avskaffa 

nationsgränserna och införa en världsregering (med fördelning av världens resurser – 



främst oljan – enligt principen lika till alla) Om Ryssland - Kina motsätter sig har vi 

världskriget här.  

EN LÅNG MEN INTRESSANT VIDEO  

OHLINS: Genom kaos och med Guds tillåtelse kommer Satan nu att med lögner och 

manipulation bedra en hel värld in i en NY VÄRLDSORDNING. (= VÄRLDSREGERING) 

När vi vet detta så förstår vi att det finns krafter bakom att skapa kaos i nationerna för att vi 

självmant skall ge upp vår suveränitet. Var är nu tex vårt gamla Sverige? Ingen är längre säker 

i det här landet vad händer överfall våldtäkter mm????  

”En global maktelit förstör demokratin i Sverige” 

Peter Krabbe: Som vi har sett har en ny version av 1900-talets historia sett dagens ljus. I den 

är samma aktörer genom sina försök att införa sin form av socialism ansvariga för den ryska 

revolutionen, andra världskriget och Hitlers väg till makten och det amerikanska försöket till 

socialisering genom Roosevelts New Deal. De olika beteckningarna marxism, 

nationalsocialism och New Deal-socialism har i grunden samma innehåll med ett statligt 

enpartisystem, globala monopolföretag och en av staten bestämd grundnivå för välfärden. 

Detta gäller också för dagens, som vi kan kalla fjärde försök, att införa världssocialism 

efter samma modell genom globalismen. Denna gången kommer man inte att sky några 

medel för att lyckas, eftersom tiden håller på att rinna ut. Frågan är vad konsekvenserna 

kommer att bli för gemene man, vi står redan på tröskeln till kaos genom att begreppen fri 

rörlighet globalt och nationell utplåning tillhör verktygslådan för globalismen. Man kan 

undra varför så få förstår att FN:s 2030 Agenda är identiskt med NWO:s totalitära 

socialism och ett direkt hot mot demokratin. Ändå kan alla se att funktionärerna i FN:s 

organisation är tjänstemän utan förankring till valsystemet. De väljer varandra, ett system som 

nu är etablerat även i FN:s systerorganisation EU. Topparna tillsätts av finanskartellen, som i 

praktiken äger organisationerna. Den genomsnittlige medlemmen i den verkliga 

världsregeringen tillhör någon av finansfamiljerna, sitter i ledningen för minst ett oljebolag 

och ett bolag i tillverkningsindustrin, samt innehar växelvis poster som kommissionär i FN 

och EU eller som funktionär inom NATO. De som tillfälligt går in i en regering, vilket är 

vanligt, återgår till sitt nätverk i NWO därefter. Som pensionärer avlönas de genom fiktiva 

poster i finansbolagen, där man alltid kan hitta en titel. 

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar 

reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: 3 "Låt oss slita 

sönder deras band och kasta av oss repen." 4 Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av 

dem. 5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: 6 "Det är jag som har 

insatt min konung på Sion, mitt heliga berg." 7 Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade 

till mig: "Du är min Son, jag har i dag fött dig. 8 Begär av mig, så skall jag ge dig 

hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. 9 Du skall krossa dem med järnspira, 

slå sönder dem som lerkrukor." 10 Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på 

jorden! 11 Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan! 12 Ge Sonen hyllningskyss, 

så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas. Saliga är 

alla som flyr till honom.  

Behöver tron försvaras? 

(Debatt i Dagen) "Tron attackeras från många olika håll, baktalas och förvrängs – så var det 

från början och så är det nu. Försvaret av tron blir då en naturlig del av den kristna 
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förkunnelsen. Och det är ett försvar som kräver omdöme, klarhet och frimodigt engagemang." 

(Olof Djurfeldt) 

Svar direkt: SKR missar ett bibliskt perspektiv 

"Varför har inte SKR och Kyrkornas världsråd följeslagarprogram annat än just i Israel? Man 

talar vidare om ”blockaden mot Gaza”, en blockad som inte finns. Det finns av lätt insedda 

säkerhetsskäl vissa begränsningar för vad som får föras in i Gaza, men hundratals långtradare 

levererar dagligen mat, kläder, mediciner till Gaza från Israel, eller andra länder. Det är aldrig 

ens fel när två träter, lärde jag mig av min mor. Men SKR:s sätt att beskriva konflikten ger 

sken av att allt är Israels fel. Men hur ser man på Hamas förtryck av både muslimer och 

kristna? Varför uppmärksammar man inte påstådda brott mot mänskliga rättigheter i Israel, 

men är tyst om uppenbara brott i det palestinska självstyret?" (Anders Gerdmar)  

Livets ord ”flygbombar” IS-områden med biblar 

OHLINS: Låt oss be att Biblarna får nå fram och leder till människors frälsning - men också 

om beskydd för Livets ords jag-centrerade, falska (framgångs)teologi.  

Jag besökte Nice 

Mona Walter: "I Frankrike var situationen något liknande till en början. Många har 

fortfarande den åsikten att gärningsmannen var galen och att dådet skulle vara en plötslig 

ingivelse. Jag har pratat med poliser, militärer, taxichaufförer och invånare i Nice. Nu är 

bilden en helt annan. Dådet är utfört av en jihadist. Detta har planerats under ett år och han 

har haft tre medhjälpare till detta. Återigen har media och politiker försökt mörka sanningen 

bakom de attacker som utförs av jihadister runt om i Europa. Eftersom etablissemanget vägrar 

medge att detta har med islam att göra blir problemet svårare att lösa och bekämpa. Dessutom 

signalerar våra ledares tafatthet mot islam en svaghet. Vi är i islams ögon redan besegrade..." 

 

OHLINS: Den som mördar och lemlästar andra kommer inte till himlen, utan till den 

motsatta platsen. "Islam ska inte förknippas med våld", säger Påven >> . Det är sant att det 

finns extremism i många läger och att alla muslimer inte är våldsbenägna men Mona Walter 

som själv har varit muslim, är nog mer insatt i islams verklighet. Vad människor än säger och 

tror finns det bara EN som har segrat över allt det mörka, all synd, onda makter och djävul - 

en evig seger. JESUS är hans namn. Han segrade genom att GE sitt liv för alla människor. 

"Guds svaghet är starkare än människor" (1Kor 1:25).  

De europeiska bankproblemen fortsätter 

Under fredagskvällen släpptes resultaten av det senaste stresstestet för de viktigaste 

europeiska bankerna. Den italienska banken Banca Monte dei Paschi di Siena SpA klarade 

inte de europeiska tillsynsmyndigheternas stresstest utan fick sitt kapital utplånat i testet. 

Monte Paschi:s kärnprimärkapital, ett mått på dess motståndskraft, sjönk till negativa 2,2 

procent i det använda scenariot. >> Samtidigt kan vi notera att Nordea värderas till tre gånger 

mer än hela det italienska banksystemet. >> Tidigare i veckan redovisades den senaste 

bekräftelsen på att den tyska bankjätten Deutsche Bank inte kan, som Zero Hedge uttryckte 

det, navigera i grumliga vatten med negativa räntor. Banken meddelade att andra kvartalets 

nettovinst sjönk med hela 98 procent jämfört med samma period föregående år. >> Mvh 

Runes Hörna  

WEEKLY WATCHMAN  
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TRUMPET NEWS  

Inte möjligt att vägra köra med Prideflaggan 

"Får en enskild busschaufför av religiösa eller privata skäl säga nej till att köra med 

Prideflagga? – Nej, absolut inte. Att samarbeta med Pride är ett beslut som företaget har 

fattat. Är det så att det skulle komma till ledningens kännedom att en busschaufför vägrat 

skulle vi kalla in honom till chefen och göra det till en rättslig grej. Det är lika med 

arbetsvägran. Man förbinder sig att följa våra regler och rutiner när man anställs, säger 

hon. Kan man bli av med sin tjänst? – Vi följer en särskilt arbetsgång, men det kan absolut 

sluta med det. Om det är så att vederbörande vägrar köra med flaggan börjar man med att ha 

en dialog och förklarar varför vi gör det här. Det är något vi kräver att man supportar. Man 

kan ju inte göra som man vill bara för att man har en annan åsikt." (Världen idag)  

OHLINS: Att påtvingas att köra buss med prideflaggan visar hur lågt Sverige har sjunkit i 

intolerans. Ingen ska tvingas att sympatisera för någon speciell åsikt i ett land med 

åsiktsfrihet. Bussbolagen borde därmed rimligen tvingas att flagga för Pro-life, en fråga som 

ställdes till dem (artikeln) och som avslöjar hur snedvridet hela deras tankesätt är. Att stå upp 

för alla människors lika värde är en annan sak och kan visas på många andra sätt, utan att 

blanda in Pride. Bussbolagens agerande är maktmissbruk. 

Intersektionalitetsteorin – ett viktigt verktyg för den nya intoleransen 

"Annorlunda uttryckt: Åsiktskorridoren krymper. Och en av de grupper som drabbas hårdast 

råkar vara just kristna som har en konservativ syn på de frågor som debatteras i samhället i 

stort. Faktum är nämligen att man enligt intersektionalitetsteorin inte ens behöver lyssna på en 

sådan grupp. Särskilt inte om den börjar peka på sedan länge överspelade argument som 

”sanning”, ”vetenskaplighet” och ”majoritetens bästa”." (Olof Edsinger) 

DET KOMMER NÄRMARE OCH NÄRMARE SVERIGE  

Islamic State called for attacks on churches and synagogues 

Islamic State fanatics threaten to RAMP UP attacks against France in latest chilling video 

Catholic Priest In France Executed By ISIS Islamic Terrorists Was Beheaded On Church 

Altar 

"However, as we have seen, Daesh (IS) and other terrorist groups have targeted Christian as 

well as Jewish and other faith groups in the West and beyond. "Following recent events in 

France, we are reiterating our protective security advice to Christian places of worship and 

have circulated specific advice today. 

OHLINS: Fruktan kommer att driva oss vart? I armarna på Herren och helt i förtröstan på 

hans ledning eller Superkyrkan där vi är många och där vi sätter vår säkerhet i människor. 

Kom att tänka på det här bibelordet som blev verkligt idag. 

Ord 29:25 Människofruktan har med sig snaror, men den som förtröstar på HERREN blir 

beskyddad.  

Islamiska statens har i klara verba uppmanat muslimer i västvärlden att gå till attack. Även 

om bara en promille skulle hörsamma uppmaningen så kan det leda till mycket död och 

lidande. ”Slå in hans skalle med en sten, eller slakta honom med en kniv, eller kör över 

honom med din bil, kasta honom från en höjd, stryp eller förgifta honom”, sade IS talesman 

Abu Muhammad al-Adnani. >> 
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Vi vet att det heliga kriget, jihad, är ett centralt inslag i Koranen såväl som i profeten 

Muhammeds liv och lära. Detta har självklart inspirerat yxjihadisten i Bayern. Men det kan 

vara intressant att påpeka att yxan som vapen faktiskt nämns specifikt i en hadith, en 

berättelse om Muhammed. Den återfinns som hadith nr 1033 i den kända samlingen Bulugh 

al-Maram. I hadithen berättas det om en muslimsk man som ägde en slavinna. Denna slavinna 

häcklade profeten Muhammed. Hennes husbonde befallde henne att tiga, men hon fortsatte 

med sitt respektlösa tal. Han tog då en yxa och högg ihjäl henne. När Muhammed fick höra 

talas om händelsen sade han till sina följeslagare att denna blodspillan var ”halal”, det vill 

säga tillåten och oklanderlig. Mannen som högg ihjäl sin slavinna med en yxa hade gjort rätt. 

Mohamed Omar 

 

KINGDOM NOW OCH DOMINIONISM= ETT FALSKT GUDSRIKE 

“We are coming to see that the kingdom of God in Christ’s conception never means 

anything less than a righteous human society … He has come not alone to save people out 

of the world and fill them for a far-away heaven, but to make a heaven here. He has come not 

to patch up human society and make the world a little less intolerable for men, but to make all 

things new and create a new social order.” 

“We are coming to see that the kingdom of God in Christ’s conception never means anything 

less than a righteous human society … He has come not alone to save people out of the world 

and fill them for a far-away heaven, but to make a heaven here. He has come not to patch up 

human society and make the world a little less intolerable for men, but to make all things new 

and create a new social order.” (THE NEW WORLD ORDER)  

OHLINS: Det slutliga i det ekumeniska ogrässamlandet blir den Superkyrka D Wilkerson 

profeterade om. Du ser den förebildad i Guds ord: 

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett 

scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 

4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I 

handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På 

hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och 

skändligheterna på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu 

vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.  

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. (VÄRLDSKYRKAN) Det hade 

två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets (NWO) 

hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars 

dödliga sår hade blivit läkt. 

Låt inte bedra dig för detta är samma rike NAR/Latter Rain apostlarna och profeterna försöker 

att dra in dig i. Länkar att läsa. Karins Nyhetsbrev >> Truereformation.Net >> / >>  

A Review of Bill Johnson—When Heaven Invades Earth 

 

Vid niotiden tog två beväpnade män med knivar fem människor som gisslan i en kyrka i 

Rouen i Frankrike. Prästen dödades genom att få halsen avskuren, uppger en poliskälla för 
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flera nyhetsmedier. Ännu en i gisslan ska vara allvarligt skadad, enligt inrikesdepartementet. 

Förutom prästen hölls två nunnor och två kyrkbesökare som gisslan. Enligt Le Monde sköts 

kidnapparna till döds av den nationella insatsstyrkan BRI som sedan tidigare har personal i 

staden. Enligt det franska nyhetsmagasinet Le Point ska även en polis ha skadats i 

gisslandramat. Polisen söker nu igenom kyrkan med en bombgrupp och letar efter eventuella 

bomber eller minor, skriver RTL. (SVT) >>  

OHLINS: Motivet oklart säger man, men det ligger ju i linje med allt det andra så ?????  

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken 

gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp 

andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall 

skakas.  

Luk 21:25 And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars; and upon the 

earth distress of nations, with perplexity; the sea and the waves roaring; 26 Men's hearts 

failing them for fear, (GK: TERROR) and for looking after those things which are coming on 

the earth: for the powers of heaven shall be shaken.  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

NY ATTACK!!!  

Police said 12 people were wounded, including three seriously, in the attack in Ansbach, a 

small town of 40,000 people southwest of Nuremberg that is also home to a U.S. Army base. 

The incident will add to growing public unease surrounding Chancellor Angela Merkel's 

open-door refugee policy, under which more than a million migrants have entered Germany 

over the past year, many fleeing wars in Afghanistan, Syria and Iraq. Bavarian Interior 

Minister Joachim Herrmann told reporters at a hastily convened news conference on Monday 

that it was unclear if the man had planned to commit suicide or "take others with him into 

death", according to news website Nordbayern.de. Herrmann, whose remarks were confirmed 

by a ministry spokesman, said the Syrian man arrived in Germany two years ago and had tried 

to commit suicide twice before. The man was carrying a backpack filled with explosives and 

metal parts that would have been sufficient to kill more people, Herrmann said. He said he 

could not exclude the possibility of an Islamist-inspired attack, but said that would have to be 

confirmed by an investigation. 

NY Video i serien klar : PROFITS OF MAMMON - Pt 25 of Seven Mountains Heresy  

 

Uppdraget föranleddes av larm om brand vid en byggarbetsplats intill 4000 de La Courneuve, 

en samling stora hyreshus i ett utsatt område. När polispatrullen kom fram hamnade den i 

bakhåll. Ett trettiotal hotfulla personer ska ha agerat, enligt polisuppgifter. (DN >>)  

THE TRUMPET NEWS  

WEEKLY WATCHMAN  

Nio döda i masskjutning i München 

"Den misstänkte gärningsmannen, en tysk18-åring med iransk bakgrund som var bosatt i 

staden, ska enligt polisen ha skjutit sig själv utanför köpcentrumet. Mannen tros ha agerat 
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ensam, och han var inte känd av polisen sedan tidigare." 

Försiktig forskare: Jihadister och högerextrema agerar på detta sätt 

Låt oss inte hylla okunskapen 

"Ödmjukhet är viktigt men att tro innebär att ta konsekvenserna av det vi faktiskt kan veta, 

skriver Stefan Gustavsson i ett svar till onsdagens tre debattörer. ...Tro handlar om att låta det 

bli sant för mig, som redan är sant i sig, och träda in i en personlig relation av tillit och 

överlåtelse till en person man kan veta något om." (Stefan Gustavsson) 

Min gissning är att till Sverige migrerande människor från icke-sekulära stater, generellt har 

svårast att förstå svensk eller västerländsk syn på hur ett sekulärt samhälle ska fungera, 

skriver ungdomspedagogen Jonas Andersson. 

(AB >>)  

OHLINS: Intressant bibelord! 

1 Mos 16:11 Sedan sade HERRENS ängel till henne: Se, du är havande och du skall föda en 

son. Honom skall du kalla Ismael, ty HERREN har hört hur du har lidit. 12 Han skall vara 

som en vildåsna. Hans hand skall vara mot alla och allas hand mot honom. Och han skall 

bo mitt emot alla sina bröder." 

Sträva inte efter acceptans 

"Inte heller motsätter jag mig socialt engagemang och hjälp till nödställda och förföljda 

kristna. Det jag ifrågasätter är den krav-, rättvise- och acceptansmentalitet som lätt spirar när 

motgång och lidande drabbar församlingen. Vi ska inte kämpa för att bevara våra liv utan vara 

beredda att vandra den väg Jesus gick, korsets och lidandets väg. Bibelläraren Sven 

Reichmann har sagt att han vänder sig mot det vedertagna antagandet att den kristna 

församlingen växer trots förföljelse och lidande. Istället menar han att det är just på grund av 

detta som äkta väckelse ofta bryter fram. Värt att betänka, tycker jag." (Fredrik Näsberg)  

Kairos – en teologi för Israelbojkott 

"Som jag läser dokumentet är det i sin teologiska ansats och konklusion en modern variant av 

den gamla ersättningsteologin som förnekar Bibelns specifika löften till det judiska folket och 

deras framtid i det som Guds ord benämner som ”Israels land”. I likhet med 

ersättningsteologins historiska konsekvenser för relationen mellan kristenheten och det 

judiska folket hotar dokumentet Kairos Palestina att förgifta kyrkornas relation till Israel och 

ge näring till antisemitiska strömningar." (Sven Nilsson) 

 

Turkiet: ”Kan bli svårare för kristna” 

"Det ser inte ljust ut för Turkiet. Inte om man frågar Sören Disby, Ibra-medarbetare som bott 

många år i landet. Försöket till statskupp tror han kommer leda till ett tuffare klimat. – Om 

islamiseringen fortsätter kommer det bli svårare för de kristna, säger han." 

Erdogan: Tre månaders undantagstillstånd i Turkiet 

Motvärn mot ryskt missionsförbud 

"Ledare för protestantiska samfund och församlingar har agerat aktivt för att förmå Putin att 

inte skriva under den lag som i princip förbjuder all kristen förkunnelse utanför kyrkportarna. 

Presidenten lät sig dock inte rubbas, och Ryssland anno 2016 bär nu stora likheter med 

Sovjetunionen för 50 år sedan." 

VAD HÄNDER SEDAN?  
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Försvars- och utrikesministrar från ett 40-tal länder träffas under två dagar i Washington – för 

att diskutera slutstriden mot IS samt hur Irak och Syrien ska återuppbyggas efter 

terrorrörelsens fall. USA:s försvarsminister, Ash Carter, berättade på onsdagen att de allierade 

har kommit överens om en plan för att slå ut IS militärt. 

KOMMER SKAPA MER KAOS OCH SPELA NWO RAKT I HÄNDERNA  

Ahmet Davutoglu told European parliamentarians that his country could end border control 

cooperation with the EU unless Brussels delivers visa-free travel to mainland Europe for 

Turkey’s 75 million citizens by the end of June. The deal with the EU to try to stop the surge 

of migrants across the EU’s eastern borders came into force only in March. 

OHLINS: Hur skall EU reagera då blir frågan? Jodå man kommer nog att släppa in dem 

konsekvensen av detta har vi ju redan sett. IS anhängare kommer in med flyktingströmmarna 

(Planerat?) Ja vi vet att upp 13 säger att ett kontrollsystem kommer att upprättas. Med den 

ökade otryggheten så kommer vi faktiskt att kräva att något görs. Det kommer en lösning = 

Välkommen till en världsregering.  

 

NY RUNES HÖRNA: DEUTSCHE BANK I FOKUS BLAND STRESSADE 

EUROBANKER  

TOTAL DIKTATUR PÅ VÄG I TURKIET  

”Gäng omringade flickorna under övergreppet” 

"Tre tjejer omringades och antastades i folkhavet efter Gothia Cup-invigningen på Ullevi i 

Göteborg. Enligt en av flickornas mamma fick de slåss för att freda sig. – Det var väldigt 

traumatiskt för dem, säger hon. Åklagare Stefan Lind bekräftar att en ledare till ett Gothia 

Cup-lag anhållits misstänkt för sexuellt ofredande" 

Who were the Philistines? New Archaeological Discovery (Eng)  

"Bibeln förbinder filistéerna med ön Kreta (Kaftor "i Jeremia 47: 4; Amos 9: 7). Eftersom det 

har gjorts många gånger tidigare, som så många gånger tidigare visar nu arkeologiska bevis 

att Bibeln är korrekt - att de verkligen hade kommit till Canaans kuster från de grekiska öarna, 

men det är fortfarande oklart om de var kretensare av ursprung, eller bara hade varit bosatta 

där. Hur som helst, är det klart för arkeologerna att filistéerna inte var hemmahörande i 

Kanaan utan kom från Egeiska området, vilket framgår av keramik, arkitektur, gravskick och 

keramik fortfarande med icke-semitiska skrifter på dem (inklusive en skärva av keramik med 

en Cypro-minoiska manus, dating till omkring 1150-1000 f.Kr.) [2]. 

Det finns en stor spänning i världen bland arkeologer över denna nya upptäckt, och det är värt 

att notera att de hade misströstat om att någonsin hitta vad de letade efter. Men det var bara en 

man som vägrade att ge upp, och han blev väl belönad." 

ÄNNU EN ATTACK  

En handmålad IS-flagga har hittats hemma hos den 17-årige pojke som gick till attack med 

yxa och kniv på ett regionaltåg i staden Würzburg i Tyskland, enligt den bayerska 

inrikesministern Joachim Herrman. 
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Självmordsbombning avvärjd i Jerusalem 

Paul Widen: "En palestinsk terrorist med tre rörbomber i sin väska greps strax efter klockan 

9:30 på morgonen igår söndag vid en spårvagnshållplats i centrala Jerusalem. En 

säkerhetsvakt som befann sig vid samma hållplats fattade misstankar när han såg mannen och 

bad honom därför öppna sin väska. När mannen vägrade trycktes han upp mot en vägg och 

blev fråntagen sin väska med våld, varpå de tre bomberna upptäcktes. Flera knivar ska också 

ha hittats i väskan. 

...Det andra som möjliggör mångfalden är kanske inte lika uppenbart men förmodligen ännu 

viktigare, och det är just känslan av gemenskap och solidaritet, att människor på ett konkret 

sätt känner och visar att de har ett ansvar för varandra. Det finns en omsorg och en tillit som 

ständigt gör sig påmind och som jag själv får uppleva tiotals gånger om dagen, och jag tror att 

det är mot bakgrund av detta som man bör förstå säkerhetsvaktens agerande vid 

spårvagnshållplatsen på söndagsförmiddagen, när han utan att tveka riskerade sitt liv för att 

förhindra att andra skulle dödas eller skadas." 

Polisens dödsskjutningar ökar 

"– Det man kan konstatera är poliser upplever fler situationer där man känner sig tvingad att 

använda skjutvapen för att hota med det. Det man möjligen kan sätta det i samband med är att 

det varit en hel del skjutningar och att det är mer vapen bland kriminella och att poliserna 

därför upplever en högre hotbild. 

Om uttalandet från Melih Gokcek, som själv företräder regeringspartiet AKP, speglar den 

officiella synen på incidenten med jaktflyget tyder detta på att regimen i Turkiet har för avsikt 

att närma sig Ryssland geopolitiskt. Det är i sådana fall goda nyheter för Rysslands president 

Vladimir Putin som är i starkt behov av handelspartners, inte minst vad gäller olja och gas. 

OHLINS: Vi har nämnt detta förut att Turkiet troligen kommer att sluta sig mer till Ryssland 

(Hes 38-39) Det finns en del i den hebreiska texten i Hes 38-39 som talar för att just Putin kan 

vara den som startar kriget på Herrens Dag.  

Köttätande flugor har invaderat sex lägenheter i ett bostadshus i Kallinge. När experter 

undersökte arten visade det sig att arten var helt ny i Sverige och en högst oönskad 

nykomling. – Den är väldigt, väldigt svår att bli av med, i bland går den på människor och 

lägger sina ägg i sår vilket skapar infektioner, de är riktigt obehagliga, säger Yngve Brodin, 

flug- och myggexpert på Naturhistoriska riksmuseet. (Kvällsposten >>)  

OHLINS: Man kommer nästan att tänka på Egyptens plågor. Det går verkligen mot slutet 

med en väldig hastighet. Må Gud bevare oss för det som kommer över världen nu. Allt det här 

leder ju fram mot sitt klimax det vet vi. 

KINGDOM NOW TEOLOGINS "TRUMP"  

White is part of a bastardization of the gospel known as “prosperity doctrine,” the “name it 

and claim it,” and the “blab it and grab it” false doctrine which teaches that if your faith is 

great enough and you say the right words repeatedly you can have all the riches and material 

possessions your heart desires — a perfect fit for someone advising the greedy Donald Trump 

on “spiritual” matters. 
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En jordbävning skakade Japans huvudstad Tokyo på söndagsmorgonen. Skalvet hade en 

magnitud på 5,0, enligt Japans meteorologiska myndighet och den amerikanska geologiska 

myndigheten USGS. >>  

Luk 21:11 Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den 

andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.  

 

OROLIGA ÖVER MOTSÄTTNINGAR  

En majoritet av amerikanerna, 63 procent, tycker att relationerna mellan etniska grupper i 

landet är dåliga överlag. 55 procent tycker att läget förvärras. Det visar en 

opinionsundersökning som Washington Post och ABC News har gjort, där drygt 1000 

amerikaner tillfrågats.  

OHLINS: Det är givetvis tråkigt att det ska behöva vara så här. Men glöm inte bort att 

ETNISKA GRUPPER MOT ETNISKA GRUPPER samtidigt är ett tidstecken.  

Luk 21:9 Och när ni får höra om krig och uppror, så bli inte förskräckta. Ty sådant måste först 

hända, men det betyder inte att slutet kommer omedelbart." 10 Vidare sade han till dem: 

"Folk (GK:ETNOS) skall resa sig mot folk (GK:ETNOS) och rike mot rike.  

Terrorforskare: Nytt normalläge 

"Frankrikes president François Hollande påminde i ett tv-sänt tal på fredagsmorgonen om 

terrorattackerna som drabbade Paris i januari och november förra året. – Hela Frankrike är 

hotat av islamistisk terrorism, sa han. Ingen organisation har på fredagseftermiddagen tagit på 

sig dådet, men Magnus Norell har svårt att tänka sig att det dådet handlar om något annat än 

islamism. Han menar att det kan finnas flera anledningar till att just Frankrike än en gång har 

drabbats av terrorn. – Frankrike sedan lång tid haft en väldigt hög profil i både Mellanöstern 

och Nordafrika. Det finns också en ganska stor pool av potentiella rekryter att dra ur, säger 

han och fortsätter: – Sedan får det en stor effekt när ett attentat riktas mot Frankrike. Många 

européer har en relation till landet. Jag har själv gått på Promenade des Anglais flera gånger."  

Inga sexuella ofredanden på Gullbrannafestivalen 

"Peace and love, Putte i parken och Bråvallafestivalen. Alla har de haft problem med sexuella 

ofredanden. Men på kristna festivaler verkar brotten lysa med sin frånvaro. Nykterhet och det 

kristna levnadssättet tros vara förklaringen." 

Ännu en antijudisk resolution från UNESCO? 

"En UNESCO kommitté sammanträder i Istanbul från 10 till 20 juli (Finland finns med i 

kommittén). Jordanien och "Palestina" har lagt fram ett resolutionsförslag som helt raderar ut 

den judiska kopplingen till Tempelberget i Jerusalem. Palestinierna har haft en del svårigheter 

att få tillräckligt många ja röster bakom förslaget, därför uppsköts omröstningen om förslaget 

i sista stund." (IRSAELNYHETER)  

OHLINS: Om vi läser profetian i Joel och i Sakarja bok om en påtvingad delning av Israel 

och Jerusalem, är det möjligt att också Hesekiels ord är högaktuella. När det är ett medvetet 

förakt och medveten ondska bakom handlandet, kommer också konsekvenserna att bli 

därefter.  

Hes 36:2 Så säger Herren, HERREN: Eftersom fienden säger om er: "Ha, ha, de urgamla 

offerhöjderna har nu blivit vår egendom",...6 Profetera därför om Israels land och säg till 
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bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: Så säger Herren, HERREN: Se, i nitälskan och 

i vrede har jag talat, eftersom ni hånas av folken. 7 Därför säger Herren, HERREN så: Jag 

lyfter min hand och försäkrar: Sannerligen, folken runt omkring er skall själva bli 

förödmjukade.  

MILITÄRKUPP I TURKIET  

Flera turkiska mediehus stormades under kuppförsöket i landet. Skottlossning hördes i 

direktsändning när tv-kanalen CNN Türk stormades av soldater. 

EU: Vi stödjer Erdogan 

Erdogan i CNN: Gå ut på gatorna 

THE TRUMPET NEWS  

WEEKLY WATCHMAN  

  

”Sekulär muslim”? Ain’t no such animal. 

Paul Widen: "Derakhtis organisation heter för övrigt numera kort och gott Unga mot 

antisemitism och främlingsfientlighet: tydligen var för få muslimer i Malmö intresserade att 

gå med i en organisation mot antisemitism för att det skulle vara meningsfullt för 

organisationen att existstera. Namnbytet liksom bekräftar problemet som organisationen 

bekämpar. Håhå jaja. Den västerländska fascinationen för personer som Sadiq Khan och 

Siavosh Derakhti grundar sig i en desperat förhoppning att de miljontals muslimer som flytt 

eller migrerat till Europa de senaste åren på något magiskt sätt ska förvandlas till ”sekulära 

muslimer”, dvs. postreligiösa västerlänningar. Man hoppas alltså att muslimer i allt väsentligt 

ska upphöra att vara muslimer (vilket för övrigt både Khan och Derakhti har anklagats, och 

dödshotats, för). Krister Thelin är inte ensam om att uppfatta detta som ”ett steg i rätt 

riktning”, men frågan är kanske om detta verkligen är en realistisk förhoppning."  

Minst 84 döda i attentat i Nice 

Klas Andersson: Jag såg flera livlösa kroppar ligga på strandpromenaden 

"Först närmare två timmar efter det att dådet inträffade bröt franska tv-kanalen TF1 de 

ordinarie sändningarna. Märkligt kan tyckas. Märkligt också att en stor lastbil kunde ta 

sig in på ett avspärrat område och därmed starta detta blodbad. Nu på morgonen stiger 

dödssiffran stadigt. Först nu börjar vi ta till oss vad vi varit med om." 

OHLINS: Ett fruktansvärt terrordåd har än en gång skett i Frankrike och många oskyldiga 

människor är drabbade. Undantagstillstånd och ökad militär bevakning följer i spåren och 

därmed ökar kontrollen över människor, vilket i sig är profetiskt. Den enes hat tjänar den 

andres maktambitioner men inför Gud är allt avslöjat som döljer sig i mörkret. 

Sverige behöver uppenbarelse 

Den största faran för församlingarna i Sverige i dag är absolut inte fanatism, utan ljumhet. 

Och det problemet kan inte avhjälpas av präster och pastorer som formats till liberalteologer i 

akademiska miljöer. Det behövs mer än exegetik och teologiska doktriner för att förstå Guds 

ord. Det behövs apokalyps, uppenbarelse, från den helige Ande. Till skillnad från vad David 

Nyström anser är profeter och ”Jesus kommer snart” precis vad Sverige behöver i en tid som 

denna. (Per-Arne Imsen) 

http://www.svt.se/nyheter/utrikes/turkiska-cnn-stormades-under-direktsandning
http://www.svt.se/nyheter/utrikes/eu-vi-stodjer-erdogan
http://www.di.se/play/2016/7/16/erdogan-i-cnn-ga-ut-pa-gatorna/
https://media.thetrumpet.com/trumpet/weekly/TW20160716.pdf%21TrumpetWeekly-2016-07-16.pdf
http://us2.campaign-archive1.com/?u=e3865fbafbf62e7d54d6b968f&id=3ca37d6284&e=68862baa91
http://nyheter.paulwiden.se/?p=3511#.V4iOFTWb0gs
http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article23176846.ab
http://www.svd.se/jag-sag-flera-livlosa-kroppar-ligga-pa-strandpromenaden
http://www.dagen.se/debatt/sverige-behover-uppenbarelse-1.752407


Hotet från Gaza lika allvarligt som förr 

ISRAELNYHETER: "Det är två  år sedan det senaste kriget mellan Israel och Hamas i Gaza 

bröt ut. Kriget pågick i 50 dagar och det är ett av de längsta krigen Israel utkämpat. Under 

kriget utsattes större delan av de israeliska städerna för raketattacker från Gaza. Under de 

senaste två åren har Hamas har gjort allt för att nästa krig med Israel skall bli så framgångsrikt 

som möjligt. Israel i sin tur har försökt utveckla metoder för att förhindra Hamas attacker som 

planeras komma från luften (raketer, granater) från havet och från underjorden (attacktunnlar 

under gränsen). Eldupphöret har hållit ganska bra de senaste två åren men alla vet att med stor 

sannolikhet är ett nytt krig på väg." 

 

http://israelnyheter.blogspot.se/2016/07/hotet-fran-gaza-lika-allvarligt-som-forr.html

