
 

Vi kliver in i tidsmaskinen 

Blir det fred i Syrien och Irak eller hotas vi av ett tredje världskrig? Historien står och 
väger när kampen för att krossa terrorgruppen IS går in i 2016 

Räkna med att historikerna i framtiden kommer att tala om 2015 som en “vändpunkt” för 
Islamiska staten, IS. Frågan är bara på vilket sätt. Å ena sidan var det året när IS militära 
expansion stoppades. I slutet av december vann den irakiska armén sin första stora seger när 
terrorgruppens drevs ut ur den strategiska staden Ramadi. Tidigare under året gick kurdisk 
militär in i Sinjar och ryska, amerikanska och franska bomber förstörde oljekällor och 
vapendepåer och dödade flera av gruppens ledare.  

Å andra sidan har IS under 2015 förstärkt kontrollen över sitt så kallade kalifat och byggt upp 
något som liknar en fungerande stat med lagar och departement. Gruppen har expanderat i 
länder som Libyen, Jemen och Afghanistan och andra jihadistgrupper har svurit trohet i det 
krig mot den västerländska civilisationen som utropats. De blodiga terrordåden i Paris och på 
andra platser har uppfyllt sina syften: att sprida skräck och skapa en bild av att man kan slå till 
var som helst, när som helst. När världen nu går in i 2016 står historien och väger. Om IS 
tillåts att växa och våldet i Mellanöstern att fortsätta kan konflikten spridas och många fler 
länder dras in. Över den USA-ledda koalitionens ledare hänger en tung förväntan: det är nu 
eller aldrig som IS ska utplånas. Att krossa IS kommer dock med stor sannolikhet att vara 
både kostsamt och besvärligt.  

OHLINS: Den sedan länge planerade Nya Världsordningens Agenda 2030 startar den 1 
Januari 2016. Det handlar om att hela världen med dess alla religioner skall in under FN. Nu 
är i princip hela FN:s säkerhetsråd nere i Syrien och strider och de är helt överens. Det är ju 
löjligt att framställa IS som ett globalt hot jämfört med denna väldiga armé som nu samlats. 
Man bedrar en hel värld nu och en falsk fred kommer givetvis eftersom bibeln säger det, 
innan Herrens Dag kommer. Är det så att de internationella trupperna senare kommer att ha 
Irak (Babylon) som sin hemmabas.? Du kan lita på att saker och ting kommer snart att vända 
så det ser ut som en stor seger för FN:s nya vision. Vi kan även räkna med att eftersom jorden 
och dess klimat är FN:s stora vision. Kommer Gud att börja sända väldigt kraftiga domar över 
den (Börjat?) Guds vision är att samla ett folk som tror på honom för en ny himmel och en ny 
jord.  

Iraks premiärminister lovar folket i ett tv-sänt tal att terrorgruppen IS ska fördrivas genom 
landet. I första hand genom att staden Mosul ska återtas. – 2016 kommer vara året för den 
stora segern, säger Haider al-Abadi i talet. (AB) >>  

Top Bible Prophecy Stories of 2015 By Jan Markell 

 

Swish, kontokort och ett Abba-museum som inte tar kontanter. De är alla exempel på att 
Sverige kommer att vara helt kontantfritt inom en snar framtid. Det menar New York Times. I 
en artikel, där bland annat Björn Ulvaeus intervjuas, radas bevisen upp för att kontanterna 
skulle vara på väg bort i Sverige. >>  



Upp 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett 
märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har 
märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har 
förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är 
sexhundrasextiosex.  

Upp 17:13 De behärskas av ett och samma sinne och överlämnar sin makt och myndighet åt 
vilddjuret. (= UPP 13) 14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, 
tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och 
konungarnas Konung."  

 

Sverige, snart helt kontantfritt, så skriver The New York Times om Stockholm och Sverige i 
ett reportage. Du kan betala tidningen som säljs av hemlösa med med kort och sedlar och 
mynt anses tillhöra det förgångna. Men det finns också en baksidan – äldre och flyktingar kan 
hamna utanför betalsystemet. (SvD) >> 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Extremväder skördar dödsoffer i USA 
"Oväder med skyfall och virvelstormar fortsätter att skörda dödsoffer och lamslå trafiken i 
södra och centrala USA. Meteorologerna spår fortsatta problem med regn och snöoväder." 

Översvämningar i nordvästra England - byar har evakuerats  
"I nordvästra England har tre olika byar evakuerats. I sju olika områden har den statliga 
vädermyndigheten utfärdat den högsta varningsnivån, den då det finns fara för liv. I städer 
och byar har gatorna förvandlats till floder. Husen är översvämmade. I en by rasade en pub 
sedan grunden försvagats av vattenströmmarna. Flera broar har rasat, och andra är avspärrade 
på grund av rasrisken. Också de sydöstliga delarna av Skottland, samt de nordliga delarna av 
Wales har drabbats. Ett område i Wales går inte längre att nå eller komma ut ifrån, eftersom 
alla vägar som leder dit har drabbats av skador som gör dem ofarbara. 

 

PETER KRABBE: Han driver en intressant profan blogg som ger ljus över vad som sker nu 
och varför det sker helt enkelt. När spåren i sanden slätas ut…. Del 1. 

NY RUNES HÖRNA (Pdf) 

 

THE TRUMPET NEWS  

As The King of the South shows, even the purpose of that alliance will change somewhat 
from what we see today.Today’s Saudi-led Islamic military alliance is just one step closer to 
the Psalm 83 alliance. 

Rikta kritiken mot våldets upphovsmän 
"Att terrorister under pågående knivattacker mot försvarslösa civila medborgare oskadliggörs 



för att om möjligt förhindra massmord är inga ”gatuavrättningar”. Det är vad svensk polis 
senast gjorde under knivattacken i Trollhättan och med rätta berömdes för, under 
omständigheter som officiellt definierades som ”terrorism”. De enskilda omständigheterna i 
varje fall undersöks noga inom ramarna för det israeliska rättssystemet för att man skall 
försäkra sig om att försvarhandlingarna varit befogade och om så inte skulle vara fallet går 
man givetvis vidare rättsligt. Också människorättsorganisationernas yrkanden undersöks 
rättsligt. ...Det är svårt att förstå varför det ständigt är det demokratiska Israels 
försvarsåtgärder som kritiseras, inte våldets upphovsmän bland Israels grannländer och 
terrororganisationerna." (Isaac Bachman)  

Krönika: Ett mörkt år för kristenheten 
"..För en kristen som flytt till Sverige undan islamisk förföljelse i Mellanöstern måste det te 
sig obegripligt att Svenska kyrkan leds av en ärkebiskop som inte anser att Jesus ger en 
sannare bild av Gud än Muhammed, att man i ekumenikens namn (som ju egentligen ska syfta 
till kristen enhet) ägnar sig åt självutplåning så till den grad att man i Sjömanskyrkan i 
Stockholm vill bära ut kristna symboler för att företrädare för andra religioner inte ska känna 
sig kränkta. 2015 har varit ett mörkt år för kristenheten, både i Sverige och utomlands. 
Samtidigt tycks det som att allt mörker fått fler att uppskatta och uppmärksamma den 
kristendom de tidigare tagit för given. Kanske kommer 2016 att bli året då det inte längre 
anses pinsamt att vara kristen i Sverige, och då det offentliga Sverige kastar det postkoloniala 
tankegodset på sophögen och lär sig att göra skillnad mellan offer och förövare." (Lars 
Anders Johansson) 

 

DETTA ÄR VERKLIGEN ALLVARLIGT  

It raises the prospect of untreatable infections - what is known as the antibiotic apocalypse 
and threatens to plunge medicine back into the dark ages. The DNA that gives bacteria 
resistance to colistin - the mcr-1 gene - can spread rapidly between species. The concern is 
that colistin-resistance will now find its way into other superbugs to create infections that 
doctors cannot treat.  

NY GREKISK KRIS!  

Greklands premiärminister Alexis Tsipras har indikerat att han ej vill att Internationella 
valutafonden ska delta i landets tredje räddningsprogram."Efter sex år av extraordinär 

krishantering, anser vi att Europa har den institutionella kapaciteten att hantera inom-

europeiska kriser", säger premiärministern. Tsipras hållning riskerar att reta upp Tyskland, 
som vid upprepade tillfällen betonat vikten av att ha IMF med på båten. Ett deltagande av 
valutafonden har tidigare angivits som ett villkor för ett tyskt godkännande av 
räddningspaketet. 

För valutafondens vidkommande ett deltagande vilat på utsikterna om lättnader i den grekiska 
skulden, som av IMF ansetts vara ohållbar 

THE TRUMPET NEWS  

Messianska judar: Paulus skulle bli skräckslagen 
"Vi tror att aposteln Paulus, vars namn ofta används i Vatikanens dokument, skulle bli 



skräckslagen över förkastelsen av orden, som han inleder brevet till romarna med: 'Jag skäms 
inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men 
också greken'." Dagen skrev i förra veckan om Vatikanens nya dokument. Där står det bland 
annat att alla människor förvisso behöver Kristus för att räddas, men att judarnas roll 
samtidigt är ett "gudomligt mysterium". David Brickner hävdar däremot att dokumentet är ett 
sätt att ge efter för judiska ledare. "Hur kan Vatikanen ignorera det faktum att Jesus Kristus 
stora frälsningsuppdrag medför att hans efterföljare ska ta evangeliet till alla människor?" 

OHLINS: Vatikanens utspel kan inte förstås på annat sätt än att det pågår en försåtlig 
charmoffensiv gentemot judarna och Vatikanen avslöjar själva att de inte känner till 
evangeliets verklighet, på grund av den mänskliga traditionen som leder till förrädiska 
irrläror.  

68-vänstern och dagens kyrka 
"Allt detta och mycket därtill skedde under den tid när ”den kristna vänstern” tog i stort sett 
all makt inom Svenska kyrkan. Eller som forskaren Sundeen själv säger i Dagen: ”Många av 
dem som var unga i slutet av 60-talet gjorde senare kyrkliga karriärer. De marscherade genom 
institutionerna och hamnade till slut på nyckelpositioner.” Det är alldeles riktigt. Men det var 
just kring 1989 som de ”till slut hamnade på nyckelpositioner”. Och sedan dess har mycket 
blivit sämre. Inte allt, men mycket. Det är naturligtvis fullständigt galet att avsluta 
forskningen då. Man tar sig för pannan." (Göran Skytte) 
 
OHLINS: Det är beklagansvärt att Skytte inte har insett mysticismens förrädiska vägar i 
samröre med Wilfrid Stinissen men i denna artikel vet han däremot vad han talar om.  

Hillsong Church ÄR det perfekta affischnamnet FÖR hur den profeterade kyrkan i Laodiceia 
skulle se ut som (Eng)  
OHLINS: Se julvideon från Hillsong Church London på en nattklubb. Denna nutida 
Laodicea-församling måste få alla gudsförnekare och hädare att jubla! 

Pastor dömd till livstids arbetsläger i Nordkorea 
"Lisa Pak är talesperson för Lims anhöriga. Hon säger att domen är "chockerande" för 
familjen. – Vi vädjar till Den demokratiska folkrepubliken Nordkorea att komma ihåg pastor 
Lims hjärta för folket i DPRK. Familjen och kyrkan hoppas på en demonstration av nåd och 
medlidande. Enligt Lims församling, Light Korean Presbyterian Church, med 3 000 
medlemmar, har Lim, som emigrerade från Sydkorea till Kanada 1986, rest till Nordkorea 
över 100 gånger sedan 1997 och hjälpt till med att etablera ett barnhem och ett vårdhem, 
uppger nyhetsbyrån." 

Tyskland har blivit känt som ett av Europas mest öppna länder under den akuta flyktingkrisen. 
Men det stora antalet flyktingar har lett till att rasismen ökar i det tyska samhället. Det gäller 
minst inte minst på internet. Enligt tyska medier har antalet hatfyllda inlägg på sociala nätverk 
ökat den senaste tiden. (AB) >>  

OHLINS: NWO snaran dras åt - vi har varnat sedan 2009 att man redan har planerat allt 
detta. Behövs bara lite ändringar i tolkningen sedan kommer det även att gälla religiöst (Upp 
13)  

Ban-Ki Moon skyller på Israel när palestinierna slår ihjäl judar  
ISRAELNYHETER: " Israels FN- ambassadör Danny Danons kommentar: Istället för att 



slösa bort tid på att försöka rationalisera palestinsk terrorism borde FN konfrontera de 
palestinska myndigheterna för att få ett slut på uppviglingen som kommer från dess högsta 
nivå, tränger in i utbildningssystemet och sociala nätverk." 

 

FANTASTISKT VITTNESBÖRD: Jude finner Jesus (Yeshuwa)  

Många historier och böcker kommer ut med olika personer som besöker himlen. Men hur är 
det egentligen med sanningshalten? VIDEO >>  

OHLINS 
2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att 
finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre 
som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras 
utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer 
de att med falska argument (GK: Uppdiktade historier) sko sig på er. Men domen över dem 
är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.  

EU-kommissionen har inlett rättsliga åtgärder mot Kroatien, Grekland och Italien för att de 
misslyckats med att registrera samtliga migranter i den så kallade Eurodac-databasen. 
(METRO) >>  

OHLINS: Registrering med tvång får en ju att tänka på det här i upp boken. 
Upp 13:16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett 
märke på högra handen eller på pannan 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har 
märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har 
förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är 
sexhundrasextiosex.  

Politiskt ointresse att se över lagen 
"Svensk polis tillåts utan stöd i lagen infiltrera, provocera, smygfilma i bostäder, störa ut 
telefonsamtal och använda dold övervakningsteknik. Trots uppenbara hot mot integritet och 
rättssäkerhet vill varken regeringen eller Alliansen reglera de mest kontroversiella 
polismetoderna. DN rapporterade i helgen om missförhållanden inom polisens tidigare 
undercoververksamhet. Sektionen för särskilda insatser, SSI, hade infiltrerat politiska 
aktivister, erbjudit misstänkta personer pengar för att få dessa att erkänna brott, startat 
otillåtna täckbolag och raderat loggböcker – utan att någon i efterhand ställts till svars. I dag 
kan DN berätta hur SSI:s agenter även försökte locka in den ostraffade Mattias Johansson i en 
narkotikaaffär samt lånade ut en bil med dolda mikrofoner – trots att beslut om buggning 
saknades. ...Avsaknaden av lagregleringar betyder i praktiken att det är fritt fram för 
poliser att lura medborgare att de i själva verket jobbar med något annat och i den 
rollen försöka få människor att erkänna brott. Konkreta fall visar att löften om betalning 
eller förtäckta hot inte utgör något hinder. Även andra kontroversiella metoder är tillåtna: 
Infiltrerande poliser får, utan särskilt tillstånd, ta sig in i bostäder, spela in samtal, fotografera 
och filma. Om den egna personalen inte anses lämplig kan polisen i stället anlita en 
privatperson mot betalning."  
Migranter ska registreras med tvång 
Eurodac Databasen  



OHLINS: KONTROLL, övervakning och kartläggning stämmer med Bibelns beskrivning av 
ändens tid och som många har fått profetiska varningar om. Vi kan föreställa oss att detta 
också kan bli ett vapen emot Guds folk i den antikristna agendan som går framåt med stora 
steg. Det kan bli grogrund för det som Jesus förutsade men vi vet att den tiden dessutom 
innebär att Guds löften och hans omsorg gäller varje Jesu efterföljare och evangeliet ska ut i 
hela världen.  
Matt 24:10 Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata 
varandra. 11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom 
laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill 
slutet skall bli frälst. 14 Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett 
vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma.  

  

 

 

En storm drabbade Sydney med vindar över 55 meter i sekunden och hagel stora som 
golfbollar under en timme på onsdagen. (METRO) >> / VIDEO: >> / D Wilkerson skrev i 
synen? sid 34 
 
Citat: I frramtiden får du höra rapporter om intensiva isstormar och hagelskurar. Vidare: 
Dessa hagel kommer med tiden att nå en enorm storlek.  

Att en stor grupp muslimska länder själva tar ett gemensamt initiativ för att bekämpa 
terrorism som begås i islams namn är i sig bra. Men hur många internationella koalitioner ska 
egentligen slåss mot terrorn? Och är Riyadh verkligen rätt ställe för ett högkvarter? Att 
Saudiarabien grundar alliansen handlar egentligen mer om att kung Salman vill stärka landets 
roll som regional stormakt. Kampen mot terrorismen är sekundär för ledarna i Riyadh. Den 
nya koalitionens udd är riktad mot Iran, Saudiarabiens främsta konkurrent om makten i 
Mellanöstern. Iran, som shiaislams starkaste fäste, har givetvis inte inbjudits att delta. Inte 
heller det shiadominerade Irak. Istället blir den nya koalitionen ytterligare ett vapen i 
sunnimuslimernas kamp mot "avfällingarna" inom shiaislam och riskerar att ytterligare spä på 
den redan infekterade konflikten mellan de två huvudinriktningarna inom islam. Redan i dag 
för Iran och Saudiarabien ett proxykrig mot varandra i Syrien. (AB) >>  

OHLINS: 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, (ARABERNA) 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."  

Wallströms fientlighet mot Israel 
"Att de israeliska reaktionerna på Wallströms uttalande har varit starka är mot bakgrund av 
detta logiskt och fullt begripligt. Än mer begripligt blir det i ljuset av den svenska 
utrikesministerns oblyga försök att i efterhand bortförklara sin egen oskicklighet med 
uttalanden om att den israeliska regeringen medvetet missförstår och misstolkar det hon säger. 
Sedan mitten av september i år har 22 israeler dödats och 215 skadats till följd av det som inte 
kan kallas något annat än terrorism. Totalt handlar det om 88 attacker vars uppenbara syfte är 
att skapa oro och sprida skräck bland civilbefolkningen. Människor i Jerusalem och andra 



drabbade städer lever sedan knivattackerna inleddes med en växande oro för nytt våld och nya 
angrepp." 

YESHUA (Jesus) fick huvudrubriker i ISRAEL! 
ONE for Israel skriver: Som utlovat, lades intervjuer och artiklar om messiansk judendom 
som vi har arbetat för med det israeliska medieföretaget, Walla, fram på framsidan av deras 
hemsida! ...Underrubriken fortsätter, "De tror på de judiska skrifterna men tror också att Nya 
Testamentet är dess naturliga uppföljare. De förföljs, men de försöker inte övertala människor 
att lämna sin judendom. Vem är messiansk judendom lämplig för och hur kan vi övervinna 
fördomar om den?" Otroligt, denna möjlighet bara kom till oss, med mediabolag som betalar 
för all produktion och marknadsföring av videor och artiklar. Det är sådant som publiceras 
vid viktiga tillfällen då det finns många läsare på nätet, och artikeln inbjuder människor 
att besöka våra evangeliska webbplatser med en direktlänk på sidan. Detta är verkligen 
Guds hand på jobbet, som vill att Israel skall få veta sanningen om sin Son. 

OHLINS: Vi kan konstatera att Bibelns profetior uppfylls som på löpande band. Jesus har fått 
huvudrubriker i Israel och messianska judar fick möjlighet att förklara sin tro på att Jesus är 
Messias! Det finns fantastiska vittnesbörd på hemsidan ONE för ISRAEL >> , av judar som 
har upplevt frälsningsundret och kommit till tro på Jesus. Detta är i sanning stora tidstecken!  

Alliansen pressar regeringen om vad Sverige ska bistå Frankrike med i kampen mot IS. 
Partierna har lagt fram ett gemensamt krav och enligt vad Aftonbladet erfar handlar det om att 
skicka Jas Gripenplan för spaning. Ett besked i frågan väntas senare i dag. (AB) >>  

OHLINS: Har ni tänkt på att vi nu har 2 stora hot (troligen fejkade) IS (Terrorn) och 
klimathotet. Perfekt grund att pressa fram en världsregering på och det är väl verkligen vad 
man gör nu PRESSAR och TVINGAR fram. Bibeln säger att i avslutningen av den här 
tidsåldern skall det komma stora prövningar. Nu gäller det att välja rätt väg för bara en väg 
slutar vid målet.  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Ska EU skaffa sig en permanent gränsstyrka som kan sättas in i ett medlemsland utan eget 
samtycke? Det lär bli den i särklass mest diskuterade frågan i det förslag om gränskontroll 
som EU-kommissionen i dag väntas presentera. -(GP) >>  

Israel får gott betyg för Gazakriget 2014 
ISRAELNYHTETER: "En grupp höga officerare från flera demokratiska väststater har 
undersökt Israels agerande under kriget mot Hamas i Gaza sommaren 2014. Man kan 
sammanfatta deras utlåtande med att de säger att inga av västmakternas arméer skulle ha 
kunnat agera på ett bättre sätt för att skydda civilbefolkningen än vad Israels armé gjorde. IDF 
gjorde vid flera tillfällen mera än vad lagstiftning och överenskommelser om hur man skall 
agera i krig kräver säger medlemmar i gruppen." 

Addressing a question that has long blighted relations between the two faiths, the report also 
unequivocally stated that the Catholic Church should not actively seek to convert Jews to 
Christianity, and called for the church to work to eliminate anti-Semitism. (THE TIMES OF 
ISRAEL) >>  



OHLINS: Detta ger naturligtvis den trolige Falske Profeten nya möjligheter att kunna samla 
religionerna under en fana. Är det inte även de heliga platserna han vill åt med sitt rävspel? 
Kan det bli en global mässa på tempelberget som startar vedermödan? (Sista Inkvisitionen ?) 
Mycket möjligt om vi får tro Mike Gendron >> 

 

Det är amerikanska arméns högsta chef i Europa, generallöjtnant Ben Hodges, som varnar för 
den militära kapaciteten i den ryska enklaven Kaliningrad. Han säger att det nu finns 
tillräcklig militär styrka i Kaliningrad som gör det svårt för USA och de allierade att nå 
Östersjön i händelse av krig. (SVT) >> 

THE TRUMPET NEWS  

Här är Vladimirs Putins hårda order till den ryska militären. För att skydda de egna trupperna 
i Syrien ska de agera "extremt tufft", säger han enligt Reuters. – Alla mål som är ett hot mot 
våra trupper måste omedelbart förgöras, säger presidenten under ett möte med 
militärledningen. (EXPRESSEN) >>  

The US is to send some 10,000 troops to Iraq to provide support for a 90,000-strong force 
from the Gulf states, a leading Iraqi opposition MP has warned. The politician said the plan 
was announced to the Iraqi government during a visit by US Senator John McCain. (Ohlins: 
Truppsammandragningar i Babylon sen då? ) >>  

Katolska kyrkans anspråk orimliga 
"När jag läser Mikael Karlendals beskrivning av hur viktig påven i Rom var i den tidiga 
församlingens historia undrar jag: Hur naiv får man vara?Verkligheten kan som bekant tolkas 
helt olika beroende på vems perspektiv man utgår ifrån." 
LÄS: Stig Andreasson - Katolicismen i bibliskt ljus  

Sverige – samvetets stora problembarn 
"I hela vår världsdel har man oberoende av religion rätt att lyda sitt samvete. Men vårt eget 
land stretar emot. Än en gång blir Sverige gökungen som inte erkänner några naturliga 
rättigheter. 

Olof Edsinger: Inte kallade till överseende med falska profeter 
"Hur kan frukten av vår egen tids falska profeter se ut? Några vanliga kännetecken tror jag 
är otro, förvirring och falsk trygghet. Otro: Vi litar inte på Guds Ord och löften. Förvirring: Vi 
känner oss osäkra på om Skriften har något tydligt att säga oss. Falsk trygghet: Vi tror oss 
vara frälsta utan omvändelse och tro. Till detta kan läggas att den falska profetian tenderar att 
sätta människan, i stället för Gud och hans Ord, i centrum. Den låter individen definiera vad 
som är sant och falskt, vad vi behöver tro och inte tro, vem och hurdan Gud är.  
Den som har det yttersta ordet när det gäller dessa frågor är förstås Herren och ingen annan. 
Men två personer som i svensk kontext förkunnar läror som står i stark kontrast till klassisk 
kristen tro är utan tvekan K G Hammar och Jonas Gardell. Som ärkebiskop i Svenska kyrkan 
orsakade Hammar en närmast oöverblickbar skada, framför allt genom sin relativisering av 
den bibliska uppenbarelsen. Så sent som för två år sedan gick han ut i medierna och beskrev 
Kristus som en "tankekonstruktion"." 



"Utrikesministern verkar sitta fast i 1960- och 70-talet."  
"I en interpellationsdebatt i riksdagen fredagen den 4 december förde Margot Wallström ett 
resonemang om ”utomrättsliga avrättningar” i diskussionen om terrordåden i Israel. Efter 
kritiken kom åter bortförklaringarna, det var ett ”missförstånd”, sade hon. Hon svarade 
jakande på frågan om Israels regering medvetet väljer att missförstå henne. Men om 
nu”utomrättsliga avrättningar” inte avsåg något som Israel tillåter, varför då blanda in detta i 
diskussionen? Den frågan väntar fortfarande på ett svar. Regeringen framstår som oförmögen 
att förstå vad som händer i Mellanöstern och regionen. Därmed är den också oförmögen att 
spela en aktiv roll som fredsmäklare mellan parterna i konflikten. Förtroendet, om det 
någonsin funnits, är förbrukat." (Lisa Abramowicz, Ulf Öfverberg) 

Finansminster Anders Borg (M) och utrikesminister Carl Bildt (M) deltar på årets 
Bilderbergmöte som nu pågår utanför London. Sannolikt gräver de två ministrarna tillfälligt 
ner stridsyxan med S-ledaren Stefan Löfven eftersom också han är med, inbjuden av Investor-
ordföranden Jacob Wallenberg. Dessutom finns ytterligare en svensk finanskändis i gruppen 
som räknas som ett av världens mest inflytelserika och mytomspunna odemokratiska sällskap. 
(SvD) >>  

OHLINS: Inte undra på att du kanske tycker att politikerna reagerar konstigt i vissa frågor. 
Det är ju NWO:s agenda som ligger överst. FN skall bli världsregering och agenda 21 eller 
2030 skall genomföras vare sig vi vill eller inte. Snart kommer vi att få se ytterligare 
"förändringar" smygas in gällande "kontroll" av saker. Om du inte har förstått FN:s 
flyktingpolitik mm förut så läs detta. >> / Profetiornas uppfyllelser går nu så snabbt att det är 
svårt att hänga med, men många av Guds folk förstår fortfarande inte tidens tecken verkar det 
som.  

Ge oss sanningen, Livets ord 
"...Livets ord låter stensäkra när de hävdar att allt vi visat är fel, men vi har fortfarande inte 
sett ett enda bevis på att de har rätt. Enorma kontanthanteringar viftas bort med kommentaren 
att Ulf Ekman aldrig tagit pengar kontant, 11 miljoner i undanstoppade pensioner till den 
gamla ledningen kommenteras med att den gamla styrelsen bett om ursäkt och en 
argumentation som får medlemmar att tro att styrelsen avsagt sig de kostsamma 
pensionsavtalen. Det kallas att slå blå dunster i människors ögon. Och när det gäller filmen 
från Ukraina; ja, Livets ords marknadschef säger i filmen att detta fattiga folk har bekostat 
kyrkan själva, sen säger han om och om igen att kyrkbygget är ett resultat av 
uppsalaförsamlingens gåvor. Det är motsägelsefullt. I intervjun i vårt program får han dock 
säga det han verkligen tror; att församlingen i Donetsk betalat själva. Det styrker onekligen 
vad pastorsparet Paduns berättar i programmet, att inga pengar gått från Livets ord till 
församlingen i Donetsk... 
Livets ord lägger stort kraft på att skjuta budbäraren. Vi tål det. Men borde inte kraften läggas 
på att ge medlemmarna sanningen? Det känner väl även Livets ord till, att det är den som ska 
göra oss fria? (reportrar Uppdrag granskning: Anna Lindman, Magnus Svenungsson, Nils 
Hanson ) 
 
OHLINS: En mycket läsvärd artikel. Livets ord är en skrämmande historia både teologiskt 
och ekonomiskt. Gud tillåter helt klart att orättfärdighet avslöjas offentligt, när den görs i hans 
namn. Detta borde väcka medlemmar till insikt om vad framgångsteologi med rötter hos K 
Hagin är och vad det leder till. Uppenbarligen känner Uppdrag gransknings journalister bättre 
till Bibeln än Livets ords pastor(er)!  



Ledare: Wallström försvagar Sverige 
"Margot Wallström har tidigare haft problem med att tänka högt på ett sätt som går emot 
den förda politiken. Det har gällt Nato, Ryssland, samarbete med Saudiarabien, Israel och nu 
också Frankrike och terrorn. Eftersom hon är en erfaren politiker som borde veta vad hon gör 
skapar hon en osäkerhet om Sveriges roll. Och eftersom det inte verkar vara ett 
nybörjarproblem utan något bestående börjar hennes gärning att bli en belastning." 

SEA: Apologetisk väckarklocka 
"I ett pressmeddelande från Svenska evangeliska alliansen (SEA) säger generalsekreterare 
Stefan Gustavsson: – Från grundskolan via gymnasiet till universitetet är den svenska 
utbildningsmiljön till stor del genomdränkt av kritik av kristen tro. I nära 30 år har jag mött 
elever och studenter i föreläsningssammanhang och frågat dem om utbildningens 
framställning av kristen tro är positiv, neutral eller negativ. Svaret har i stort sett alltid varit 
negativt. Den bilden bekräftas nu i en avhandling från Göteborgs universitet. Han kallar 
uppgifterna en "apologetisk väckarklocka". 

Stenkastande dockor beslagtogs 
ISRAELNYHETER: Det här är lite av vad Golda Meir såg hos sina arabiska granar. Israeliska 
tullen har beslagtagit tusentals dockor på väg till de palestinska myndigheternas område. 
Dockorna föreställer en stenkastande yngling.Texten på dockorna: "Jerusalem är vår", 
"Jerusalem vi kommer". Knappast var de tänkta att användas i fredsfostran." 

Susanna Birgersson: Flykt är ingen ursäkt för att förtrycka andra 
"Förföljelsen av kristna är ett globalt problem. Men Sverige förmår knappt agera ens när det 
sker här. ...En del reagerar med förvåning: Hur kan människor som har flytt från krig och 
förtryck, själva ägna sig åt förföljelse på den plats där de hoppas få skydd? Dessvärre finns 
det ingen naturlag som säger att människor blir goda och toleranta för att de har flytt från krig. 
Det mänskliga är tvärtom att ta med sig sitt hat, sina fördomar och sin inskränkthet vart man 
än reser.Det verkligt upprörande är att det svenska samhället inte reagerar hårdare. Det verkar 
inte finnas någon som helst beredskap för hur den här sortens situationer ska hanteras." 

Israel: Wallström är ”totalt politiskt blind” 
JERUSALEM. Sverige och Israel är på kollisionskurs – igen.Israel anklagar Margot 
Wallström för att vara ”politiskt blind”, medan den svenska utrikesministern säger att hon är 
”avsiktligt missförstådd”. (Dagen)  
Den svåra konsten att tämja tungan 
ISRAELNYHETER: En svårt skadad i knivattack 
OHLINS: Vi instämmer i att Margot Wallström är politiskt blind och hon är tyvärr inte 
ensam.  

Terrorforskaren om "Kalifatets återkomst" 
"Magnus Norells slutsats är att det finns en rädsla för att bli stämplad som islamofob. – Vi 
har länge förnekat kopplingen mellan islam och islamism av rädsla att bli klassade som 
rasister. Identitetspolitiken har fått en så dominerande ställning i Sverige, mer än någon 
annanstans jag känner till. Jag reser mycket i Nordafrika och där har man aldrig problem att 
diskutera kopplingen mellan islamism och islam. Det är svårare i Stockholm än i Rabat. I 
Sverige och även i övriga Europa talas det ofta om att USA:s Irakkrig 2003 bär ett stort ansvar 
för framväxten av IS. Den analysen delar inte Magnus Norell. – Det har påverkat, men i liten 
utsträckning. Det är inte västs ansvar att arabiska, muslimska samhällssystem pajat ihop. Där 
emot är det problematiska med USA:s krig och andra interventioner att det är svårt att tvinga 



på någon demokrati. Det måste finnas en demokratisk struktur att falla tillbaka på. Det fanns 
ingen sådan struktur, vilket blev tydligt." (Värdlen idag)  

Men Nationella Frontens framgångar handlar om mer än en reaktion på terrorn. Det är en 
långsiktig trend. Valen till Europaparlamentet för två år sedan då NF tog 25 procent av 
rösterna var en första indikation på det. Utvecklingen med en svag ekonomi och hög 
arbetslöshet har spelat Marine Le Pen i händerna. Detsamma gäller högerextrema partier på 
många håll i Europa. Nyligen tog missnöjespartiet Lag och rättvisa än en gång över makten i 
Polen och inledde med att försöka få bort några av de domare till Högsta domstolen som den 
tidigare liberala regeringen tillsatt. Man skulle kunna förledas att tro att människor i tider av 
oro söker sig till erfarna och ansvarsfulla ledare.  
Men det nuvarande kaos som råder i världen gynnar uppenbarligen dem som presenterar enkla 
lösningar utan att ha visat att de fungerar i verkligheten. (AB) >>  

Blair’s reference to the caliphate and the apocalypse refer to two of the central beliefs of Isis. 
In their reading of Islam the apocalypse – the final confrontation between Muslim and 
Christian armies – will take place in the historic Syrian town of Dabiq. Isis aims to restore 
caliphates in ancient Islamic lands. (THE GUARDIAN) >>  

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu fördömer utrikesminister Margot Wallströms 
uttalanden under en debatt om spänningarna mellan israeler och palestinier. Men uttalandena 
om "utomrättsliga avrättningar gäller båda sidor, enligt ministern. (DAGEN) >>  

OHLINS: Det är en stor skam för Sverige när ministrar uttalar sig som Margot Wallström. 
Israeler utsätts sedan en längre tid, dagligen för attacker med kniv och andra vapen av 
arabiska mördare och terrorister i Israel. I det läget måste ett land försvara sina medborgare. 
Må Gud förbarma sig över oss i Sverige så att inte svenska politiker går så långt, att Gud låter 
ondskan "faller över eget huvud". Hur skulle vi hantera skräcken som det innebär att aldrig gå 
säker? Det räcker väl som det är i vårt land?!  
Knivattattack också i dag 

NY RUNES HÖRNA  
Israel Conducts Secret Training Exercises Against Russian Air Defense Systems 

NY VIDEO >>  

Aletheia kan ha funnit Ulf Ekmans ”försvunna” miljoner – i brittisk stiftelse 
"Listan kan göras hur lång som helst. Frågorna är faktiskt främst en intern 

församlingsangelägenhet. Mitt personliga förtroende för Ulf Ekman är som bekant för länge 
sedan förbrukat. En så kallad herde som inte känner empati med de sargade fåren, är ingen 

herde, har aldrig varit det och kommer aldrig att bli det. (Enligt flera vill han nu prästvigas i 
den Katolska kyrkan) En grundare som levt ett dubbel-liv mellan 2004 – 2014 är en djupt 

ohederlig person. En person som utan dåligt samvete kan föra så många bakom ljuset i en 
fråga, kan mycket väl göra det i andra. Därmed finns stora skäl för den som önskar, har 
tid, kraft och anledning, att föra frågorna vidare. Aletheia’s uppgift är att söka efter 
sanningen. Därmed inte sagt att vi orkar vara med under hela resans gång. Speciellt inte vad 
gäller Ulf Ekmans högst komplexa historia som aldrig synes ta slut." 

TRUMPET NEWS  



The Paris Climate Summit Is About Money, Power and an Economic Revolution (Eng)  
The Trunpet: "Ta bara en titt på de olika klimatförändringarnas protester som äger rum runt 
om i världen. De är fyllda med anti-kapitalistisk, socialistisk och alltmer öppet kommunistiska 
aktivister. Och dessa människor är inte bara sådana som hänger på; de är protest-
organisatörer. .."Systemskifte, inte Klimatförändring" är budskapet bakom denna rörelse. 
Många kallar sig "ecosocialister." (Läs länken och läs om kraven som läggs fram) Tror du 
fortfarande att dessa människor inte är ute efter en revolution? Men det finns en fara i den 
globala klimatförändringsrörelsen. Denna rörelse kan en gång ha handlat om att förbättra 
miljön, och teoretiskt stoppa havsnivån från översvämmade kuster, osv, men nu har det 
förvandlats till något som syftar till att helt vända upp och ned på det globala 
ekonomiska systemet. Och det innebär att det startar med Amerika." 

OHLINS: Uppenbarelseboken 13 talar om märket som man förmår alla - som inte väljer att 
tro på Jesus Kristus/Messias - att ta och därmed förbinder man sig till den nya 
världsordningen och dess blandreligion. Därför talar globalister om "världsmedborgare". 
Detta kan leda fram till eller vara den "snara" eller "prövning" som skall "komma över hela 
jorden och sätta dess invånare på prov" (Luk 21:34-35, Upp 3:10). Den som inte samtycker i 
den globala "räddningen" och som bekänner Jesus som den enda Frälsaren och räddningen, 
kommer då att bli hatad, som Jesus sa, (Matt 24:10). och den som måste förlora något i detta 
livet ska "få hundrafalt igen", lovade Jesus (Mark 10:29-30).  

 Masskjutaren Tashfeen Malik ska ha svurit trohet till IS ledare via Facebook, uppger källor 
för CNN. (EXPRESSEN) >>  

Djup splittring" Vid tidigare kriser har EU-länderna kunnat enas för att hitta gemensamma 
lösningar. Den pågående flykting- och migrationskrisen har däremot splittrat de 28 
medlemsländerna så djupt att EU-experten tror att samarbetet inte kan fungera i längden. -Gör 
vi en kraftsamling, tror jag att det går att bevara den inre marknaden och den politik som styr 
den som ett samarbete mellan 28 länder. På andra områden tror jag att samarbetet kommer att 
ske mellan en grupp av kärnländer, säger Janning. Han tror inte att Schengensamarbetet 
överlever men förutspår att gränserna kan vara fortsatt öppna mellan mindre grupper av 
länder. (GP >>)  

OHLINS: Att EU brakar ihop är nog inte så säkert men att det blir svårt att hålla samman det 
förstår vi av Bibel-ordet: Dan 2:41 Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av 
krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med 
något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. 42 Att tårna på fötterna 
delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 
43 Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med 
varandra genom giftermål [kan ha betydelsen FÖRBUND] men att de inte skall hålla 
samman, lika lite som järn kan förenas med lera.  

Hotade kristen på asylboende – greps igen 
"I oktober dömdes den 26-årige mannen till böter för att ha hotat kristna på ett asylboende. Nu 
har han gripits igen efter ett bråk. 
Hot mot kristna på asylboenden ett växande problem 
"Det finns allt fler tecken på att hot, hat och våld mot kristna på svenska asylboenden är ett 
växande problem. Désirée Pethrus (KD) talar om ett "oacceptabelt mönster" och vill nu att 
regeringen vidtar åtgärder för att säkra att asylboendena är trygga. ...– I mina kontakter med 
personer som länge arbetat med asylsökande framkommer att man nu ser ett nytt oacceptabelt 



mönster, då de som förföljs inte får tillräckligt skydd i Sverige. Religiös förföljelse mot 
kristna ökar på många håll i världen, men ska inte sprida sig till Sverige. Detta måste 
ministern med kraft ta tag i, säger Désirée Pethrus, riksdagsledamot för Kristdemokraterna, i 
ett pressmeddelande." 

KD-politiker föreslår kristna asylboenden 
"De senaste veckorna har Désirée Pethrus, i samtal med pastorer som har arbetat med 
flyktingar och asylsökande under flera år, blivit varse om flera händelser som hon själv menar 
är oacceptabla. Bland annat har de uppgett att kristna och andra asylsökande tvingats ta av 
sina kors, blivit hotade om de haft biblar på sina rum, trakasserats om de vägrat delta i de 
muslimska bönestunderna och attackerats på öppen gata för att de inte går till moskén. IS 
sympatisörer ska även ha försökt värva personer. – En av pastorerna ringde till mig och sa att 
han nu varit med en person till polisen. Men om pastorn inte själv kunde ordna annat boende 
var han tvungen att åka tillbaka med den asylsökande. Där skulle personen behöva bo med två 
andra killar som har hotat att skära halsen av honom, säger Désirée Pethrus som också har 
tagit del av en annan pastors mejlkonversation med Migrationsverket. – Migrationsverket 
svarar att de inte kan göra något därför att det finns så ont om platser. Det är ju inget 
acceptabelt svar." 

Unikt arkeologiskt fynd i Jerusalem 
"Israeliska arkeologer har hittat spår av den bibliske kungen Hiskias sigill på en bit av torkad 
lera. Den cirkulära inskriptionen kan ha gjorts av kungen själv, säger Eilat Mazar från Hebrew 
University som ledde utgrävningen. Israeliska arkeologer har hittat spår av den bibliske 
kungen Hiskias sigill på en bit av torkad lera. Den cirkulära inskriptionen kan ha gjorts av 
kungen själv, säger Eilat Mazar från Hebrew University som ledde utgrävningen. – Det här är 
första gången som sigillspår från en israelisk eller judisk kung har upptäckts i en vetenskaplig 
arkeologisk utgrävning, säger hon. Upptäckten gjordes i de södra delarna av den mur som 
omgärdar Jerusalems gamla stad och begravdes troligen omkring 700 år f Kr då kung Hiskia 
styrde i Juda rike. "  

Så fel det kan bli 
Paul Widen: ” ”Riktlinjerna kan tolkas som att det är acceptabelt att bojkotta israeliska varor, 
vilket strider mot EU:s stadga”, uppgav Israels utrikesministerium i ett pressmeddelande 
tidigare i november, och påpekade att det fortfarande finns människor som minns ”vad som 
hände sist när Europa införde märkning av judiska produkter”. ...Det israeliska 
regeringsbeslutet är därför framförallt en symbolisk missnöjesmarkering vars syfte är att 
väcka uppmärksamhet kring något man anser vara orättvist, bakvänt, irrelevant och småaktigt 
på samma gång. Samtidigt vill man också betona att EU:s riktlinjer väcker mycket 
illavarslande associationer till Nazitysklands bojkott av judiska butiker och varor. Det 
finns trots allt över 200 territoriella dispyter över hela världen, och ändå är det bara Israels 
ockupation av Västbanken som EU finner det nödvändigt att engagera sig i så hävgivet. Att 
även Golanhöjderna omfattas av EU:s nya riktlinjer gör att de blir extra svåra att ta på allvar, 
då det som bekant pågår ett blodigt inbördeskrig i Syrien sedan flera år tillbaka. Vilken 
folkmordisk aktör anser EU att Israel bör lämna tillbaka Golanhöjderna till? Assadregimen, 
vars styrkor inte ens kontrollerar gränsen till Golanhöjderna längre? Vad sägs om Al Qaida? 
Islamiska staten, kanske?”. 

Christer Sturmark: Extremistiskt våld sker i alla religioners namn 
"Det är alltså inte tolkningarna som är problemet, utan själva föreställningen att de religiösa 
skrifterna ges en särställning som behöver tolkas och sedan får påverka våra 



ställningstaganden. Den dagen vi ser dessa texter som likställda, snarare än överordnade, 
andra klassiska litterära texter kan upplysningsprojektet återupptas." 

OHLINS: Christer Sturmark lever i inbillningen att om all religiös tro ska underordna sig 
hans "humanism" så blir allt bra - eller helst förbjudas? Men han har tydligen glömt att det är 
ATEISMEN som står för de största FOLKMORDEN i historien! Men de här tankarna 
kommer troligen att få genomslag så att du snart inte får säga vad du vill i kyrkan: särskilt inte 
att Jesus skulle vara enda vägen till Gud ....  

Rimligt att kritisera Katolska kyrkan, Birro 
"Dags för det tredje stolpskottet. Jag citerar Birro: ”Jag älskar att tänka mig svensk kristenhet 
som en stor trädgård där man kan vissla sig fram genom tillvaron och känna sig hemma i olika 
sammanhang.” Det är vackert uttryckt men för tanken till Edens lustgård före syndafallet. I 
vår fallna värld måste vi nog vara vaksamma inför fallgroparna. Ett exempel på fallgrop är 
den ofta missbrukade versen i Johannesevangeliet 17:21: ”Jag ber att de alla skall bli ett och 
att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att 
du har sänt mig.” Jag måste erkänna att jag har svårt att vandra runt i Birros allomfattande 
stora trädgård, till exempel kan den vara fylld med reliker, mariastatyer och helgonporträtt, 
och en grop som leder ner till skärseldens lågor etcetera." (Erling Medefjord) 

Kritik mot kyrka - avslöjade för barn att tomten inte finns 
"Det är föräldrarna som köper julklappar, jultomten finns inte. Det fick barnen veta vid en 
skolgudstjänst i Maxmo kyrka i fredags. Barnen blev ledsna och föräldrarna arga över 
kyrkans avslöjande." 

OHLINS: Man slutar aldrig att förvånas... är det bättre att barnen tror på dessa påhittade 
sagor om tomten?!  

Den röda hästen, antikrister, Dominion, maktmänniskor mm  

Elvor: "Apostlar och profeter inom NAR skall nu alltså inta herraväldet genom s k andlig 
krigföring... trots att Bibeln varnar mycket starkt för att förhäva sig i den andliga världen (Jud. 
v 8-11; 2Petr 2:10-11). Denna position har kyrkan om alla underordnar sig, menar man, för 
Gud är och har gjort sig begränsad. Allt vilar i dessa (självutnämnda) apostlar och profeters 
händer. TVÄRTOM säger Bibeln att herrdömet vilar på Messias Jesus axlar och han är den 
som både befäster och uppehåller sitt rike i tid och evighet!!  
Jes 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och 
hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste." 

A spokesperson for the US State Department said Tuesday that Washington is "troubled" by 
Russia's banning of the Open Society fund founded by US hedge fund billionaire George 

Soros. (ARUTZ SHEA) >>  

”Vi måste bygga en ny grön revolution”  
"– Nu måste vi bygga en ny grön revolution. Den revolutionen måste vara global, rättvis och 
alla ska vara vinnare i den nya globala ekonomin, sa Löfven." OHLINS: Läs om "den gröna 
hästen" >> 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  



Regeringen vill att kameraövervakning ska kunna användas mer, bland annat på asylboenden, 
redaktioner och i trossamfunds lokaler. Nu tillsätts en utredning som även ska undersöka 
övervakning med kamerautrustade drönare. (GP) >> / NWO är ett kommunistiskt - marxism 
(RÖD HÄST) - Kolla drömmen som en syster i Herren som vi känner fick 2009 >> /  

OHLINS: Ovanstånde dröm med dess uttydning är oerhört profetiskt idag 2015 för när 
Frankrike attackerades åberopade man Lissabonfördraget istället för NATO. Så här står det i 
uttydningen till ovanstående dröm från 2009  

Citat: The Telegraph konstaterar att Open Europes redovisning visar att Lissabonfördraget är 
en rökridå, som ökar statens makt över individen. (Med andra ord mot Marxism och NWO). 
Källa: >> 

Det här har en del varnat för ända sedan Tyskland enades 1989 / Tornen föll 2001 / Agenda 
21/2030 är Upp 13 och införandet av en Ny Världsordning - Kontroll av Politik - Ekonomi - 
Religion. Först ordnar man lite kaos så skickar man Islamister in i Europa utan någon kontroll 
så händer det Terror. Nu kommer man och erbjuder lösningar på problemet man själva har 
ställt till med. Undrade vad Herren menade när han visade synen med World Trade tornen i 
slutet av 90 talet. Nu förstår jag sloganen: "Ordning ur kaoset" genom en Ny Världsordning = 
Agenda 21/2030. Kände på oss att efter sista tetraden skulle saker och ting (PLANEN) spinna 
på i en väldig fart!  

 

Hur många kommer att palla trycket när det kommer? Förbudet att predika att säga - Joh 14:6 
Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern 
utom genom mig.  

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det 
dagliga livets omsorger (APATI = SE DAVID WILKERSON >>) så att den dagen plötsligt 
kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka 
alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför 
Människosonen." Hela Posten finns på Truereformation.net  

Israel utesluter EU i fredsprocess 
"Efter att EU beslutat om särskild märkning av alla israeliska varor från bosättningar på 
ockuperad mark meddelar nu Israel att alla inblandade EU-organ utesluts från fredsprocessen 
med palestinierna. Premiärminister Benjamin Netanyahus beslut gäller fram till att en 
pågående "omvärdering" av EU:s inblandning i processen är helt klar, uppger israeliska 
regeringen." 

OHLINS: Bra beslut av Israel!  

LISTA PÅ VILLOLÄRARE  

THE TRUMPET NEWS  

NY INTIFADA ?  



63/ Den senaste våldsamma konfrontationen mellan palestinier och israeler flammade upp för 
två månader sedan med Jerusalem och Tempelberget i brännpunkten. Men fokus flyttades 
snabbt till Hebron, en annan omstridd stad som är helig för både judar och muslimer. Det 
understryker än en gång den religiöst laddade dimensionen av konflikten – som inte bara 
handlar om ockupation och flyktingar utan också om heliga platser. Ett tjugotal israeler och 
mer än 90 palestinier har dödats sedan oroligheterna började i september. Många bedömare 
talar om en ny intifada, alltså palestinsk folkresning.  

 

NYTT!! KARINS NYHETSBREV 

Russia is preparing a raft of retaliatory economic measures against Turkey after Ankara 
downed one of its warplanes, Prime Minister Dmitry Medvedev said Thursday - with Israel 
among several countries likely to benefit as Moscow looks for alternative trading and tourism 
partners. (ARUTZ SHEVA) >>  

Daglig terror plågar Israel 
"I stort sett dagligen dödas och skadas israeler nu i knivattacker, beskjutningar och andra 
terrordåd. FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson uppmanar samtidigt Israel till 
"maximal återhållsamhet"." 

OHLINS: En svensk politikers ord väger ganska lätt i detta sammanhang när man samtidigt 
undanlåter att med kraft fördöma palestiniernas agerande. Det är smärtsamt att läsa om vad 
israeler utsätts för dagligen. Medias antisemitiska och Israelfientliga hjärntvätt har tydligen 
också påverkat Svenska kyrkan. 
Svenska kyrkan försvarar uttalanden som ger Israel skulden 

Russia is putting on a display of fire power in Syria that is shocking the world and 
embarrassing the Obama administration. Darrin McBreen talks about how this latest 
showdown between super powers could escalate into a global conflict. >>  

Det är i italiensktalande kantonen Ticino, i sydöstra Schweiz, som förbudet nu införts av det 
lokala parlamentet. Förbudet gäller heltäckande slöja, alltså burka och två tredjedelar av 
befolkningen stödjer beslutet, enligt en folkomröstning från september 2013. Det lägsta 
bötesbeloppet är 100 franc och det högsta 10 000 franc. Det motsvarar 850 respektive 85 000 
kronor. Lagen har inget inbyggt undantag för turister och den som besöker landet, och 
regionen, kommer att informeras på flygplatsen och vid tullstationer i Italien. (METRO) >>  

Regeringen har svikit Israel 
"Det är obegripligt att den svenska regeringen vänder ryggen åt Mellanösterns enda demokrati 
när den drabbas av återkommande terror, skriver företagaren Dan Olofsson och politikern Alf 
Svensson. ...På goda grunder vill vi hävda att Israel i dag ser den svenska regeringen som en 
partsaktör för den palestinska sidan. Det har tyvärr medfört att Sveriges möjligheter att vara 
en balanserande aktör har försvunnit. I stället för att bygga broar till båda parter river den 
svenska regeringen broar till den ena parten.  
...Det judiska folket har upplevt att nazisterna krävde märkning av judiska varor, så det krävs 
inte så mycket inlevelseförmåga för förstå att detta ensidiga svenska agerande är djupt sårande 
för israeler. Över 150 000 raketer har skjutits från terrororganisationerna Hizbollah och 
Hamas mot Israel. Men när svenska regeringen uttalar sig i frågan så är det Israel, som gör allt 



för att skydda sina medborgare, som ska sättas på de anklagades bänk." (Dan Olofsson och 
Alf Svensson) 

Stefan Gustavsson: Vi står i dag inför stora och långsiktiga utmaningar i Sverige 
"Jesus valde att inte vända andra kinden till. Istället utmanade han soldaten: "Har jag sagt 
något som var fel, så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig?" (Joh 18:22–
23) Utifrån evangelierna går det inte att förstå uppmaningen att vända andra kinden till 
som en universell fredsprincip. Den måste sättas in i sitt sammanhang. Statens uppdrag är 
att upprätthålla rätten, att hålla tillbaka det onda och skapa utrymme för det goda. Att fysiskt 
misshandla en fånge och försöka tysta en anklagad med våld går emot rätten. Det ska man 
aldrig acceptera; det innebär ju i så fall att man accepterar det onda. Jesus protesterade därför 
skarpt mot den rättsvidriga behandling han utsattes för." 

Vem skall skydda palestinska journalister från de palestinska myndigheterna? (Eng) 
ISRAELNYHETER: "Vem skall skydda palestinska journalister från de palestinska 
myndigheterna frågar Bassam Tawil i följande artikel. 
De palestinska myndigheterna stänger tidningar som kritiserar myndigheterna och journalister 
fängslas men ingen utomstående verkar bry sig om saken eftersom det inte är Israel som är 
den skyldige." 

 

Här följer ett exempel på en falsk kristen lära. Det gäller dyrkan av Jesu mor, Maria, som ett 
objekt att tillbe vid sidan av Gud (Fader, Son och helig Ande). Sigvard Svärd i Apg 29 >>  

 

Israeliska Globes rapporterar att Fatahs officiella Facebooksida har publicerat en serie av 
karikatyrer som anklagar Israel tillsammans med IS för terrorattackerna i Paris >>  

11 miljoner till styrelsens pensioner – anställda blev utan 

Uppdrag granskning kan avslöja att Livets ords högsta ledning satt av tjänstepensioner till sig 
själva på 30 procent, sedan 1998. Det har hittills kostat församlingen runt 11 miljoner kronor 
– pengar som i många fall kommer från församlingsmedlemmar som skänkt pengar till Livets 
ord. Samtidigt har omkring 200 anställda på Livets ord arbetat utan tjänstepension fram till 
2007. – Det är skandal! Det är anmärkningsvärt, det är superegoism, skulle jag vilja säga. 
Girighet i kvadrat. Det finns inte ord att beskriva hur man har suttit på det här inflytandet och 
använt makten på det här sättet, säger Torgny Nilsson, tidigare medlem i Livets ord. – Det är 
vansinnigt mycket pengar. Jag vill nästan börja gråta, för jag vet så många föräldrar – inte 
bara mina egna – som verkligen gnetat ihop pengar, och deras barn har levt i fattigdom. Man 
ville ge sina barn allt, men samtidigt ge sin del. Att de här personerna som redan har väldigt 
mycket pengar bara tar åt sig mer och mer och jag tycker att det är ett väldigt okristligt sätt, 
säger en före detta Livets ord-medlem som vill vara anonym 

SVT sätter Livets ords ekonomi under lupp 
"UIf Ekman kan ha brutit mot lagen när han fattade beslut om sin egen pension. I kvällens 
upplaga av Uppdrag granskning i SVT sätts Livets ords ekonomi under lupp." (visas idag 
onsdag 25 nov)  



Otyglad idealism sänker Sverige 
"Micael Grenholm vill vara en god människa, men detta driver honom in i en otyglad idealism 
med bristande verklighetsförankring. ... Vi måste faktiskt bestämma oss: Antingen behåller 
vi välfärdsstaten men blir då tvungna att kraftigt strama åt flyktinginvandringen; eller också 
fortsätter vi med dagens generösa flyktingpolitik men blir då tvungna att successivt montera 
ner välfärdsstaten, skrota vår arbetsmarknadslagstiftning, öppna för en betydande 
låglönemarknad, introducera privata lösningar för sjukvård och skola, etcetera." (Martin 
Kroon) 

Han sökte Allah men fann Jesus 
”Muslimen Nabeel Qureshi sökte Allah och fann Jesus. Men han fick ge upp sin familj och 
sin identitet för sin nya tro." 

Putin har två alternativ efter nedskjutningen av ett rysktillverkat plan över norra Syrien. - 
Antingen visar han sin stormaktsarrogans och protesterar han högljutt eller så ligger han lågt, 
säger experten Per Jönsson (GP). >> / Nu är det klart: Turkiet sköt ner ryska planet >> /  

 

A secret British cell of Islamist women is brainwashing young female Muslims in the UK and 
encouraging them to join Isil, an undercover investigation has revealed. (THE TELEGRAPH) 
>> / VIDEO: The world's most wanted Islamic State terrorists >> /  

Liberalerna vill att präster ska tvingas viga samkönade par 
"Liberalerna vill att vigselförrättare ska tvingas viga samkönade par. Det beslutade partiet på 
sitt landsmöte i helgen, mot partistyrelsens vilja. ...Inom Svenska kyrkan och 
Equmeniakyrkan kan homosexuella vigas. Svenska kyrkans kyrkomöte sa i förra veckan nej 
till ett förslag att avskaffa den rätt som präster i dag har att vägra viga av samvetsskäl. I Pingst 
däremot får pastorer inte genomföra samkönade vigslar. Det sker inte heller i katolska eller 
ortodoxa kyrkor." 

OHLINS: Tvång och krav gäller när antikristna lagar införs. Vi hoppas att präster och 
pastorer blir beskyddade och får frimodighet från Herren att vägra gå emot Guds vilja. Den 
som har skapat allt, vet alltid bäst för människan. 

Hillsong-grundaren får kritik av australisk kommission  
"Brian Houston borde ha anmält sin pappas sexuella övergrepp på minderåriga pojkar till 
polisen, slår kommissionen fast." 

The battle of Temple Mount 

54/ Vi ser att i slutet av den här tiden så skall attackera Jerusalem från alla håll. Iran har gått 
så långt i sin förberedelse att man har byggt upp en modell av tempelberget så att militären 
kan träna för att inta det. Iran (Persien) är beskrivet vara Rysslands allierade i striden mot 
Israel i Hes 38-39.  

BILL RANDLES BLOGG: WHATS THE PROBLEM?  

By Nonie Darwish-(Wikipedia)1949)[1][2] is an Egyptian-American human rights activist 

and critic of Islam, and founder of Arabs for Israel, and is Director of Former Muslims 



United. She is the author of three books: Now They Call Me Infidel; Why I Renounced Jihad 

for America, Israel and the War on Terror, Cruel and Usual Punishment: The Terrifying 

Global Implications of Islamic Law, and The Devil We Don’t Know: The Dark Side of 

Revolutions in the Middle East. Darwish’s speech topics cover human rights, with emphasis 

on women’s rights and minority rights in the Middle East. Born in Egypt, Darwish is the 

daughter of an Egyptian Army lieutenant general, who was called a “shahid” by the Egyptian 

president Gamal Abdel Nasser,[3] after being killed in a targeted killing by the Israel Defense 

Forces in 1956. Darwish blames “the Middle Eastern Islamic culture and the propaganda of 

hatred taught to children from birth” for his death. In 1978, she moved with her husband to 

the United States, and converted to Christianity there. In the aftermath of the September 11, 

2001 attacks, she has written on Islam-related topics.[3] Tänkvärt det hon skriver bedöm 
själva! >>  

Ytterligare ett dödligt knivdåd i Israel 
Paul Widen: "En 21-årig israelisk kvinna, Hadar Buchris, knivmördades på 
söndagseftermiddagen av en palestinsk terrorist i bosättningsblocket Etzion söder om 
Betlehem på Västbanken. Israeliska soldater som befann sig i närheten ingrep snabbt och sköt 
ihjäl förövaren. 
Knivöverfallet var den tredje attacken i sitt slag på samma dag... I ett pressmeddelande på 
söndagen upprepade PA anklagelsen att Israel placerar ut knivar intill ihjälskjutna palestinier 
för att sedan hävda att de är terrorister. Trots att det absurda påståendet i många fall kan 
motbevisas med exempelvis bildbevis från övervakningskameror och erkännanden av 
förövarna själva och/eller deras familjer är det många palestinier som påverkas av PA:s 
propaganda. Uppfattningen att Israel skjuter ihjäl obeväpnade palestinier ökar sedan 
motivationen till ytterligare palestinska våldsdåd, vars förövare i sin tur PA också beskriver 
som oskyldiga offer.." 

Palestinierna sitter fast i sina egna lögner  
ISRAELNYHETER: "De palestinska myndigheterna anklagade idag Israel för att döda 
palestinier och därefter placera ut knivar för att få det att se ut som terrorattacker. De 
palestinska myndigheterna som inte har en aning om vad ordet sanning betyder tycks inte ha 
något problem med att terroristerna och deras anhöriga själva motsäger myndigheternas 
påstående." 

NY RUNES HÖRNA Blodmånar befäster de bibliska profetiorna 

EXTRA FED MÖTE  

Nu kan det vara stora saker på gång. Fed håller brådskande extramöte utanför ordinarie 
schema på måndag 23 november. Ordinarie möte planerat till 12 december. Höjer man räntan 
är frågan, hur kommer detta att påverka bonds och aktier? Kommer en omedelbar 
omskakande reaktion på detta eller inte? Viss nätinfo tyder på att man också planerar något 
slag av förändring av förutsättningarna för pensionsfonderna. Mvh Rune  

LATTER RAIN/NAR "APOSTEL" BILL JOHNSON  

52/ Den kända New Age experten Constance Cumbey är också oroad över Bill Johnsons 
inflytande i Kristenheten världen över. >> / Från hennes blogg kommenterar en som arbetar 
med Andrew Stroem att den nya videon kommer på You Tube om ca: 14 dagar. Han tillägger: 



Den kommer att chocka er ! (Troligen Gravesucking? >> / >> / ) Se även vår kommentar på 
Bill Johnsons bok “När himmelriket tränger fram” >> / 

Bill Johnson had a kundalini experience,. It is exactly what happened to me when I practiced 

Hinduism. Bill has the serpent power. Maria Billingsley (INTRESSANT UTTALANDE) >> 
/ Vi har nyss samtalat med en man som varit med om exakt samma sak och som direkt kände 
igen de här andarna när de manifesterade sig i ett "kristet" möte >> /  

Bill Johnson’s Christology: A New Age Christ? Del 1 2 3 4 5  

LITE ORDNING OCH REDA  

 

PROFETISK UPPDATERING - NEW AGE / NAZISM  

En uppskakande läsning som ligger helt i linje med David Wilkerson och Jerry Goldens 
profetiska budskap om upplopp i alla större städer. New Age planen med stort P är egentligen 
Nazismens tankesätt. Fienderna är Judar och Kristna men det kanske du redan har märkt? När 
du läst det här blir det förståligt varför man behandlar Israel och Kristna som man gör bland 
ledarna i världen idag. Men det som är mest uppskakade av allt är väl att ingen av de 
evangelikala ledarna idag ser och varnar för det här. Efter att ha läst den här artikeln av 
Warren B Smith från Lighthouse Trails >> så förstår man att efter Agenda 2030 kommer det 
att bli betydligt svårare att gå sanningens väg.  

Här är en video om Vaiid Shoebats konstiga tolkningar "arabspåret" >> 

THE TRUMPET NEWS  

Ett mycket intressant nyhetsbrev som visar att Parisattacken är en milstolpe i Europas enande. 
Man ropade på Europas hjälp och inte på NATOS varför? Troligen kommer den här 
händelsen att skynda på profetiornas uppfyllelse. NWO menar att Europas enande är en 
nyckel till hela världens enande.  

Blodig dag i Israel 
Paul Widen: "Sammanlagt fem människor dödades och minst 10 skadades under torsdagen i 
två terroristattacker i Israel och på Västbanken. Den första attacken inträffade i en 
kontorsbyggnad i Tel Aviv när en knivbeväpnad palestinsk terrorist gick till angrepp mot en 
grupp människor som hade samlats för eftermiddagsbönen." 

51/ Idag hörs olika förvirrade uttalanden Allah och bibelns Gud är en och samma. Islam är en 
fredens religion. Det är uttalanden som för en Mystiker och New Agare är verkliga. Men de är 
inte sanna för en som följer bibelns sanning. Islam har en mkt starkt växande mystisk gren 
kallad Sufism. Kolla igenom detta så blir det snart förståligt. >> 

Otto Cars, professor och grundare av React, ett internationellt nätverk mot 
antibiotikaresistens, blir först så förfärad att han svär när han hör nyheten. Sedan säger han: – 
Det här är ett mardrömsscenario. Det är riktigt, riktigt allvarligt. Att resistensen kommer att 
spridas från Kina råder det inga tvivel om, något som dessutom kan gå snabbt, enligt Otto 
Cars. Risken finns att hela antibiotikagruppen nu kan gå förlorad. – Då står vi oss slätt, 



eftersom de här bakterierna är vanliga bakterier som finns i tarmen, men som ibland orsakar 
saker som urinvägsinfektioner, blodförgiftning eller infektioner efter kirurgiska ingrepp som 
då i princip kan bli omöjliga att behandla. Forskningen presenteras i Lancet Infectious 
Diseases där artikelns huvudförfattare, professor Jian-Hua Liu, beskriver fyndet som "extremt 
oroande". (METRO) >>  

OHLINS:  
Rev 6:8 Och jag såg, och se: en gulblek (GRÖN) häst. Och han som satt på den hette Döden, 
och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att 
döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.  

Råttsmitta sprider sig - kan ge dödlig sjukdom 

Jordens vilda djur här ser vi idag med facit i handen troligen är Bakterier. De är små men kan 
slå ut massor av människor. Ni kommer väl ihåg att de här utbrotten av sjukdomar som SARS 
orsakade panik för inte så länge sedan och som spårades till Kina. De gjorde att gränser 
stängdes >> / >> / Med tanke på dessa enorma flyktingströmmar i kombination med 
sjukdomar kan det bli ett fullkomligt kaos snart och vi står där utan vapen i sjukvården.  

 

Pastor Bryans tankar: (Eng) "...När vår värld blir alltmer kaotisk, kommer folkets högljudda 
krav på en ledare för att föra västvärlden tillbaka till sin glans dagar. Dock kommer denne 
ledare inte att föra världen till ordningen av det förflutna, utan till en oordning som kommer 
att leda fram till Jesus Kristi ankomst. Vi som kristna, kan sprida budskapet att hopp, kärlek 
och ordning endast kan hittas i Jesus Kristus. Det är genom hans blod som livets kraft 
kommer ifrån. Hans uppståndelse lovar ett evigt liv. Vi måste fortsätta att leva ett liv av 
lovprisning, i en tid med världskonflikt.  
President Obama har kommit överens med Europa att märka judiska produkter från 
bosättningarna, som så småningom kommer att leda till en bojkott av judisk export från 
bosättningarna. Detta måste väcka Guds vrede. I Matteus 24, går Antikrist efter de judar som 
bor i Judeen först, vilket är avvecklingsområdet. Det kommer att vara judiska bosättare som 
kommer att vara den första att förföljas under Antikrists härskande. Förföljelsen kommer 
sedan att sprida sig till andra judar och till kristna. Var vid gott mod, Gud vet detta i förväg, 
och han kommer att skydda dig från det onda. Han kommer att vara med oss till tidsålderns 
slut och i evigheters evighet." 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

ONDA ANDARS LÄROR  

47/ Här är de upphöjda kändispredikanterna i Zimbabwe – som samlar skaror av människor 
och lever lyxliv medan människor ger av sina sista sparpengar (Expressen)  

Zimbabwes ekonomi befinner sig i fritt fall. Men det finns en affärsidé som fungerar med stor 
framgång. Under de senaste åren har en rad religiösa ledare blivit dollarmiljonärer på att 
utlova ekonomisk framgång i utbyte mot donationer. Pengarna som skänks av världens tredje 
fattigaste befolkning läggs på sportbilar, smycken och utländska investeringar. 



Det hela bygger på så kallad framgångsteologi, även kallad framgångsgospel. Den har sina 
rötter i USA och det sena 1800-talets New Thought-rörelse. – Den gjorde amerikaner 
övertygade om att de kunde skapa den tillvaro de sökte med sin egen tankekraft och med hjälp 
av positivt tänkande, säger Kate Bowler, assisterande professor i amerikansk kristendom vid 
Duke Divinity School i USA. 

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att 
finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre 
som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras 
utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.  

Ulf Ekmans märkliga vändning 
"Den lutherska reformationen kan betraktas som den andra stora historiska 
kyrkosplittringen. Var den nödvändig? För bara något årtionde sedan fanns knappast någon 
som ifrågasatte reformationens goda frukter inom svensk kristenhet. Det är chockerande att 
läsa Ekmans omdöme om den protestantism han själv för inte så länge sedan var en del av. 
Oblygt hävdar han att dess företrädare skulle representera ”söndring”, ”själviskhet”, orsaka 
”djupa skiljelinjer” och ”obibliskhet”. Visst fanns det fog för en kyrkosplittring i början på 
1500-talet. Tack vare reformationen fick kristenheten på nytt upp ögonen för apostlamötets i 
Jerusalem viktigaste beslut: frälsning genom tron allena. Det är nu hög tid för Sveriges 
kristenhet att på nytt fördjupa sig i några av reformationens landvinningar, till exempel i 
betydelsen av Skriften allena och det Allmänna prästadömet." (Erling Medefjord) 

OHLINS: Eftersom Ulf Ekman uppfyller en utpräglad maktmänniskas särdrag kastas han 
som en vindflöjel mellan olika makt-centrerade budskap. Det är nog därför inte så märkligt att 
han tar steget från trosförkunnelse och herradömesteologi till katolicismen. När ödmjukheten 
saknas är det begären efter makt och pengar (eller andra begär efter position och 
självcentrering mm) som styr och föraktet riktas inte sällan mot det tidigare sammanhanget, 
trots att dessa riskerar att hamna på samma slutdestination. Det förklarar säkert varför Livets 
ord-pastorer blev hänförda över sin Rom-resa med Ekman för en del år sedan. Livets ordare 
gör väl i att en gång för alla göra upp med den falska och jag-centrerade herradömesteologin 
/framgångsteologin, om de inte till sist ska hamna i samma mörker som paret Ekman och gå 
in under påvedömet. Läs om varningen för Ulf Ekman som jag fick för många år sedan Inga 
andra namn >> och andra varningar >> . Vi kanske inte har sett allt uppfyllt än..? /Elvor 

Låt oss inte plocka bort stötestenen, Modéus 
"Jesus är pärlan, som är så dyrbar att vi behöver söka med hela vårt hjärta, vår själ och 
vårt förnuft. ...Lika lite som kristna företrädare ska bråka i onödan och, med sektens rädsla, 
säga nej till samhället utanför ska man låtsas att det inte finns några stötestenar. Kristna 
människor har mycket gemensamt med människor av annan övertygelse och de gemensamma 
ytorna ska vi värna. Men av den sortens respekt följer inte automatiskt att man inte ibland når 
skilda slutsatser. Jesus är och förblir den stötesten som skiljer kristen teologi från annan 
teologi. ... När invånarna i Lystra (Apg 14) som blev alldeles hänförda när han och Barnabas 
dök upp - de såg Paulus och hans vän som manifestationer av Zeus och Hermes – gick han 
inte deras entusiasm till mötes. Han sa inte: Vilken fin tradition ni har! Utan han sa att Zeus 
och de andra var ”maktlösa gudar”. Då vändes lystrabornas entusiasm snabbt och Paulus var 
nära att mista livet..." (Anna Sophia Bonde) 

”Margot Wallström har ställt till det ordentligt” 
"– Margot Wallström har ställt till det ordentligt i våra relationer med Israel.Det är Jan 



Björklunds förklaring till att han reagerade så starkt på ett uttalande av utrikesministern i 
helgen, med anledning av terrorattackerna." 
Bottennotering i Sverige - Jerusalem Post publicerade på tisdagen också en opinionsmätning 
som visar att Sverige är det land i Europa som israeler i allmänhet anser stöder Israel i minst 
utsträckning. 39 procent satte Sverige på en bottennotering, följd av Frankrike på 22 procent. 

OHLINS: Gud tar inte bort sitt beskydd från enskilda människor men som land ser det ut som 
Sverige håller på att förlora Guds beskydd, tack vare politiker som Wallström. 
Återkommande falska beskyllningar emot judarna och Israel är allvarligt och får 
konsekvenser.  

Alice Teodorescu: Sluta relativisera IS-krigarnas val  
"...Wallström är inte ensam om att sprida denna märkliga uppfattning. Tvärtom är det på sina 
håll en vanlig förklaring som effektivt förvandlar förövaren till offer och offret till förövare. 
Men i sak är denna förklaringsmodell lika förvirrad som påståendet om att våldtäktsoffret får 
skylla sig själv om hon bär för kort kjol, eftersom den fråntar förövaren ansvaret över de egna 
handlingarna.Fattigdom och utsatthet gör inte automatiskt människor onda eller kriminella, 
också fattiga människor har en moralisk kompass som skiljer rätt från fel. Desperata 
människor gör vad de kan för att överleva, när hoppet ebbat ut kan de till och med ta livet av 
sig. Det som skedde i Paris i fredags kväll handlade således om något annat. Ju förr vi börjar 
kalla det som sker vid dess rätta namn desto bättre... " 

SVERIGE ÄR I KRIG TILLSAMMANS MED EU  

44/ Frankrikes president Hollande meddelade i sitt tal inför kongressen idag att Frankrike 
avser att åberopa Lissabonfördraget §42.7, dvs att landet blivit utsatt för ett väpnat angrepp. 
Därmed är samtliga EU-medlemmar skyldiga att ställa upp med alla till buds stående medel. 
Kort sagt kommer Sverige gå ut i krig mot Daesh.  

Det finns även en hel del lagar och paragrafer i FN som under agenda 2030 kan bli riktigt 
otrevliga överraskningar. Hur man tolkar Terrorist ? Vad är egentligen Hatbrott ? Ja hur tror 
du en kommande antikristlig världsregering kommer att tolka detta? Hörde en vanlig svensk 
pingstpredikan om Jesu tillkommelse igår. Ja det var väl bra att någon nämnde det 
överhuvudtaget men man nämnde inte FN eller Agenda 2030 - Och jag förstår att man inte 
nämnde den största faran just nu Katolska Kyrkan. (Den är man ju i Dialog med) Nej Nej !!!! 
Vad skall de andra säga då ??? Elvor och Jag har erfarenheter av detta att tala ut och du blir 
ganska snart marginaliserad och iskyla inträder.....  

Sverige säger ja till militär IS-insats 

En kraftig jordbävning har inträffat utanför Greklands västra kust. Jordbävningen uppmätte 
6,5 på Richterskalan. >>  

Ungdomsgäng skrämmer på skola 
"Mellan 10-15 killar i gymnasieåldern trängde sig in i klassrum på Polhemsgymnasiet i 
Göteborg och ropade: "Flickor ska ha slöjor". Gruppen öppnade dörren till fem-sex olika 
klassrum. I ett av klassrummen gick de in och uppträdde på ett sådant sätt att både elever och 
lärare kände sig hotade." 



 
Ny israelisk kritik mot Margot Wallström 
"Utrikesministern var inbjuden till SVT:s nyhetsstudio för att kommentera terrordåden i Paris. 
En av de frågor som nyhetsankaret Claes Elfsberg ställde var: ”Hur orolig är du för 
radikalisering av unga människor i Sverige som strider för IS?” Margot Wallström svarade att 
det finns anledning att oroas både i Sverige och runt om i världen. Hon fortsatte: – För att det 
är så många som radikaliseras. Och här, återigen, kommer man tillbaka till situationer som 
den i Mellanöstern, där inte minst palestinierna ser att det finns ingen framtid för oss: vi måste 
antingen acceptera en desperat situation eller ta till våld. Uttalandet har väckt starka 
reaktioner i Israel. Israeliska UD:s talesman Emmanuel Nahshon säger till Times of Israel att 
den svenska utrikesministern tycks ”lida av total politisk blindhet”. – Blindheten kan leda till 
tragedi, säger Nahshon till tidningen.I ett uttalande till Jerusalem Post säger israeliska UD att 
”de som ägnar sig åt hopplösa försök att koppla samman terrorattackerna från islamistiska 
extremister med svårigheterna mellan israeler och palestinier, vilseleder såväl sig själva som 
den allmänna opinionen i sitt land och i världssamfundet.” Israeliska UD menar att den 
svenska utrikesministern är ”systematiskt partisk och ensidig mot Israel” och att det aktuella 
uttalandet var ”chockerande fientligt”. 

KOLLA UPPDATERINGARNA PÅ NWO - TRUEREFORMATION.NET  

43/ USA:s president Barack Obama och hans ryske kollega Vladimir Putin hade ett 35 
minuter långt enskilt samtal. De slog fast att diplomatiska framsteg gjordes på mötet om 
Syrien i Wien i lördags. De var överens om att behovet av att lösa konflikten i Syrien har 
blivit än mer tvingande efter Parisattackerna. De var också överens om att det behövs en 
FN-ledd politisk övergång (VILDDJURET) och vapenvila i Syrien. Putins rådgivare Jurij 
Usjakov sade att de är överens om de strategiska målen, men att det fortfarande finns 
meningsskiljaktigheter om taktiken. (METRO) >> / (OBS! LÄS ARTIKELN INNAN NR: 
42)  

Den muslimska världen går också samman mot ISIS >>  
Terrorist planerade attackera kyrkor >>  
Påven: Vi är mitt i ett pågående tredje världskrig >>  

Nu ser vi hur kriget mot terrorn från 11 September 2001 har verkat fram ett vilddjur och en 
global armé. Gud har samlat ihop dem Inte alls långt ifrån Israel och Jerusalem! Kommer alla 
att dra hem till sitt efter det här och så fortsätter det som vanligt eller är det här en vändning 
mot profetiornas uppfyllelse? När IS är borta kommer man troligen att garantera freden i det 
"delade israel". Lägg märke till orden i artikeln: De var också överens om att det behövs en 
FN-ledd politisk övergång (VILDDJURET) och vapenvila i Syrien. På samma sätt kommer 
man att vara överens över Israel. Men så kommer man även snart överens om att samma sak 
skall gälla på det religiösa området. Du kommer troligen snart att ses som fiende om du tror 
att Jesus är ENDA vägen till Gud. (Joh 14:6) Artikel Tricia Tillin >> / Har lagt ut det mer 
utförligt Truereformation.net och vi fortsätter att "Lägga Pussel" >> Och nu börjar verkligen 
en klar bild framträda för dem som följt vår pusselläggning sedan 2007. Du behöver inte byta 
profetisk tolkning mellan varje bok som kommer ut på maknaden som en del gör det blir ju 
ganska jobbigt i längden.  

42/ Sedan den här sista tetraden så har världens armeér börjat dras samman precis som vi sa 
skulle ske i den profetiska uppdateringen i Parousia Mission 24/7 - 15 >> / Vi ser vilddjurets 



armé dras samman och det är fötterna "Björnen" som är drivande, precis som det står i 
profetiorna. Dan 7 - Upp 13  

Upp 13:4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man 
tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?" 

Världens arméer samlas nu norr om Israels gräns, samtidigt som världen genom FN verkar bli 
en världsregering genom agenda 2030. Nu är vi inte långt ifrån nästa steg i profetiornas 
utveckling, när världen kommer att pressa för att försöka lösa Israel och Jerusalem 
"Problemet". Motståndarna ser ut att komma samman men var de egentligen motståndare från 
början? Varför splittrades Sovjet ner under "New Agaren" Gorbatchev? Varför var Påven med 
vid enandet av Tyskland 1989? Då var han med och utropade födelsen av den nya 
världsordningen. Nu är "Röde Francis" som han kallas en av de drivande i Agenda 2030 = 
New World Order. Som i praktiken är en Marxistisk agenda för världskommunism och en 
världsregering.  

Vad sa Jesus? Se till att ingen bedrar er, hur många förstår den här agendan som kommer att 
leda fram till Antikrists framträdande? Det verkar dessutom som om Satan kastar in allt han 
kan för att få fram författare till olika böcker som får oss att tänka i fel spår. Kom ihåg att allt 
som nu kallas "profetiskt" behöver inte alls vara profetiskt utan kan istället visa sig vara 
motståndarens vapen. 

För att man står upp för Israel idag behöver ju inte alls betyda att man är på rätt spår helt 
automatiskt. Latter Rain/ Nar lär ju att församlingen nu är Israel och genom 
Dominionism/Kingdom Now teologin börjar man tolka nästan allting allegoriskt. De här 
videorna är mkt intressanta att ta del av Truereformaion.net 

Berlin. Den tyska regeringen har förbjudit alla IS-aktiviteter i Tyskland. Förbudet trädde i 
kraft med omedelbar verkan vid lunchtid. Den tyska regeringen har förbjudit alla IS-
aktiviteter i Tyskland. Förbudet trädde i kraft med omedelbar verkan vid lunchtid. Förbudet 
mot terrororganisationen Islamiska Staten proklamerades vid lunchtid av inrikesministern 
Thomas de Maizière. IS får inte verka i Tyskland, det är förbjudet att använda dess symboler 
eller propagera för IS på sociala medier och att samla in pengar till organisationen. (DN) >>  

(40) DET SMUTSIGA SPELET SOM SKAPADE ISIS  

 

VI NÄRMAR OSS MED HAST UPP 13  

39/ Malmöbon Patric Lanhed har väckt världens intresse med en video där han genomför 
världens första betalning med ett implanterat chip i handen. I videon gör Patric Lanhed en 
överföring från Euro till Bitcoin direkt med handen. Men han påpekar att 
betalningsexperimentet egentligen bara är ett första test. "Själva betalningen i sig är 
egentligen inte det stora. Med vårt api är det möjligt för ägaren till chipet att använda många 
applikationer samtidigt. Vi ser att företag nu kan skapa sina egna tjänster ovanpå detta, det är 
ett enkelt gränssnitt för slutanvändaren där det dagliga livet blir förenklat", säger Patric 
Lanhed. Chipet som han själv opererat in i handen går alltså att använda till långt mer än 
betalningar och kan lika gärna hantera resedokument, autentisering eller identifikation. 
(Kontrollen som kommer) 



1000 TALS ISRAELER SÖRJER MED FRANKRIKE  

• Vi måste ta hotet från jihadismen på allvar 

• Svenska ISIS-medlemmar 

• Det är inte en fråga om terrordåd kommer att drabba Sverige igen – utan när 

PUTIN SKICKAR 150,000 SOLDATER FÖR ATT UTPLÅNA IS  

37/ Vladimir Putin förbereder sig för att skicka 150.000 trupper till Syrien i ett försök att 
utplåna den Islamiska Staten en gång för alla. Den ryska ledarens uppgift är att med enorm 
militära styrka, ta kontroll över terrorgruppens fäste i staden Raqqa. Staden är den 
självutnämnda huvudstaden för ISIS i Syrien och patrulleras av så många som 5000 jihad 
medlemmar. Putin är inställd på att mobilisera 150.000 som han kallade in i början utav 
veckan. 

Författare: ”Putin kommer att slå ut IS” >>  
Report: Russia sending 150,000 troops to Syria to battle ISIS >>  
Russia has no intention of mounting Syria ground operation >>  

Elvor Ohlin: "Varför är det här viktigt att förstå? Det här är livsviktigt eftersom tron på att 
människan tilldelades all makt och herravälde före syndafallet som nu ska tas tillbaka, 
är grunden för en mycket utbredd lära som infiltrerar kristenheten och leder till att 
människan kliver upp och tar Guds plats - ormens lögn: "ni kan bli som Gud". Dessa 
maktmänniskor kallar sig (och varandra) ofta APOSTLAR och PROFETER 
[NyApostoliska reformationen] eller Jesu ställföreträdare och vill ha KONTROLL(!) 
över Guds församling och alla kyrkor . Tankegångarna känns igen i en mängd läror som ser 
ut att sammanstråla i ändetidens världskyrka som Bibeln varnar för [Bibeln: skökan eller 
Babylon - ett religiöst system]: [Framgångsteologin, Dominion/Herraväldesteologin, 
Kingdom now, Manifested sons of God, Latter rain-läran, Profetrörelsen i Kansas 
City... katolicismen... ] - allihop med rötter i Kunskapens träd på gott och ont." (Ohlins 
fundering 28/8-2011)  

IS - DETTA ÄR BARA BÖRJAN  

Den här attacken är bara början på en storm och en varning till alla de som vill dra lärdomar, 
skriver Islamiska staten enligt tidningen The Guardian. 

Löfven sa på radion att: Nu måste "Det Internationella Samfundet" komma samman. Ja ni 
som följt vår undervisning om ändens tid vet ju hur vi beskrivit Hästarna/Vindarna. De rör 
upp havet så ett vilddjur stiger upp = Världsregering.  

TRUMPET NEWS  

Märkning av israeliska varor motverkar sitt syfte 
"...I dagsläget arbetar omkring 30 000 palestinier i israeliska företag som finns i områden som 
omfattas av EU-beslutet. Många av dem riskerar att bli utan arbete och försörjning i ett 
samhälle präglat av korruption, våld och religiös extremism. Till detta kommer att relationen 
mellan Israel och den palestinska sidan just nu är mycket ansträngd. Samtidigt som EU slår 
till mot Israel pågår en våg av palestinska terrordåd mot civila israeler som hittills skördat ett 
stort antal dödsoffer. Men istället för politiskt stöd i en för landet svår situation bidrar EU-



kommissionen till att Israel svartmålas. Som så många gånget förr framställs Mellanösterns 
enda demokrati som ett större problem än terrorismen och diktaturerna som omger landet. 
Försöken att komma åt israelisk handel har pågått under lång tid och är organiserade av direkt 
antiisraeliska intressen. Det är således följdriktigt att EU-kommissionens beslut om 
obligatorisk märkning nu i första hand applåderas i Ramallah, i stora delar av arabvärlden och 
i den europeiska vänstern vars avsky mot Israel är väl känd..." (Lars Adaktusson)  

 

TERRORATTACKERNA MINUT FÖR MINUT  

Precis i enlighet med vad Avpixlat (till skillnad från all svensk mainstream-media) igår 
rapporterade att IS precis hade hotat med så utfördes nu under fredagkvällen flertalet 
omfattande muslimska terrorattacker runt omkring i Paris, med höga antal civila döda. 

Vid ett sjukhus ska en man beväpnad med en kalasjnikov ha öppnad eld och mördat 
åtminstone 18 civila i anslutning till en restaurang, och flera därtill skadades. Strax därpå 
utbröt skottlossning i närheten av nationalarenan Stade de France där även två olika 
självmordsbombare ska ha slaktat mängder av fransmän genom att utlösa sina 
sprängladdningar, samt ytterligare en fjärrutlöst sprängladdning ska ha dödat ännu fler. Fler 
än hundra fransmän hölls samtidigt gisslan i minst en konsertlokal i Bataclan i Paris, varav 
minst 118 ska ha avrättats kallblodigt och metodiskt en efter en innan polisen hann ingripa. 
Ännu en massavrättning av slumpmässigt valda civila fransmän ska ha inträffat strax därefter 
på en tunnelbanestation i anslutning till ett köpcentrum. På CNN talar man om hur IS-
terrorister lätt kan slinka med i den pågående folkvandringen till Europa. Enligt uppgifter 
kan attentatsmännen ha kommit till Frankrike just på det här sättet. (Avpixlat) >>  

OHLINS: Varför i hela friden tiger Svensk media om de här uppgifterna? Ja även om så 
mycket annat eller förvrider sanningen om Israel. Inte undra på att folk går in och läser på 
Avpixlat, SD lär ju inte bli mindre efter det här 

VI KÄNNER ORO FÖR DET HÄR - Mr Shoebat!  
Tens of thousands of Christians (??????) (DET VAR KATOLIKER >>) in Poland took to the 
streets to fight Islam and leftism, crying out “Stop Islamisation” and the most beautiful words 

of “God, honour, homeland”, which reminds me so much of St. Peter’s words, “Love the 
brotherhood. Fear God. Honor the king.” (1 Peter 2:17). >>  

 
OHLINS: 

2 Kor 6:4 Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, 
under lidanden, nöd och ångest 5 under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under 
arbete, nattvak och svält, 6 i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, med 

uppriktig kärlek 7 med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både 
höger och vänster hand, 8 under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar 

oss villolärare, men vi talar sanning.  

2 Kor 10:3 Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. 4 De vapen vi 
strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner 
tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje 
tanke till en lydig fånge hos Kristus. 



Kan det här tankesättet som Mr Shoebat för fram möjligen dra med Kingdom Now - 
Dominionisterna/ Latter Rain/ Nar anhängare så småningom ? Kristna han hänvisar till när det 
gäller Polen är ju Katoliker eller? Kan det finnas en agenda här med ? (ursäkta 
konspirationstankarna) men de stämde ju med NWO:s planer hela tiden.  

Googla på Shoebat + Dominionism får du intressanta svar  
The "Walid Shoebat Foundation" Con Game--Exposed 
Shoebat doth mislead the sheep 
Walid Shoebat’s Claims – and the Evidence 
CNN Investigates Walid Shoebat 
Gullibility and Terrorism 

Det finns många sidor om du söker som kopplar ihop Shoebat med Dominionism och de 7 
Bergen som Karin Jansson har så bra undervisnng om >> Vi kanske ska ta det försiktigt och 
pröva allt som sägs även av dem som nu säger att man lämnat Islam i Sverige och blivit 
"Kristna" / Just det ordet "Kristna" säger ju även katolikerna idag och det har helt mist sin 
första betydelse enligt oss.  

Mat 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick 
de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din 
återkomst och den här tidsålderns slut?" 4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er.  

 

PEGIDA is an incipient Nazi movement that must be nipped in the bud. >>  
Det har redan börjat i Sverige? En SD - sida tar upp detta >> Vilken "kristenhet" är det nu 
som Åkesson företräder i sin nya "böne" - roll? >> Vi har inget svar på den frågan, men håll 
ögonen öppna och var vakande för det stora bedrägeriet som skall bedra så många kommer ju 
i "jesu namn" alltså "kristet".  

Det här Krucifixet hänger runt halsen på en populär "kristen" kvinna som konverterat från 
Islam. VARFÖR???? 
Här är länken till denna post på Truereformation / Du ser 10 pärlor här precis som den 
här sidan beskriver radbandet >>  

Underhållningen får gärna sluta 
"Min längtan efter det enkla och det som känns äkta, det som berör av gudsnärvaro och 
Andens närhet, den längtan tystas ner och får inte plats i dagens ”allsångs”- stil på många 
gudstjänster. Dessutom ska man helst ta om samma melodislinga 78 gånger. Undrar om det är 
fler som tycker som jag och längtar tillbaka till det enkla avskalade. Jag har som sagt många 
professionella musiker i min närmiljö, och är väl inte helt borta själv vad gäller musik, men 
jag har insett att det enkla är oftast det bästa. Måste vi alltid vara ”bäst”? Kan inte 
förkunnelsen, det vill säga predikan och inbjudan, återigen få börja ta större plats? Det är 
inte själva sång och musikstilen eller ledandet av gudstjänsterna jag vill åt, utan det att det så 
ofta verkar vara hämtat direkt från något underhållningsprogram på tv." (Thorbjörn Öberg) 

OHLINS: De flesta som kommer till våra möten med Parousia Mission tycker exakt som 
Thorbjörn gör.  



Flyktingarna livar upp kyrkan i Storfors 
"Bönesvaret kom inte på det sätt som den lilla baptistförsamlingen hade trott. Men när 
flyktingarna från Burma anlände till Storfors vände tillvaron. Den gick från 13 till 50 
medlemmar – och fick även in ett gäng barn och unga. – Det som har hänt här är ett mirakel, 
säger församlingens föreståndare Rose-Marie Holmberg." 

31/ EU har godkänt specialmärkning av israeliska produkter från Västbanken, inklusive östra 
Jerusalem och Golanhöjderna. >>  

OHLINS: Ja nu pressar man Israel hårt och Gud tillåter det. Profetiorna skall uppfyllas när 
tiden är inne. Delningen av landet i en falsk fred. Så det sista innan Herren kommer striden 
om Jerusalem. Men löftena står fast till det Judiska folket och han kommer att strida för dem. 
(Sak 12)  

JAKOBS DRÖM I BETEL 1 MOS 28:12  

30/ Herren börjar verkligen kalla på en Brud! (Kvarleva) Hos oss i Parousia Mission har 
en ung tjej som besöker våra möten blivit kallad av Herren i en dröm: Att göra sig iordning 
för att Jesus kommer mkt snart! En annan Kvinna hos oss drömde att en stark villfarelse var 
pågång men att Herren kallade hennes familj upp på en höjd! Idag samtalade jag med en 
kontakt vi har nere i Malmö. Han berättade att en nyfrälst ung tjej i deras husförsamling nyss 
haft en dröm: Hon såg Djävulen klädde på sig utklädnad, och kommer att lura massor av 
Kristna!  

2 Kor 11:14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.  

Joel 2:28 Och det skall ske därefter att jag skall utgjuta min Ande över allt kött. Era söner och 
era döttrar skall profetera, era gamla män (Står ej i Grundtexten) skall ha drömmar, era unga 
män skall se syner. 29 Också över tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min 
Ande. 30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 
Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och 
fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli 
frälst. Ty på Sions berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har 
sagt, bland kvarlevan som HERREN kallar.  

VIDEO: STARKT VITTNESBÖRD KRISTNA SOMALIER I SVERIGE  

Stark upplevelse Den påföljande natten hade Shania en märklig dröm. När hon berättar om 
den säger hon att hon fortfarande kommer ihåg detaljer tydligt, att hon för alltid kommer att 
bära med sig drömmen. Hon berättar om en man som via ett stark ljus kom ner från himlen, 
och runtomkring bugade sig folk. ”Kom, kom och du ska bli räddad”, säger mannen i 
drömmen. –När jag vaknade upp var jag lycklig, även om jag inte visste vem det var, berättar 
Shania. Även om hon har delat med sig av detta många gånger tidigare är hon djupt engagerad 
i sin berättelse, gestikulerar inlevelsefullt medan hon berättar att hon först trodde att det var 
profeten Muhammed hon sett i drömmen, även om hon var väldigt osäker. –Snälla, säg mig 
vem du är, bad hon efteråt. Nästa natt drömde hon igen. En lika stark upplevelse, och Shania 
säger att hon aldrig upplevt något liknande vare sig tidigare eller efter. Den här gången blev 
det tydligt för henne att det var Jesus hon mötte, och i drömmen för han upp henne till himlen, 
en plats hon säger sig inte kunna beskriva med ord. När hon sedan vaknar rusar lyckan genom 
hennes kropp. Samma dag gick hon och köpte ett kors, och hon har sedan dess varit 



bekännande kristen. (OHLINS: Hoppas bara att de får mer undervisning om Bibelns Jesus - 
för som ni vet finns det ju falska också. Såg att Mona Walther såg ut att bära Krucifix ???? 
(förhoppningsvis ovetande om betydelsen) under tv programmet med Dahlman)  

 

Sverige måste sluta sanktionera extrema islamister ekonomiskt och politiskt. Nalin Pekgul 
kräver samhällets stöd i kampen mot antisemitismen. (AB) >>  

Jag sitter nu i soffan hemma i Trollhättan igen. Igår kväll blev jag nerklubbad och rånad i en 
småstad i Sverige. Utanför hotellet gick jag en kort promenad mot den stora kyrkan som lyste 
så fint i mörket. Jag fick för mig att den kanske skulle vara öppen och när jag skulle gå över 
gatan kommer två män fram till mig och blockerar vägen. I samma stund ser jag i högra 
ögonvrån två andra män och ett kraftigt slag träffade nacken så att jag for omkull. Blixtsnabbt 
rycker dessa männen till sig min plånbok, IPad och mobiltelefon. När jag tittar upp ser jag 
fotsulorna på alla fyra som hastigt försvinner runt hörnet vid nästa kvarter. Natten har varit 
lång med polisförhör, administration och spärrande av alla kort. Idag har jag fått avboka 
inspelningarna av två tv-program och genom goda vänner och min familj har jag nu äntligen 
tagit mig hem. Klockan är 18.37 och jag ska iväg till akuten för röntgen och krissamtal. Hur 
denna händelse kommer att prägla mig och mitt arbete vet jag inte idag. Jag hoppas att jag kan 
fortsätta att vara öppen, utåtriktad och kommunikativ. Men jag vet inte. Just nu vill jag helst 
bara dra mig tillbaka. Det har varit flera otäcka påhopp det här året och jag märker att jag inte 
är opåverkad. Det har funnits några riktigt goda vänner runt mig idag. Ni vet själva vilka ni är. 
Jag kommer alltid att minnas detta. (bloggen) >>  

OHLINS: Vi kunde ju inte låta bli att tänka tanken att det kan vara hämd för att han var med i 
ett TV-program nyss där "fredens religion" diskuterades. Vi tänker givetvis och ber för 
Tommy och hans familj att han skall repa sig snabbt och att Herren skall vara med honom.  

PUTIN LOVADE HÄMND EFTER NEDSKJUTNINGEN AV PLANET  
VIDEO: SPETZNAZ IN ACTION  

EU står inför en skrämmande rad kriser. Efter utdragna euro- och statsskuldkriser, som 
polariserade och radikaliserade kontinenten och slog upp en djup spricka mellan norr och 
söder, har hundratusentals flyktingar ställt öst (plus Storbritannien) mot väst. Till detta 
kommer talrika andra sprickor och motsägelser. EU:s sönderfall ter sig mer sannolikt än 
någonsin. (DN) >>  

OHLINS: Utdrag ur David wilkerson ur boken synen sid 24 

Värlsekonomin kommer att fortsätta i sitt förvirrande tillstånd fram till tiden för antikrists 
framträdande. Från och med den dagen kommer en känsla av fruktan och osäkerhet att svepa 
fram över världen på grund av de framtida ekonomiska villkoren. Aldrig mer kommer folk att 
ha tro på en stabil världsekonomi. Varje liten högkonjuktur kommer att skymmas av hotet om 
en ny depression. Människor får hjärtsvikt när de ser de ödeläggande effekterna av en 
förkrympt ekonomi. 

Utdrag ur David wilkerson ur boken synen sid 19-20 

Antikrists framträdande ur den ekonomiska förvirringen  



Utvecklingen leder till att frågan om ett nytt världsomspännande penningsystem tas upp. 
Fastän dollarn ser ut att stärka sitt grepp alldeles innan den kommande stora recessionen, 
utvecklas en ny kris som kommer att skaka hela finansvärlden. (HÄR) Jag tror att vi får se ett 
återuppväckt romerskt imperium som slutligen blir basen för en världsledare som uppstår 
för att försöka få ordning på världens affärer. Utan tvivel kommer han att skapa ett 
kreditkort som gäller över hela världen. Osynliga nummer fästs på pannan och armen som 
bara kan upptäckas genom fotoskopisk avläsning. Numren kan tänkas utgöra 3 grupper med 6 
nummer i varje grupp. Alla som vill köpa och sälja kommer att tvingas ha detta. Ett 
världsomspännande kreditsystem kommer att utvecklas så att länder kan utnyttja enorma 
krediter. 

YTTERLIGARE VARNINGAR FÖR EN KUNDALINI - ANDE SOM INVADERAR 
FÖRSAMLINGAR  

24/ Idag mailade en man från Skåne till oss, han är en FD New Agare som fått Kundalinin 
Initierad en gång av en Indisk Guru. Han bekräftar bara att detta som vi ser drabba en del 
kyrkor idag är en invasion av en Kundalini ande, han ringde sedan till oss och vi fick samtala 
med honom, det hela avslutades med bön och han fick uppleva en sann andeutgjutelse till 
befrielse och glädje i hans liv. (Tack Jesus!)  

 

KARIN JANSSON NYHETSBREV: Marknadsplats Rörelsen .. 7 Berg: NAR i politiken - 
DEL 10 

23/ In the darkest corners of the Middle-East there’s a revival beginning that's unprecedented 
in the history of world missions. I've previously reflected on it here and here, but I wanted to 
take this amazing story further than before. 

I Hope that you'll journey with me as I explore unbelievable developments in the expansion of 
Christianity in the Middle-East.Reliable reports suggest more Muslims have become 
followers of Jesus over the last two decades than in Islam's combined 1,500 year history. 
Based on the accounts of several missiologists, it has been surmised that “more Muslims have 

committed to follow Christ in the last 10 years than in the last 15 centuries of Islam.”[1] In 
spite of great difficulty and turmoil, Christianity is unquestionably expanding throughout 
Islamic world. God is up to something amazing in a region that many have thought was 
unreachable >>  

Abortgräns ska inte ses över 
"Det finns i dag några fall med barn i Sverige som har fötts redan i vecka 21 och överlevt, 
tack vare den medicinska utvecklingen. Men gränsen för sen abort anses vara i vecka 22. 
Tillstånd för sena aborter beviljas av Socialstyrelsens rättsliga råd, som nu kan komma att 
sänka abortgränsen, rapporterar Ekot. – Vi följer den forskning som finns i världen och vi har 
ännu inte fått någon forskning som ger vid handen att man kan rädda ett foster under 22 
veckor, och det är det som vi går på, säger Göran Ewerlöf, ordförande för Socialstyrelsens 
rättsliga råd, till TT." 

OHLINS: När verkligheten överträffar forskningen är det väl dags att ändra sig. I slutänden 
kommer nog också forskningen tvingas att erkänna att människan blir människa redan som 
foster.  



Ps 139:15 Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag 
bildades i jordens djup. 16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina 
dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.  
Jer 1:4 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 5 "Innan jag formade dig i moderlivet utvalde 
jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för 
folken."  

20 000 israeler stämmer Facebook 
"Facebook blockerar bilder på ammande mödrar, men den världsledande sociala 
mediekanalen flödar över av instruktioner på hur man kan mörda judar. 20 000 judar står nu 
bakom en stämning mot Facebook." 

“I want to make it clear that we have not given up our hope for peace. We’ll never give up the 
hope for peace,” Netanyahu said. “And I remain committed to a vision of peace of two states 
for two peoples, a demilitarized Palestinian state that recognizes the Jewish state.” (THE 
TIMES OF ISRAEL) >>  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Därför utsätts kristna invandrare för hatbrott 
"– Man benämner religionsfientlighet på ett annat sätt i dag. Tidigare har man pratat mycket 
om islamhat och antisemitism, med rätta. Men vi som är kristna har bara accepterat 
trakasserier utan att gå vidare med dem. Men när andra religioner säger ifrån, då gör vi det 
också. Det tycker jag är bra, säger hon. Men för den som anmäler ett kristofobiskt hatbrott ser 
framtiden dyster ut. Av de brott som anmäldes under 2013 klarades bara en procent upp, 
enligt Brottsförebyggande rådet. Mer än hälften skrevs av efter att en utredning gjordes. 
Resten lades ner direkt." 

Judar ska vara trygga i Sverige 
"400 judar dödades, tusentals misshandlades och 30 000 män fördes till koncentrationsläger. 
Mer än 1 000 synagogor och bönehus brändes ner och 7 500 affärer plundrades och 
förstördes. Därav allt glas på gatorna. Därav det groteskt lyriska epitetet: Kristallnatten. 
Kristallnatten ägde rum natten mellan den 9 och 10 november 1938 i nazisternas 
Tyskland, annekterade Österrike och ockuperade Südetenland. Den var crescendot under en 
veckas våld och förstörelse. ... Men antisemitismen lever dessvärre i Sverige. Malmö har fått 
världsrykte för de strömningar av antisemitism som finns, framför allt bland vissa svenskar 
med bakgrund i Mellanöstern. Judar döljer sin etniska identitet för att slippa glåpord, hat 
och hot. Synagogan, judiska församlingens lokaler och den judiska begravningsplatsen är inte 
de trygga platser de borde vara utan tvärtom ställen där judar måste tänka särskilt på sin 
säkerhet." 

Judar bjöds inte in – KD och M väljer bort manifestation 
"– Det känns förnedrande. Är det så svårt att prata om antisemitismen i Umeå, säger Carinne 
Sjöberg, ordförande i Judiska föreningen, till tidningen Totalt Umeå. – Judarna är hatade av 
extremister från alla sidor. Det finns fortfarande många vuxna människor som inte vågar 
berätta att de är judar. Det känns beklämmande hur arrangörerna förminskar vikten av att 
prata om antisemitismen i Umeå, säger Sjöberg." 

Preferensen för döda judar 
Paul Widen: "Under Kristallnatten, natten mellan den 9 och 10 november 1938, utsattes 



Tysklands och Österrikes judiska befolkning för en statligt organiserad progrom. Minst 90 
människor mördades, samtidigt som över 1000 synagogor och 7000 butiker ägda av judar 
brändes ner. 30000 judar deporterades till koncentrationsläger." 

Äldre i Nederländerna rädda för att bli ”nedsövda”  
"Tiel, Nederländerna. Henk Reitsemas farfar bad om smärtlindring – och blev i stället 
nedsövd till ett komaliknande tillstånd. Det blev en väckarklocka. ”Lagen om dödshjälp har 
ändrat läkarnas tankemönster”, säger han. ...Farfadern dog till följd av en lunginflammation, 
som familjen menar uppstod därför att luftvägarna täpptes till av den mängd morfin han fått. 
Familjen försökte driva fallet rättsligt, men utan att lyckas. 
...– Vi blev det första landet i världen som tillåter att man dödar en annan människa av andra 
orsaker än att brott har begåtts. Det är extremt. Och jag förstår inte varför detta inte har väckt 
mer upprördhet.  
...I grund och botten berör frågorna om döden lika mycket livet, säger han. Om vi inser att vi 
är födda svaga och beroende av andra kan vi också erkänna vårt beroende av andra när vi 
drabbas av lidande och ålderdom. – Vi är beroende av varandra, i en mycket djup mening. Vi 
är också födda till att ta hand om varandra och värna de svaga. Att ta bort den dimensionen tar 
bort en del av vår mänsklighet. Livet kan också vara meningsfullt, även om man drabbas av 
lidande, menar han. – Vi är vana vid att se på livet som icke meningsfullt när vi lider. Men i 
min världsbild slår känslan av meningsfullhet ut känslan av lidande. Vår kultur är hedonistisk: 
vi säger att om något är njutningsfyllt är det värdefullt, om det ger dig lidande är det dåligt. 
Men då har vi glömt den andliga dimensionen." 
OHLINS: Var det inte just detta som varnades för skulle hända om man inför "dödshjälp"?! 
Det är en skrämmande utveckling som bör motarbetas.  

Australien - modell för flyktingpolitik ? (Eng) 
"The migration crisis today is not due to an outbreak of war and poverty: we’re living in an 
unprecedented era of peace and prosperity. In fact, this is what is driving the migration — 
people who had been too poor to consider emigrating now have enough cash to make the 
journey. They have smartphones, and know about life abroad. The sheer speed at which 
global poverty is being reduced has put millions on the move.(---)" 
 
OHLINS: Migrant- och flyktingfrågan har mer än en sida, vilket är bra att ta del av så att man 
inte ensidigt framhåller att alla som kommer är krigsdrabbade och fattiga.  

Annika Borg: Propaganda i undervisningen 
"Henning Mankell förmedlar i filmen kommunistisk DDR-retorik: Om inte alla har mänsklig 
värdighet, är ingen av oss fri, säger han. Det är en variant av den ideologi som styrde 
Östtyskland - är inte alla lika värda, är ingen fri - i vilkens namn ändamålen helgade de 
repressiva medlen. ...Att dra paralleller mellan dagens Israel, och de judar som lever där, och 
Förintelsen är antisemitism enligt gängse definitioner. Denna parallell är filmens grundtema. 
Även de döda har ett namn är manipulativ. Publiken ska övertygas om vem den ska avsky och 
vilka som är de goda. Låt oss hoppas att de ansvariga i Göteborgs stad dragit lärdomar av 
kritik som framförts." 

USA planerar för vapen ”som inte går att beskriva” 
"Modernare atombomber, nya laservapen och bombplan med högre kapacitet än tidigare. Så 
rustar USA för att möta ”det nya ryska hotet”.  



OHLINS: Från nedrustning har vinden hastigt vänt på senare år till intensiv upprustning. Så 
har också Bibeln förutsagt att tiden inför Jesu återkomst kommer att se ut när den falska 
utopin om världsfred brakar ihop. Verklig fred kommer först när Fridsfursten kommer, för 
alla dem som tillhör honom (Jesus).  
Dan 9:26 ...Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är 
fast besluten.  

Stefan Swärd: Vi behöver förkunna Jesu återkomst 
"Den sovande och ljumma kristna församlingen är oengagerad och likgiltig inför Jesu 
tillkommelse. Den levande och väckta kristna församlingen väntar intensivt på Jesu ankomst. 
Man har gjort sig redo, man är förberedd. Det är också det stora framtidshoppet för den 
förföljda och marginaliserade kristna kyrkan. Vi lever redan nu med en försmak av den 
himmelska välsignelsen, men när Jesus kommer ska himlen uppenbara sig i all härlighet. 
Detta behöver förkunnas i svensk kristenhet."  

OHLINS: Och även där är vi delade !!!! Hur kommer han har en VÄLDIG betydelse !!!  

Uppgifter om IS kom från Israel 
"Den del av den israeliske underrättelsetjänsten som särskilt riktar sig mot Sinai ska ha 
avlyssnat kommunikation mellan IS-grupper på Sinaihalvön som senare tog på sig skulden för 
att planet kraschade, uppger CNN, och hänvisar både till en amerikansk tjänsteman och till en 
diplomatisk källa." 

George Soros 

21/ The preeminent funder of border-busting campaigns in the U.S. and overseas now openly 
admits his efforts in Europe are aimed at destroying national borders on that continent. 

OHLINS: Vi är alltså framme vid det G Bush Sr sa i sitt berömda NWO tal 1991 - Vi skall 
sätta upp lagar som står över nationerna. >> / UN’s Borderless One World Government Is On 
Schedule! >> / Massive UN Global Tax Coming In December >> / När Jesus kom första 
gången står det talas om en global skatt. Nu inför andra tillkommelsen ser det ut att upprepas. 

Luk 2:1 Och det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen 
skulle skattskrivas. 2 Detta var den första skattskrivningen, och den hölls när Kvirinius var 
landshövding över Syrien.  

The Sacrifice of the Wicked… Germany and the West 

OHLINS: Pastor Bill Randels (USA) skriver på sin blogg om vad som händer här i Sverige 
som skräckexempel. Citat:  
20/ " So also the demonstrable rape waves in once peaceful, but godless Sweden, Norway and 
Denmark. All of them were basically civil, peaceful societies, which for the most part had 
long ago abandoned all but an external facade of the once vibrant Christian faith that 
characterized the nations. Their “dear leaders” imported Muslims n the thousands, and the 
next thing you know each of these wonderful countries were and are subjected to ,massive 
rape waves. The Swedish experience is surreal. The leadership seems to be anti-Swedish and 
tone-deaf to the voices of the thousands who want their countries back. One high minister 
in Sweden even retorted that “Swedes have no culture. we are too homogenous, the 
Muslims are bringing in their culture to us” 



Official crime statistics from the German Federal Criminal Police Office (BKA) show that 
violent crime against refugees and asylum seekers has risen significantly in recent months, 
Die Welt reported Wednesday. >> 

TRUMPET NEWS  

18/ Sjöfartsverket har utfärdat ett säkerhetsavstånd om tre nautiska mil utanför Öland. En 
obemannad farkost har hittats vid den ryska gasledningen Nord Stream. – Den är apterad med 
en liten sprängladdning, säger Johannes Hellqvist, vakthavande informatör vid 
Försvarsmakten. (AB) >>  

NWO och MIGRATIONSKRISEN (Obs! Profan Blogg)  

17/ OHLINS: Den här artikeln förklarar på ett tydligt sätt vad Agenda 21 handlar om och att 
det finns en agenda som driver på migrations- och flyktingströmmen. Vi tar inte ansvar för 
vad det i övrigt skrivs på den här bloggen. Men som Jesus sa.. "stenarna ropar..."  

Luk 19:40 Han svarade: "Jag säger er att om de tiger, kommer stenarna att ropa."  

Men vi skall vara på det klara med att Herren kan använda detta för människors frälsning.  
1Tim 2:3 Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4 som vill att alla människor skall bli 
frälsta och komma till insikt om sanningen.  

Citat: "Redan i dag har regeringen möjlighet att besluta om planföreläggande enligt 11 kap. 
15-16 §§ PBL för en viss kommun. Hittills har det mig veterligt inte använts alls, men alla 
måste veta att dessa ”krigslagar” nu dammas av för att kunna sättas i bruk med kort varsel. 
Allt detta sker i spåren av Agenda 2030, som syftar till ”en omfördelning av världens 
resurser”, något som bara kan ske mot bakgrund av en socialistisk grundsyn. Ledorden för en 
sådan omfördelning är inskränkning av yttrandefriheten och ökad kontroll av individens 
tankar och handlingar. Detta införs nu i Sverige i en omfattning som ännu inte kan ses i 
något annat s.k. civiliserat land. Migrationen är en konsekvens av ett globalt maktspel som 
är förutbestämt och oåterkalleligt. Men hur många inser att många vardagliga företeelser 
som inträffar samtidigt i Sverige är en del av samma maktspel, ett maktspel som våra politiker 
redan tappat kontrollen över? Jag skall i fortsättningen ta upp även några andra av dessa 
företeelser till granskning." >>  

Här är en del läsvärda bloggposter av samme person 
Svenska regeringens vapen mot sina egna medborgare, del 1 
Svenska regeringens vapen mot sina egna medborgare, del 2 
2030 Agenda och Maktens Män– hur hänger det ihop? Del 1 
2030 Agenda och Maktens Män – kanske hänger det ihop så här! Del 2 

Efter regn kommer sol >> 
 
Citat " I Agendans namn kan vi lägga samman de anmärkningsvärda iakttagelserna att 
civilminister Shekarabi från Iran kommer att ha huvudansvaret för genomförandet i Sverige, 
medan bostadsminister Kaplan från Turkiet kommer att få ansvaret för att ändra vår 
bygglagstiftning efter direktiven i Habitat III. Att det svenska folket skall bli passiva åskådare 
till detta är helt i linje med Agendans filosofi om mångkultur och migration. Att vårt nya 
samhällssystem därmed kommer att appliceras av invandrare från muslimska länder är en 



osannolik men verklig konstruktion som Alliansen accepterar utan invändningar. Svensken 
vandrar leende till stupstocken… 

Sverige har haft en helt annan drivande inverkan på tillkomsten av FN:s Agenda än vad jag 
trodde inledningsvis, allt storvulet prat om Sverige som moralisk stormakt och 
nödvändigheten av att Sverige skall sitta i FN:s säkerhetsråd grundar sig på ett långvarigt 
engagemang för att presentera Sverige som global modell för Det Goda Samhället. (LÄS 
NYA VÄRLDSORDNINGEN) Hybrisen bröt ut redan under Reinfeldts tid i MUF, då han 
sannolikt stod under ett bestående inflytande av Romklubben, där partikollegan Wijkman var 
en viktig person. De första spåren kunde skönjas under FN:s möte i Rio 1992, då Agenda 21 
klubbades igenom. Men först måste naturligtvis Sverige omvandlas för att kunna vara 
pilotprojekt för övriga världen. Invandringen har varit en viktig del av detta. Vi skall visa 
att mångkultur fungerar, trots att de globala erfarenheterna visar på raka motsatsen. Men 
skam den som ger sig. Genom svenska skattepengar har rikligt med smörjmedel östs över FN. 

När bubblan brast vid valet 2014 var Löfvén snabb med att ta över konceptet, några 
åsiktskillnader mellan Alliansen och vänsterblocket fanns knappt och med hjälp av DÖ 
försökte man permanenta det fortsatta samarbetet i gott samförstånd. Det spelade ingen roll 
vem som bildar regering, Agendan är gemensam och global. En samlad väljarkår förstår 
ingenting. Vi skall ha Ordning och Reda säger Kinberg Batra. Vi skall ha Ordning och 
Reda upprepar Löfvén. I detta mantra ingår att tysta oppositionen bland folket, så 
Yttrandefrihetslagen inskränks med hjälp av en ny Hatbrottslag, där alla negativa attityder 
till mångkulturalismen förbjuds. 

Migrationen påskyndas genom att annonser i tredje världens tidningar uppmanar till 
invandring till Sverige, bidragsnivån till invandrare blir världens högsta, invandrare ges förtur 
till befattningar i kommuner och statliga ämbetsverk och bostäder skall snabbproduceras utan 
kommunal vetorätt. "  

Här skriver Krabbe intressanta saker i en gästartikel om Sverige och Nwo >>  

_________________________________________________________ 

  

 

16/ Och om farhågorna stämmer har IS ”väckt den ryska björnen” och Vladimir Putin 
kommer inte tveka att agera, menar terrorismforskaren Magnus Ranstorp. >>  

Skolfilm anklagad för antisemitism debatteras i tv 
"Filmen berör konflikten mellan israeler och palestinier och vid en öppen visning i 
Göteborg tidigare i höst blev stämningen hätsk. 
- Den här filmen bidrar till konflikt snarare än försoning, dessutom spär den på gamla myter 
om judar, sa Jael Feiler, syster till Dror Feiler som är Ship to Gaza-aktivist, enligt Göteborgs-
Posten. Den judiska församlingen lokalt har reagerat kraftfullt och beskrivit filmen som 
antisemitisk. Trots detta har kommunen beslutat att filmen ska användas i skolundervisningen 
i Göteborg. 
... Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman har rasat mot att filmen visas för skolelever. 
"Det hade inte varit möjligt att göra en mer partisk och ensidig produktion.", skriver han i ett 



brev till kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Anneli Hulthén där han kräver att filmen 
tas bort från skolundervisningen i Göteborg. Brevet har även gått till utrikesminister Margot 
Wallström och utbildningsminister Gustav Fridolin. Också riksdagsledamöterna Tuve 
Skånberg (KD), Magnus Oscarsson (KD) och Mathias Sundin (FP), som också är ordförande i 
Samfundet Sverige Israel, har skrivit brev till Hulthén: "Att det finns många olika, och heta 
åsikter om Israel-Palestinakonflikten är en sak, att i skolan som ska vara neutral bara visa upp 
den ena sidans åsikter är något annat. Det ska inte en kommun syssla med", menar man." 
(Världen idag)  

Karmapolis 
Paul Widen: ”… Därmed har Sveriges Radio beskrivit det ”som konstigare och mer 
förkastligt att upprätthålla lagen än att bryta emot den”, enligt PJ Anders Linder. Kritiken är 
förstås inte tagen ur luften. ”POLISEN SLÅR TILL I MALMÖ” stod det exempelvis att läsa 
igår kväll på SR:s twitterflöde. En laglig polisinsats för att beivra ett brott beskrivs alltså som 
polisvåld. Det påminner om nyhetsrapporteringen från… eeeh… jag har det på tungan…! i… 
is… Israel! I SR:s rapportering från Israel utgör som bekant lagbrotten i princip alltid en 
bisats, oavsett om det rör sig om hus som saknar byggtillstånd, knivöverfall mot civila eller 
raketattacker mot storstäder. Det som konsekvent misstänkliggörs och svartmålas är istället 
Israels upprätthållande av lagen och beskyddande av sin egen befolkning. Eftersom SR:s 
ibland rent orwellska nyhetrapportering från Israel trots åratal av ihärdig kritik har fått 
fortsätta och rentav har prisbelönats är det kanske inte så konstigt att dess svenska 
nyhetsrapportering nu också har besudlats av samma overklighet…” 

15/ TRUMP TO POPE: TALK IS CHEAP. LET REFUGES INTO THE VATICAN. THEN 
WE’LL TALK. 

PUTIN RASANDE PÅ TURKIET  

14/ Russian president to Turkish ambassador: "tell your dictator President he can go to hell 
along with his ISIS terrorists, I will make Syria a 'Big Stalingrad' for him!" 

Putin Issues Ultimatum, Threatens War Over Erdogan’s Support of ISIS >> / Russian 
Airborne Troops chief says paratroopers ready to help Syria in combating terrorism >> / 
Taking sides in Syrian civil war? Obama authorizes airstrikes ‘to defend’ US-trained rebels 
>> /  

They don’t call him Red Francis for nothing. Nuclear disarmament is a communist goal. The 
Vatican knows full well that Iran will use this to build more nuclear weapons, not less and 
that this deal ensures a world war and bloodshed. Then they put the blame on Israel for having 
nukes to defend herself. 

OHLINS: Irwin Baxter , Entime Ministries har sagt detta ända sen 1989 när muren rasade, att 
målet med NWO är en global kommunistisk stat, inte undra på att man kunde gå med på att 
bryta upp Sovjet då? Det blir väl mer och mer tydligt att den här Påven är en talesman för det 
systemet (NWO) och den Falske Profeten.  

NASA Study: Mass Gains of Antarctic Ice Sheet Greater than Losses 

Antarctic Sea Ice Reaches New Record Maximum 



OHLINS: Det är väl ganska uppenbart att någon ljuger, frågan är väl vem? Men det brukar ju 
vara de som tjänar på det, i detta fallet de som vill införa en ny världsordning. Bibeln säger ju 
att de skall bedra jordens innevånare.  

11/ If you’d suggested just a few years ago that we’d soon be living in a global economic 
landscape in which an increasing number of central banks would have their interest rates set 
to zero, or even negative, most people would have thought you where outright mad. >>  

10/ There are more displaced people and refugees now than at any other time in recorded 
history >>  

Flera anmälningar mot kristen vårdpersonal 
"De senaste veckorna har flera fall dykt upp som handlar om vårdpersonal som hänvisat till 
Gud i mötet med patienter. För detta har de blivit anmälda till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO)." (Dagen)  

Starka reaktioner från kristna biståndsaktörer 
"Redan i dag används en del av biståndspengarna för att täcka kostnader för det ökande 
flyktingmottagandet. Men medieuppgifter har gjort gällande att regeringen räknat på att öka 
andelen av biståndsmedlen till detta ändamål upp till 50 procent. Detta har fått 
biståndssverige att reagera. Sida varnar för stora konsekvenser om det skulle bli verklighet. 
Man har tagit fram ett tänkbart scenario för hur biståndet skulle kunna påverkas om man 
kapar alla pågående projekt lika mycket. Där skulle till exempel 50 000 barn bli utan 
skolgång, 4,5 miljoner färre få tillgång till rent vatten och 156 000 barn inte få behandling 
mot undernäring." (Dagen)  

Siewert Öholm: Landstingen religionsmixar andlig vård 
"De landsting som i förment neutralitetshänsyn river ner de här kristet terapeutiska rummen 
handlar insiktslöst och utan folkförankring. De deltar dessutom i en politikerstyrd 
religionsmix som de inte är kompetenta att handlägga. Det här handlar inte om stora golvytor. 
Det handlar om god vilja. Den viljan bör sträcka sig även mot de behov som finns för en 
växande muslimsk böneservice i landstingens lokaler. Det är promillen av golvytor vi talar 
om. Kristna och muslimer ber inte till samma gud. Respekten för kristen tro och respekten för 
muslimsk religionsutövning ska inte avgöras av politiker. Politiker ska skapa 
förutsättningarna för denna respekt. Att riva altare och kors blir ett hån mot tro, historia och 
tradition, som i förlängningen bara spelar främlingsfientligheten i händerna." (Världen idag) 

Minglarna i templet: Katolik kommenterar paret Ekmans nya roadshow 
"Under 15 år pågick konversionsprocessen och den tankemässiga vandringen till 
Rom. Tvivlet och avståndstagandet till det man själv predikat i mer än 20 år tilltog i 
motsvarande grad. Men officiellt höll man masken och tillämpade den traditionella Livets Ord 
teologin. Samtidigt, under dessa ”tvivlens 15 år” lät man sig betalas med frikostiga löner 
och extraordinära pensionsinbetalningar av den församling man mentalt var på väg att 
lämna.  
...Intressant att notera i sammanhanget är också själva tidpunkten för avhoppet: nämligen i 
direkt anslutning till parets pensionering från den församling de grundat och tjänat på, i mer 
än trettio år. Nu får alltså medlemmarna i Livet Ord vackert sitta på läktaren och titta på, 
medan deras avhoppade ledare, betalda med deras offrade pengar, åker land och rike runt i 
det samfund, han under så många år predikat mot och varnat för. 
... Biskop Arborelius har trots sin kännedom om parets problematik, inte dragit sig för att dra 



på med superlativer ”en masse” i sitt förord till boken, där han också passar på att ge dem som 
kan ha en annan uppfattning om Livets Ord en riktig känga.  
...Katolskt Magasins chefredaktör finner knappt ord för sin beundran av boken och parets 
gärning. Inte ett ifrågasättande, inte en avvikande mening. För dessa företrädare är det ingen 
tvekan vilken sida man väljer: makten och arrogansen. 
... I det nya samfund Ekmans skall verka i finns det sedan länge en oförmåga att ta itu med 
övergrepp av skilda slag, kan man tänka sig en bättre jordmån för parets fortsatta karriär?" 
(Från Aletheia - Blogg)  

Politiker till angrepp mot Ship to Gaza-film 
"Skolklasser i Göteborg borde inte skickas på anti-israelisk propagandafilm. Det anser 
tre riksdagsledamöter." 
OHLINS: Ett mycket bra initiativ (av dessa politiker)  

Statligt råd varnar för utsortering av foster 
"Dagen har tidigare berättat om att antalet aborter som görs på grund av Downs syndrom ökat 
kraftigt mellan 1999 och 2013. Att på bred front erbjuda NIPT-tester skulle därför få 
märkbara konsekvenser, tror Smer. ”Detta kan innebära att vår syn på människovärdet 
radikalt förändras. Det finns även en risk att vi bidrar till att acceptansen för mänsklig 
mångfald begränsas allt mer”, skriver rådet i sin rapport." 

Kyrkor bad – fick kristen president 
"Varje lördag arrangerade man bön i Central Park i Guatemala City. Man bad om en 
fredlig lösning på den politiska krisen. Man bad också för landets stora sociala utmaningar, 
såsom fattigdom och gängvåld.I valet förra söndagen vann Jimmy Morales, en konservativ 
politiker med personlig kristen tro, en jordskredsseger. 68 procent av väljarna röstade på 
Morales. – Gud har lagt sin hand på Guatemala, säger bedjaren Marco Ruiz till CBN News. 
Det är ett mirakel som hänt, menar han. – Vi kom samman som kyrka och ropade med en röst. 
En enda rättfärdig människas bön har stor kraft. Gud hörde alla våra röster som var samlade 
till bön. Jimmy Morales gick till val på konservativa idéer, bland annat nej till abort, till 
samkönade äktenskap och till legalisering av marijuana. – Min tro, min ideologi, skulle tvinga 
mig att lägga mitt veto mot sådana lagar, säger presidenten till CBN News. ... Få hade trott att 
Jimmy Morales skulle ha en chans i presidentvalet. Men inför valet vände opinionen alltså till 
hans fördel. Närmaste konkurrenten, vänsterpolitikern och förra presidentfrun Sandra Torres, 
fick 32 procent." 

Deras kyrka en tillflykt i krigets Syrien 
"En stor majoritet av församlingsmedlemmarna har valt att lämna Syrien under kriget. – 70 
procent, minst, har lämnat landet, säger Edward, som har full förståelse för massflykten från 
landet. – I början ville alla stanna – vi älskar vårt land – men folk söker en framtid för sina 
barn.  
...Rana konstaterar att det är svårt att ta till sig omfattningen av förstörelsen i landet. – Det 
är katastrof på alla områden. Så många människor är lämnade utan vare sig hem eller arbete. 
En följd av kriget är också att ekonomin drabbats svårt, och priserna har skjutit i höjden. – Det 
har blivit mycket dyrt att handla det man behöver och det driver också människor härifrån, 
konstaterar Edward. Många av dem som flytt undan kriget i andra delar av landet har tagit sig 
till Damaskus, och har fått överge allt de ägde. – Många har kommit med bara kläderna på 
kroppen, berättar Rana.– Vår kyrka och många andra är mycket delaktiga i att hjälpa 
flyktingfamiljer, med stöd av Open Doors. Vi hjälper dem med att betala hyra, ge dem mat, 
kläder och medicin.  



... – Herren ersätter de 70 procent som lämnat landet med andra och reser upp nya människor 
till tjänst. Vi har fler smågrupper än någonsin förut och det är mycket uppmuntrande för oss. 
Förändringen under de här fyra åren är otrolig. Vi ser inte längre de gamla ansiktena, men 
kyrkan är full och människor tillber och hjälper till på alla möjliga sätt. Nya dörrar har 
öppnats och vi når in i städer där evangeliskt kristna aldrig kommit in tidigare, berättar 
Edward." (David Högfeldt, Världen idag)  

Pakistan närmar sig ändrad hädelselag 
"Högsta domstolen i Pakistan uppmanar till förändringar av hädelselagstiftningen. Beskedet 
välkomnas av kristna och människorättsaktivister. ...Den stränga hädelselagstiftningen i 
Pakistan har i kombination med utbredd radikal islamism fått förödande konsekvenser. I flera 
fall har anklagelser om hädelser mot Koranen eller islams grundare Muhammed räckt för att 
väcka så våldsamma reaktioner att oskyldigt utpekade människor blivit brutalt lynchade. Men 
nu signalerar landets högsta domstol att en förändring måste till." 

Thousands of Muslims In Northern Iraq Converting to Christianity After Witnessing ISIS 
Horror, Ministry Reveals: 'They're Just Sick of Islam' (Eng)  
Tusentals muslimer i norra Irak konverterar till kristendom efter att ha bevittnat ISIS 
terror. Organisation avslöjar: "De är dödströtta på islam"  
"Allt fler kurdiska muslimer som bor i Irak vänder sig till Kristus efter att ha bevittnat brutala 
extremistgrupper som ISIS, som utför fruktansvärda handlingar i Allahs namn, har kristna 
biståndsarbetare avslöjat. Ett ministerium ledare i den kurdiska regionen i Irak berättade att 
hans organisation Christian Aid Mission knappt kan hålla jämna steg med den önskan som 
flyktingar har att lära om Kristus och Bibeln, som vuxit allt starkare sedan ISIS övertagit 
många delar av regionen. "De är bara dödströtta på islam", sade han. "Folk är mycket 
hungriga för att få veta om Kristus, i synnerhet när de får höra om mirakel, helande, 
barmhärtighet och kärlek." Han tillade: "Så skrämmande och skräckinjagande som ISIS är, 
gjorde de oss ändå en stor tjänst eftersom de kom och har visat dem allt dödande, och säger att 
det står allt i Koran-verser. Så nu behöver vi inte säga så mycket, vi bara säger sanningen..." 

THE TRUMPET NEWS  

NY RUNES HÖRNA: LUGNET FÖRE STORMEN  

 9/ Nordea i Norge slutar hantera kontanter helt och hållet från och med november. I Sverige 
har Nordea inga sådana planer, men kontanthanteringen minskar snabbt hos de svenska 
storbankerna. (DI) >>  

Israel kräver stopp för Ship to Gaza-film i skolan 
"Israels ambassadör kräver att filmen ”Även de döda har ett namn” stoppas för användning i 
skolundervisning. Det är i ett öppet brev till kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Anneli 
Hulthén, som ambassadören Isaac Bachman kallar filmen anti-israelisk och antisemitisk. ...I 
brevet riktar ambassadören kritik mot vad han anser är ensidig propaganda mot Israel. ”Att 
introducera den här filmen - som presenterar karikatyrer av Israel och judar i en 
extremt falsk, enkelspårig och illasinnad tolkning av mellanöstern-konflikten - som en 
obligatorisk del av skolundervisningen, är bortom gränsen för vad som är anständigt 
och acceptabelt.”, skriver Isaac Bachman."  
OHLINS: Vi instämmer helt i detta och hoppas att kritiken blir tillräckligt massiv så att filmen 
stoppas.  



Dödshot mot kristna somalier i Sverige 
"Efter att ha framträtt med sina personliga vittnesbörd under en konferens i Sverige har nu 
kristna somalier fått dödshot. Det är muslimska ledare i Somalia som uppmanar muslimer att 
skära halsen av dessa personer." 

Homosexualitet är inte Eriks identitet 
"Erik Johansson är mycket tydlig med att han personligen inte kan se att det är förenligt med 
Bibeln att leva ut de homosexuella känslorna med en manlig partner. Detta är ett medvetet 
ställningstagande han gjort, utifrån hur han förstått Bibelns samlade vittnesbörd. Det har han 
fått mycket uppmärksamhet och även utstått ensidig kritik för. För Erik står det klart att 
äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna och att den sexuella gemenskapen 
hör hemma inom äktenskapets ram. Detta är inte en så populär syn i dagens samhälle." 

JAN MARKELL NEWS  

Gary Kah was my radio guest again October 24-25. He stated, "This year has been a very 
active time for those in high places pursuing a new world order. Their agenda gained steady 
momentum throughout the spring and summer with proponents hoping to use the 70th session 
of the U.N. General Assembly as a springboard to larger one-world events later this year and 
beyond." 

Kah says, "Two men in particular have appeared repeatedly on the global stage as strange 
bedfellows with a seemingly common vision. Francis, the first Pope to have come directly 
from the Jesuit Order, has been cooperating closely with Obama on numerous fronts which 
are shaping the emerging order." 

Globalists decided long ago that the agent for a one-world system will be the global 
warming/climate change agenda. 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

7/ Inom fem år kommer Saudarabien att vara i konkurs, varnar den Internationella 
valutafonden. IMF har en dyster prognos för flera länder i Mellanöstern så länge oljepriserna 
fortsätter att vara så här låga. – Det här är ett allvarligt läge för Saudiarabien, säger ekonomen 
Robert Bergqvist. (AB) >>  

Klagomuren fortsatt judisk 
"Fem arabländer uppmanade FN-organet Unesco att deklarera att Västra muren är en del av 
al-Aqsamoskén – men resolutionsförslaget blev inte godtaget. ...Israels Unesco-ambassadör 
Carmel Shama Hacohen sade i ett tal inför omröstningen: "Västra muren och Jerusalem är 
varje judes hjärta och själ. Det finns ingen omröstning, ingen tribunal, inget parlament och 
inte ens någon armé som kan skilja dem åt", citerat i Jerusalem Post. Den resolution som till 
slut antogs på onsdagen i förra veckan var ändå starkt Israelkritisk. Resolutionen "fördömer 
starkt den israeliska aggressionen och olagliga åtgärder som begränsar friheten att tillbe och 
tillgången till den muslimska, heliga platsen al-Aqsamoskén". Där sägs också att det är "ett 
ständigt uppbåd av israeliska högerextremister på platsen" och Israel uppmanas att "vidta 
nödvändiga steg för att hindra provocerande handlingar som bryter mot platsens helighet". 
Om palestinska attacker mot judar på området är i enlighet med platsens helighet sägs det 
inget om i resolutionen.  
...Simon Wiesenthalcentret, SWC, berömmer Unesco-direktorn Irina Bokova för att hon drev 



igenom att Västra muren inte skulle ingå i resolutionen. Men WSC fruktar ändå att beslutet att 
kalla judiska platser för heliga muslimska platser bara kommer att öka "barbarisk palestinsk 
terrorism". "Det stöttar inte bara den stora lögnen som sprids av både de palestinska 
myndigheterna och Hamas, som förnekar de 3 500 år gamla band som knyter det judiska 
folket till det Heliga landet. Det eldar också på den arabisk-israeliska konflikten och gör den 
till en ideologisk och religiös konflikt", skriver SWC. (John Solsvik (Norska Dagen), David 
Högfeldt) 

 

6/ Bilderbergmötet i Köpenhamn 
"Vad som sägs på mötena nedtecknas inte, och deltagarna får inte berätta om vad som sagts. 
På hemsidan står att skälet till att inga "rapporterande" journalister är tillåtna är för att 
"uppmuntra en så hög nivå av öppenhet och dialog som möjligt". Den amerikanske 
journalisten Jon Tucker, 77, har bevakat sällskapet i närmare 40 år. Han menar att 
medlemmarna i Bilderberger ligger bakom bostadskrisen i USA, kriget i persiska viken 1991 
och Margaret Thatchers fall. – De vill införa en världsregering, har han tidigare sagt till 
Aftonbladet. Han har ingenting emot att eliten träffas men, säger han, allmänheten 
måste få insyn." 

APG 29 har lagt ut en profetia om en väckelse över skandinavien >> Men om du går till 
källan ser du att det handlar om Latter Rain / Nar = Kingdom Now / En liten varning alltså för 
en falsk väckelse a´la Todd Bentley.....  

THE TRUMPET NEWS  

Vänd trenden kring ungdomspastorer 
"...Har de som slutar fel inställning, dålig uthållighet eller otydlig kallelse? Är kyrkorna 
dåliga arbetsgivare som saknar arbetsledning och ger dålig lön? Utifrån detta kan man ställa 
många fler frågor och det bör vi också. Man kan ändå konstatera att det fortfarande slutar 
många och det börjar ännu färre. Jag anser dock att detta skrå har fått sämre anseende – 
pastorer i allmänhet men ungdomspastorer och ungdomsledare i synnerhet. Denna trend måste 
vi vända! Det handlar om kyrkans framtid." (Edward Sköllerfalk) 

OHLINS: Vi har inte alla svar på dessa frågor men vi kan konstatera att många ungdomar har 
påverkats till en ytlig bibelkunskap och likgiltig inställning till Bibelns profetior, tidstecken 
och Jesu återkomst, synen på äktenskap och mycket annat. Om inte pastorer och 
ungdomspastorer är överlåtna till Jesus Kristus och har ödmjukhet inför Guds ord och Guds 
vilja, får det konsekvenser. Där Guds ord predikas klart och tydligt och i kärlek genom den 
helige Andes inspiration, finns både kraft och uthållighet även när motståndet ökar utifrån. 
Anpassning till världens tankemönster och det så kallade politiskt korrekta, leder istället till 
motsatsen.  

5/ The Parliament of the World’s Religions has an agenda and they are now very open about 
it. It is now an outright attack on the Christian church and the Word of God. >> / T Tillin - 
Blogg  

OHLINS: Det verkar som om allt synkar samman nu i FN - Vilddjuret har stärkt sina 
postitioner. Vem hade trott för några år sedan att lilla lugna Sverige skulle drabbas av Kaos? 
Läs den kommande förfäljelsen >> /  



Joh 15:18 Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. 19 Om ni 
vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har 
utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag har sagt: 
tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de 
bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord. 21 Men allt detta kommer de att göra mot er 
för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.  

Bekännelse av Jesus är centrum 
"Vad är det som sker när prästerna med flera i Stockholm förnekar att Jesus är enda Vägen 
till Gud? Jo, de är oklara över att de genom förnekelsen förleder människor inför evigheten 
angående att den enda vägen till Gud är genom Jesus. Det är endast genom tron på honom 
man blir frälst från att gå förlorad." (Olle Lidén) 

Mathias Sundin: Den svenska debatten om Israel är befängd 
”..Återigen utsätts civila i Israel för terroristattacker. Tidigare har det varit vanligt med 
självmordsbombare, nu ser vi framför allt knivar, köttyxor, bilar som kör in folksamlingar vid 
busshållplatser men även en del skjutningar. Den palestinska ambassadören i Sverige har i 
intervjuer inte tagit avstånd från dessa terrorattacker, utan undvikit det trots direkta frågor. 
Ändå är det Israel som angrips i media och sociala medier. En intensiv kanonad av kritik som 
går ut på att det Israel själva som är ansvariga för attackerna, eftersom palestinierna är så 
frustrerade över att de inte har någon egen stat. Israel angrips också för att en del av 
personerna som utför terrorattackerna har dödats av polis och militär. Denna våg av attacker, 
över hundra hittills, startade utan att Israel gjorde något. Om inte de palestinska 
terrorattackerna hade genomförts hade ingen dödats eller skadats. Det är viktigt att komma 
ihåg. 
Den svenska debatten är befängd. Den utgår från att det är Israel som hindrar en 
palestinsk stat, när det är precis tvärtom. Det är det palestinska ledarskapet som gör det. 
Låter det märkligt? Tänk då på att två palestinska ledare har sagt nej till konkreta erbjudanden 
om en palestinsk stat bara de senaste femton åren…” 

Singaporepastor fälld för förskingring 
"Grundaren av megakyrkan City Harvest i Singapore, Kong Hee, har förskingrat motsvarande 
drygt 300 miljoner kronor för att bekosta sin hustrus musikkarriär. Det har en domstol slagit 
fast." 
 
Evangeliska kristna i Ukraina ses som förrädare 
"För två veckor sedan kidnappades en pastor i östra Ukraina. Han släpptes efter några dagar.– 
Evangeliska kristna är fortfarande de mest förföljda i östra Ukraina, säger Yuriy Kulalevic, 
internationell sekreterare för den ukrainska pingströrelsen." 

Den antisemitiska syltburken 
Paul Widen: "..Man kan förstå Hillevi Larssons ”engagemang för Palestina” på två olika sätt. 
Å ena sidan är det möjligt att hon är fundamentalt naiv och djupt okunnig. Precis som hon 
lyckades med konststycket att hålla ett tal inför en folkmassa som skrek ”slakta judarna” och 
ändå tro att evenemanget handlade om ”fred och frihet” kanske hon på fullt allvar tror att 
hennes ”engagemang för Palestina” tjänar goda syften, att den sida i konflikten som hon så 
entydigt har tagit ställning för representerar goda människor med ärligt uppsåt och legitima 
mål. Å andra sidan är det möjligt att hon varken är naiv eller okunnig, utan tvärtom en kall 
maktspelare som har insett åt vilket håll vindarna blåser i Sverige. Hennes retorik är nämligen 
identisk med den politiska retorik som har präglat Mellanöstern sedan 1948, när auktoritära 



ledare i regionen började inse att de kunde utnyttja hatet mot Israel för att distrahera 
medborgarna från ländernas interna ekonomiska och sociala missförhållanden. 

4/ Israels premiärminister Benjamin Netanyahu kritiseras av historiker, oppositionen och 
palestinier efter att ha sagt att Adolf Hitler fick idén till att utrota judarna av en palestinsk 
ledare >>  

"Europeiska unionen och i synnerhet den svenska regeringen har ett särskilt ansvar när det 
gäller att tala klarspråk med palestinierna." 
"..Europeiska unionen och i synnerhet den svenska regeringen har ett särskilt ansvar när det 
gäller att tala klarspråk med palestinierna. I samband med vänsterregeringens omdiskuterade 
erkännande av en palestinsk stat prisade Sveriges utrikesminister de goda relationerna mellan 
regeringen och Palestinska myndigheten. Artigheten kvitterades nyligen i samband med FN:s 
generalförsamling där president Abbas inför världens tv-kameror lovordade det svenska 
agerandet. Ska någon kunna tala den palestinska ledningen till rätta borde det således vara den 
svenska regeringen. Hittills har det svenska agerandet dock präglats av tystnad. Varken 
statsministern eller utrikesministern har tagit till orda om vågen av terrordåd riktade mot 
civila israeler." (Lars Adaktuson)  

3/ Mötet mellan Vladimr Putin och Benjamin Netanyahu som hölls i Moskva den 21 
september angående säkerheten i luften ovanför Syrien, har resulterat i att en "het linje" 
etablerats för att undvika kollisioner i Syriskt luftrum. Detta meddelade det ryska 
försvarsministeriet i torsdags. >>  

2/ In future, people who promote, incite or commit acts of racial discrimination based in part 
or entirely on the denial of the Holocaust can be punished with prison sentences of up to five 
years. >>  

1/ Utrikes.Medlemmar i Islamiska staten, IS, flyr nu Syrien hals över huvud för att undkomma 
Rysslands bombningar. För att enklare ta kunna ta sig ut ur landet klär de ut sig till kvinnor – 
genom att raka av sig jihadistskäggen och klä sig i burkor.>> 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Muslimerna har en annan gud 
"Att judar och kristna tillber samme Gud, det är sant, även om de judiskt troende inte tror att 
Jesus är Messias Guds son utan de väntar fortfarande på sin Messias. Men att påstå att 
muslimerna tillber samme Gud, det är att förvränga sanningen. I början av Muhammeds 
karriär som makthavare/religionsskapare fanns det ca 360 olika avgudar vid Kaba som de 
olika klanerna/grupperna av ökenfolk tillbad. Bland dessa olika gudar fanns bland annat 
Månguden som hette Allah, den som var Muhammeds klans/stams gud. Denne Allah hade tre 
döttrar med Solgudinnan. Hur kan det vara den Gud som kristna och judar tillber?" (Roland 
Strandberg)  

Björnen (Vildjurets fötter Dan 7 Upp 13) fortsätter att ånga på, 
Precision strikes by Russian combat aviation in the Damascus province have crucially 
changed the operational situation in this region. ISIS militants are suffering a severe lack of 
ammunition and are leaving their positions in large numbers. Last night, reconnaissance 
registered the retreat of several large detachments, each about 100-strong, in the direction of 



Marj al-Sultan.” The latest figures come after a Syrian MP claimed Russia had destroyed 
more terror targets in 15 days than US armed forces managed in a year of raids. >> /  

Heliga platser 
Paul Widen: "Den Palestinska myndigheten nöjer sig alltså inte med att kräva ett förbud mot 
att judar besöker Tempelberget, judendomens heligaste plats. Nu vill man även ta kontroll 
över området intill Tempelberget och sannolikt införa samma förbud där. 
Den häpnadsväckande fräckheten är emellertid bara en logisk konsekvens av den Palestinska 
myndighetens upprepade påstående att alla judiska anspråk på Tempelberget är grundade i 
falsifierade arkeologiska upptäckter. Något judiskt tempel har aldrig funnits på platsen, 
hävdar man. Allt tal om ett tempel är i själva verket bara en judisk förevändning för att 
attackera al Aksa. Det faktum att Wakfen själv så sent som 1925 publicerade en guidebok 
som konstaterade att det var ”oomtvistat” att al Haram al Sharif var den plats där Salomos 
tempel en gång stod väljer man behändigt att inte låtsas om. Att Klippdomen (byggnaden med 
guldkupolen) är en helgedom upprättad av muslimer till minne av templet låtsas man heller 
inte om,.." 

Terrorn mot Israel måste fördömas 
Isaac Bachman: "Terrorism måste fördömas och bekämpas oavsett var den inträffar och vilka 
offren är. Men just nu verkar Sverige strunta blankt i den terrorism som riktas mot 
israeliska civila, skriver Israels ambassadör Isaac Bachman. Under de senaste två 
veckorna har vi sett ännu en våg av terrorism riktad mot israeliska civila. Vi har sett fler 
än 100 terrorattentat med flera döda och ännu fler skadade. Bara den 13 oktober dödades tre 
israeler och 20 skadades i fem separata attacker. Trots detta förblir den svenska regeringen 
tyst – inga officiella uttalanden eller fördömanden av terrorn har gjorts. Allt vi lyckats 
hitta är två vaga och neutrala ”tweets” gjorda av en minister.  
...I årtionden har palestinska ledare medvetet närt en kultur av hat och indoktrinerat 
sina unga i uppfattningen att judar inte är människor. Den terrorism vi nu ser i Israel är 
ett direkt resultat av antisemitisk propaganda. Palestinska och islamistiska ledare samt 
organisationer uppviglar till våld och uppmanar sina följare att ”skydda” al-Aqsa moskén på 
Tempelberget mot judiska ”inkräktare” och deras ”smutsiga fötter”. Orden kommer från den 
Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas. Uppmaningarna baseras på falska 
anklagelser om Israels påstådda avsikter att ändra den nuvarande hållningen och därmed hota 
moskén och tillträde till den.." 

OHLINS: Den tystnaden kan man verkligen undra över!! Bachman har också avslöjat att när 
en propalestinsk demonstration hölls i Malmö i förrgår (ska vi kalla dem nazister?) hördes 
slagord på arabiska: "Slakta judarna", "Knivhugg soldaterna" (det finns på video). Detta är 
vidrigt och drar ett fruktansvärt mörker över vårt land.  

"Missionerar för religionsblandning" 
"...Religionsblandning, säger Annika Borg. Vad säger du om det? – Det kan jag inte 
förstå. Om man tittar på olika religiösa uttryck för att se om det finns likheter eller skillnader 
under ytan så handlar det inte om att blanda. Precis som vi under lång tid har tittat mycket på 
Katolska kyrkan. Vi lär känna varandra endast om vi går i närkamp med varandra. Vi måste få 
lov att göra samma sak med islam, säger Ulf Lindgren. 
Ulf Lindgren säger att judendom, kristendom och islam tror på samma skapande Gud. – Det 
står i vilken lärobok som helst. Annika Borg förstår att en kristen kyrka undersöker 
relationen till judendomen, eftersom "kristendomen har sina rötter i judendomen". – Men Ulf 
Lindgren måste ha missuppfattat något grundläggande. Den kristna kyrkan bekänner en 



treenig Gud. Det är genom Kristus vi förstår Gud. Att påstå att alla teologer skulle vara 
överens om att kristna och muslimer bekänner samma Gud är att vilseleda människor och det 
är inte sant, säger hon." 

OHLINS: Mycket bra av Annika Borg att ställa denna antikristliga synkretism mot väggen 
och kalla det för vad det är: religionsblandning.  

Hotad på asylboende – flyttade till kyrka 
"Pakistanska Hamid och hans fru blev dödshotade på ett asylboende i Västsverige. Nu har de 
flyttat till en kyrka i stället.– Vi vågade inte bo kvar, säger Hamid till Dagen." 

Nästa svenska finanskris kommer inte att bero på otur. Snarare handlar det om ett rent 
beställningsjobb. Det stora problemet i svensk politik tycks inte vara vanligt käbbel utan 
något betydligt mer genant.2006 skrev ekonomen Frederic Mishkin, sedermera höjdare i den 
amerikanska centralbanken Federal Reserve, en rapport där han berömde stabiliteten i Islands 
ekonomi och bedömde sannolikheten för en finansiell härdsmälta som ”mycket låg”. 
Sommaren 2008 skrev Internationella valutafonden (IMF) ett utlåtande där den isländska 
ekonomin höjdes till skyarna och där framtidsutsikterna beskrevs som ”avundsvärda”. Tre 
månader senare var kollapsen ett faktum. (SVD) >>  

TRUMPET NEWS 

The Palestinians themselves have called this uprising the “hibat al-Quds”—or the “Jerusalem 
awakening.” The terror is coming as a response to a false conspiracy about a Jewish takeover 
of Muslim holy sites. At its core, it’s a religious war! 

OHLINS: Ja så handlade det tillslut om att Palestinskt uppror = Muslimskt uppror!  

FN:s säkerhetsråd har kallats till extra möte i dag med anledning av det upptrappade våldet 
mellan israeler och palestinier. Närmare 40 människor har dött och oron för en tredje 
palestinsk intifada växer. (Metro) >>  

OHLINS: Säkerhetsrådet har mycket stor makt i FN. De fem permanenta medlemmarna 
(P5) har vetorätt i alla beslut i säkerhetsrådet. Dessa fem är Kina, USA, Frankrike, 
Storbritannien och Ryssland, före detta Sovjetunionen. Sammanlagt ingår femton stater, 
(Källa Wikipedia >>)  

De ovanstående länderna är ju precis vid Israels gräns och strider i Syrien. Vi har tidigare sagt 
att en stark militärmakt skall träda fram (Vilddjurets Upp 13) och garantera en falsk fred och 
det kommer att bli i FN:s regi. Vi tar upp den här utvecklingen i undervisningen (se ovan från 
Parousia Mission) >>  

In the Last 24-hours, Russia (BJÖRNENS FÖTTER) Has Destroyed Nearly All ISIS 
Ammunition & Heavy Vehicles  
länk >>  

Samvetsfrihet behövs för patientsäkerheten 
"...Frågan om samvetsfrihet gäller i dag konkret medverkan vid aborter. Imorgon kan den 
mycket väl gälla aktiv dödshjälp. Oavsett vad man tycker om dessa företeelser är det märkligt 
att Vårdförbundet inte ger stöd åt de medlemmar som upplever en genuin samvetskonflikt i 



dessa situationer. Det underliggande argumentet för Vårdförbundets syn är att rätten till fri 
abort inte får inskränkas. Vårt grannland Norge visar emellertid att samvetsfrihet inte alls 
inskränker möjligheten till fri abort. Ändå gör sig Vårdförbundet till företrädare för ett 
intresse man inte ansvarar för. "  

SVT: Rätt granska Livets ord 
"...Efter att under lång tid studerat olika religiösa samfund kan vi konstatera att vid sidan om 
Jehovas Vittnen är Livets ord den församling i Sverige med flest antal vittnesbörd från 
medlemmar som upplever sig ha farit illa. Varför är det så? Det ville vi utforska. Menar 
tidningen Dagen på allvar att det hade varit god journalistik att lämna denna församling åt 
sidan? När tidningen Dagen avfärdar redaktionen som okunnig om kristet liv undviker man en 
välbehövlig debatt om vilket ansvar som följer med ett andligt ledarskap. Men värre är, man 
förbiser också de människor som upplever sig ha farit illa inom Livets ord. I stället för att ta 
chansen att diskutera vad som hänt, vilka fel som ledare för församlingen själva säger har 
begåtts och vad dessa många människor behöver för att få upprättelse och kunna gå vidare, så 
ställer man sig okritiskt på Livets ords sida." 

OHLINS: Herraväldesteologin och trosförkunnelsen skapar maktfullkomliga ledare och bör 
ifrågasättas och avslöjas. Om det hade skett inom kristna led hade inte SVT haft orsak att göra 
det men många kristna ledare väljer att kompromissa och acceptera det mesta som kallas 
"kristet", allt ifrån katolicism till ockulta manifestationer med djurläten (falsk karismatik) och 
andra som hämtar kraft vid gravar (Bill Johnson, Bethel Church).  

Arabisk journalist kritiserar palestinska ledare 
"...Välkända israelisk-arabiska tv-journalisten Lucy Aharish är mycket kritisk mot hur 
palestinska ledare hetsar ungdomar till våldsdåd och använder religionen som ursäkt för 
terrorism. ... – Den andra intifadan kostade israeliska araber och palestinier så mycket. Vi lär 
oss inte av misstagen. Jag förstår inte, även om status quo [överenskommelsen som begränsar 
judars rättigheter på Tempelberget, reds anm.] har brutits, vilket verkligen inte är sant, och 
extremistgrupper för tillfället hetsar upp stämningen, även om status quo på Tempelberget har 
brutits, ger det någon tillåtelse att mörda någon annan på grund av en helig plats? Eller på 
grund av religion eller för att en jude gick dit för att be i Guds hus? Jag kan inte förstå det och 
jag kan inte ta in det. 
– Varför på grund av Gud? Vilken Gud talar de om, som låter barn gå ut och mörda 
oskyldiga människor? Vilken kvinna sätter på sig en hijab, ber till Gud, tar fram en kniv och 
försöker hugga oskyldiga människor? Jag kan inte förstå det och kan inte rättfärdiga det på 
något sätt. Jag kan inte acceptera det. Frustation är inte heller någon ursäkt som rättfärdigar 
det på något sätt..." 
Spänt läge i Jerusalem: "Alla hastiga rörelser drar till sig uppmärksamhet" 

OHLINS: Psalm 122:6 Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig.  
(Eng) "Pary for the peace of Jerusalem". Frid och fred kommer genom Fridsfursten Jesus, 
Guds Son.  

Skrämmande väg mot en ny intifada 
"Offer får inte förvandlas till syndabockar. ”Använd underarmarna, inte händerna, för att 
skydda dig om någon hotar dig med en kniv. Och backa inte utan försök gå framåt samtidigt 
som du skriker på hjälp. Kom ihåg att det är sällan som ett första knivhugg är dödande.” På 
Jerusalem Posts sajt ger självförsvarsexperten Yonatan Graber goda råd till läsarna. Allra 
bäst, säger han, är det att undvika att befinna sig på platser med mycket folk i rörelse eller där 



flera knivattacker har ägt rum och att, om möjligt, hålla sig inne under rusningstiderna. Så ser 
livet i Israel ut just nu, för helt vanliga människor, som inget annat vill än att leva i fred 
och säkerhet. Ingen går säker. Varje vardaglig situation kan urarta." 

OHLINS: Hela världen borde stå bakom att neka palestinierna varje chans till en egen stat i 
alla lägen, så länge våldsdåden fortgår. Vissa reaktioner hörs till och med från svenska 
journalister över den snedvridna bilden som ofta ges av svensk medias fientliga inställning 
mot Israel.  
Hur kan vi förstå Israel via TT, SR och SVT? 
"Någonstans lurar en uppfattning om att vårt främsta bidrag till de människor som lever 
under erbarmliga förhållanden i Gaza är att ständigt kritisera Israel. Men för att göra deras 
situation begriplig måste dels Israel beskrivas korrekt, dels den palestinska myndigheten och 
palestiniernas ledare ses för vad de är. Medan Israel är en demokrati kringgärdad av 
terroristvänliga, auktoritära stater med ett levande demokratiskt samtal och mänskliga 
rättigheter, utnyttjar Hamas med flera sina palestinska syskon för egen vinning." 
Erik Helmerson: Tendentiöst om Israel, Sveriges Radio 

Adaktusson: Aftonbladet ljuger och lägger locket på om samvetsfriheten 
Lars Adaktusson: "Värn av samvetsfriheten är inte extremism, det är gängse synsätt och 
praxis runt om i Europa." 

IS-klotter mot kristna i Göteborg 
"Två restauranger som ägs av kristna assyrier i Göteborg har fått sina lokaler nedklottrade 
med IS-budskap. "Konvertera eller dö", stod på väggarna." 

Ulf Lindgren, kyrkoherde i Storkyrkan. Rubriken på er affisch är "Kurs i kristen tro". Sedan 
utlovas ett studium av Koranen. >>  

Vi har länge varnat för att det drar ihop sig till en falsk Jesu Tillkommelse. Både New Age - 
Latter Rain/Nar - Katolska Kyrkan har en teologi som säger att Jesu Parousia är ett osynligt 
kommande en "Närvaro" i sin kropp. (EUKARISTIN) Står vi inför en ockult andeutgjutelse 
som kommer att bedra massorna att tro att Jesus redan har kommit?  

Latter Rain/Nar profeten Kim Clement: Profeterar: Kim Clement says Pope Francis is God’s 
Chosen Läs denna hemsidan >> Missa inte videon där! I 2 Tess 2 står det att "Den laglöse" 
skall komma till sitt folk först (Parousia) Innan Herren kommer till sitt folk (Parousia) 

Satan kommer att skicka sina änglar för att dra sin brud till sitt hus (Babylon)  
Herren kommer att skicka sina änglar för att hämta sin brud till sitt hus (Nya Jerusalem)  

Manifestationerna i New Age och i Latter Rain/Nar (Toronto och senare) är exakt de samma. 
Det är denna falska väckelse Kim Clement menar nu skall sprida sig till Katolska Kyrkan i 
videon. The Elijah List supports Kim Clement 

Jerry Potter varnade profetiskt 1984 för en kommande " falsk väckelse" >>  
 
2 Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse (FALSK VÄCKELSE MED 
SKAKNINGAR m.m) över dem så att de tror på lögnen (ATT EUKARISTIN ÄR JESUS?)12 
och blir dömda (AVSKILJDA) alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av 
orättfärdigheten.  



1Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty 
många falska profeter har gått ut i världen. 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som 
bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte 
bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma 
och som redan nu är i världen.  

2 Joh 1:7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner inte att Jesus är Kristus, 
som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.  

I den grekiska grundtexten står det att antikrists ande är den driven av som inte tror att Jesus 
Kristus kom hit i Kropplsig form. Men också att han kommer tillbaka i kroppslig form. Precis 
som änglarna meddelade lärjungarna. 

Apg 1:10 Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 
11 Och de sade: "Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som 
har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett 
honom fara upp till himlen."  

CONSTANCE CUMBEY – Den profetiska utvecklingen! 

I söndags så sa vi att man inte skulle tro allting man hör i media just nu. Jo just därför att New 
Age folket kommer att använda sig av en metod som kallas för Hagelian Dialect och Antikrist 
och den falske profeten skall ju bedra en hel värld står det ju. När du nu läser följande skall du 
veta att New Age styr mycket av FN genom Lucis Trust. (NEW AGE)  

Jag gick in på vår andra sida Truereformation och där hittade jag en sak jag skrivit med 
Constance Cumbey jag tyckte var väldigt intressant.  

Citat C Cumbey "Vi såg New Age revolutionen i Egypten, just då trädde de New Age folk 
som jag har haft ögonen på de senaste 30 åren upp och sa att deras sedan länge planerade 
revolution är på väg. (Samma sak skedde vi 11 Sept 2001 enligt Warren B Smith) Och när 
den revolutionen når sin fulla kraft så kommer den till och med att få den kommunistiska 
revolutionen att framstå som en utflykt med barnen i söndagsskolan." (Vedermödan?) 

Nu ser vi demonstrationer till och med i Israel och över hela världen. Dessa New Agare har 
förutsagt sedan 1975 att dessa kriser kommer. De har även sagt att de kommer att använda sig 
av Hagelian dialect för att få fram sin vilja och sin nya tidsålder. Den kristus som de talar om 
skall framträda i deras nya tidsålder är inte bibelns Jesus Kristus det måste vi förstå direkt så 
vi inte bedras. Gensvaret jag fick möta när jag såg och började varna för detta var att de 
kristna ledarna sa till sina får ungefär: Detta är absolut inget att oroa sig för fortsätt ni att 
sova sött ! 

OHLINS: Om man nu sätter Muslimer mot Kristna medvetet för att nå en ny tredje väg 
(Världsreligion och Världsregering) då kanske vi förstår att allt vi läser och ser i media kanske 
inte speglar verkligheten. Hela FN:s säkerhets råd är ju nere i mellanöstern och strider men 
utåt sett ger de ju sken av att de är oense. (Glöm det)  

Fick ett mail från en läsare som påpekade att så väl då detta bibelstället i Mt 24 stämmer in.  
Mt 24:3 När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom, kom de 
fram till honom och frågade: "Säg oss: När ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst 



och den här tidsålderns slut?"  4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. 5 Många 
(NEW AGE FOLKET) ska komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de ska bedra 
många. 

Här är en sida som tar upp detta med Synthesis 
Additionally, Christian leaders, such as Rick Warren, pastor of Saddleback Church, and 
George Wood, General superintendent of the Assemblies of God, believe that it is God’s will 
to have fellowship with the unfruitful works of darkness. An antitheses has developed as a 
direct result of their efforts. The antitheses is that Christians are wrong to view Muslims and 
Mormons as false religions. Instead, they insist that we should “build bridges” to them, 
fellowship and develop friendships with them. The theses is as follows: 

“And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them.” 
(Ephesians 5:10-12 NKJV) 

These influential Christians leaders are using Diaprax to build a coalition between 
Christians and Muslims to facilitate a merger into a different religion. The thesis is of 
course Christianity. To establish the antitheses, they are partnering with Muslims, having 
Bible studies with Muslims, and speaking at their conferences. If they are successful, the 
synthesis of course will be the religion of Chrislam.  
PROFETISK VARNING  

Vet du att vi har nöd för de här människorna läste detta på ett forum >> Citat:  
Like you, “T”, I have had to leave both the New Apostolic Reformation, the Emerging 
Church movement, and the Purpose-Driven church movement and begin the slow journey 
reconnecting with Jesus again. It took me three years of gut-wrenching upheaval! A lot of my 
Christian friends didn’t make it. So I really feel for you. 

LIGHTHOUSE TRAILNEWS 

"Inte en enda jude har varit här idag! 
Paul Widen: "...Om de arabiskisraeliska politikerna inte går i bräschen för protesterna riskerar 
de nämligen att misstänkas för sionistiskt medlöperi. 
Detta orsakar naturligtvis en markant upptrappning av våldet, inte bara i Jerusalem utan även i 
andra städer i landet med en stor muslimsk befolkning, exempelvis Jaffa, Lod, Ramle och 
Nasaret. Men medan palestinska och arabiskisraeliska ledare utnyttjar situationen för att 
plocka enkla politiska poäng känner många arabiska lokalpolitiker precis som Nasarets 
borgmästare Ali Salam: ”Stick härifrån med dina dumheter, du har förstört vår stad! Inte en 
enda jude har varit här idag! Inte en enda!” Det är nämligen Salam och andra lokalpolitiker 
som känner av de omedelbara konsekvenserna av det upptrappade våldet: drastiskt minskade 
turistintäkter, som det kommer att ta mycket lång tid att få tillbaka till normala nivåer..." 

"Syriska kristna kommer att avrättas" 
"IS meddelar att de ska avrätta en stor grupp kristna assyrier som kidnappades i februari. 
Detta efter att deras krav på 104 miljoner kronor i lösesumma har avvisats. ...I förra veckan 
kom ett bakslag då en video publicerades som visar hur tre fångar i gruppen avrättas. 
Handlingen har väckt avsky och fördömts från olika människorättsorganisationer. -Vi 
fördömer detta senaste uttryck för barbari. Den systematiska etniska och religiösa 
utrensningen av assyrier, syrianer och kaldéer fortgår." 
 



Allt fler muslimer i Sverige blir kristna  
"I radioinslaget bekräftar också Öyvind Tholvsen från Evangeliska Frikyrkan att allt fler 
muslimer söker sig till frikyrkliga församlingar. Även om det inte finns några statistiska 
uppgifter är bilden tydlig, menar de kristna företrädarna. På konferensen i Flen ges några 
förklaringar. Bland annat hur islamister beter sig i Mellanöstern, framförallt när de kommer i 
maktposition. Det gör att många muslimer börjar ifrågasätta sin egen tro." 

Tricia Tillins skrifter har alltid varit ögonöppnare för dem som vill se sanningen, I den här 
artikeln beskriver hon hur hon blev övertygad om sin eskatologiska linje Post Trib >>  

Turkey and Israel in Midst of Civil Strife (Eng) Pastor Brian: "...Israel kämpar mot 
knivskärningar, skottlossning, och en låg nivå av intifada. När jag skriver detta, finns det 
skärmytslingar mellan araber och de israeliska myndigheterna. Jag har en stark känsla av att 
de israeliska stridigheterna är uppbackade av iranska agenter. Ryssland och Iran vet att de 
bara har några månader kvar av Obamas administration för att bli av med det israeliska 
problemet. Gud kommer att försvara Israel på den dagen, men fram till Gog / Magog kriget 
sker, kommer vi att fortsätta att se hur det israeliska samhället påverkas negativt av ondskans 
makter. Mellanöstern-Kvartettens fredsförhandlare kommer till Israel den 14 oktober. Det 
är mycket intressant att de kommer på denna tidpunkt i Mellanösternkrisen. Jag kommer 
att följa detta mycket noga...  

KD ska ta strid för samvetsfrihet 
OHLINS: Vi undviker partipolitik som ni säkert har märkt men det här är värt att 
uppmärksamma. Ett mycket bra initiativ av Kd 

RUNES HÖRNA: ETT SKENBART FINANSIELLT LUGN!  

The deceptive talk of Heidi Baker 

Från Ivar Fjeld blogg: "Just replace the word “God with “Demon” in this video message. And 
you will get the true story about Heidi Baker" 

THE TRUMPET NEWS  

Tusentals kristna blir martyrer varje år 
"Genom terrorsekter som IS och Boko Haram har antalet kristna som dödas för sin tros skull 
ökat, säger Johan Candelin. 
– För en generation sedan var det främst i kommunistiska länder kristna blev förföljda. Nu är 
förföljelsen störst i muslimska länder, sedan kommer kommunistiska länder och sedan länder 
där en diktator är rädd för att kristna ska kräva mänskliga rättigheter. En orsak till det snabbt 
ökande trycket mot kristna på många platser är den kaotiska situationen i olika muslimska 
länder, menar Johan Candelin. – När en stat slutar fungera som stat öppnar det för våldsamma 
grupper som använder det till att slå till mot kristna. I Irak har det till exempel länge pågått 
kidnappning av kristna barn i syfte att få ut pengar. – En annan anledning är krigen i Irak och 
Afghanistan där västerländsk militär kämpat mot terrorism, men det har uppfattats som ett 
angrepp på islam. Kriget i Irak har uppenbart bidragit till mycket stora lidanden och exodus 
av kristna i Mellanöstern. ... Peter Paulsson är liksom Johan Candelin ganska säker på vad 
största orsaken till den tilltagande hotbilden mot kristna är. Han säger att islamistisk 
extremism är främsta drivkraften för förföljelse i 36 av deras listas 50 översta länder. – Det 
har mycket att göra med islamiseringen som pågår i världen. Det handlar om en mycket 



målmedveten strategi för att åstadkomma inflytande över länder och landområden. Han 
uppmanar till att som kristen stanna upp när man hör rapporter om lidande troende och be till 
Gud– Bönen är en makt och en kraft som fungerar och som Gud har upprättat. Vi kan välja att 
samverka med Gud i bön, säger Peter Paulsson..." 

Israels ambassadör rasar mot TT 
"De senaste dagarna har flera attacker mot israeler, med dödlig utgång, ägt rum i Israel. 
I ett fall gav sig en gärningsman på två män som båda dog och där också en kvinna och 
ett barn skadades allvarligt. I en annan gick gärningsmannen till attack och skadade en 
tonåring. Båda gärningsmännen sköts sedan till döds av polis. När TT rapporterade om 
de två fallen var rubriken: "Palestinier sköts till döds". Isaac Bachman skriver på 
Facebook att det är "ett nytt rekord" för svensk media i förvanskning av verkligheten. Han 
kallar det för en upprörande, omotiverad och förvrängd beskrivning av vad som skett. 
Bachman begär en offentlig ursäkt från nyhetsbyrån för deras vinkling av våldsdåden. 
Världen idag berättade nyligen om en annan attack där ett israeliskt par sköts ihjäl inför sina 
fyra små barn. Attacken hyllades av Hamas som efterfrågade fler, liknande dåd. Någon 
rapportering av detta går inte att finna när man söker hos TT..." 

Female terrorist Stabs Jewish Man Near Scene of Deadly Jerusalem Attack (Eng) 
"Kvinnlig terrorist stack ner judisk man i närheten där den senaste dödliga attacken skedde i 
Jerusalem. I den senaste vågen av terrorattacker, knivhögg en palestinsk kvinna en judisk man 
i Jerusalem, nära platsen för den brutala attacken som krävde två liv för några dagar sedan." 

Här växer kyrkan så det knakar 
"– Jag gick igenom historien och det visade sig att vi har fyrdubblat vår församling på femtio 
år, säger han. Men bakom framgången finns ingen mirakelkur, menar Hjelmqvist. Bara 
systematiskt arbete. Ett rikt musikliv som lockar. En förmåga att leda barn och ungdomar 
vidare in i nya verksamheter när de blir äldre. Att jobba aktivt med konfirmationerna. 
Alphakurser. En Jesuscentrerad förkunnelse. Bland annat. ...I Hovslätts missionskyrka har 
man varit noga med att betona att åldersskillnaderna är en tillgång. – Vi försöker ha en bredd i 
sången och musiken i gudstjänsterna där vi både sjunger traditionell psalmsång och lovsånger. 
Det är också viktigt att vi inte tar för givet att alla är vana gudstjänstbesökare, säger han. I 
söndags välkomnades även en ny pastor till församlingen, Mogens Nielsen som är 63 år. Själv 
är föreståndaren David Hjelmqvist 32 år." 

OHLINS: Vi känner inte till den här församlingen närmare, bara registrerar och vill 
understryka vikten av mångfald både i musikstil och åldrar. 

DEN KOMMANDE FÖRFÖLJELSEN  

Läste idag något vi skrivit som blir mer och mer aktuellt för varje dag.  
Warren B Smiths undervisning om New Age är mycket intressant och givande för den som 
vill kunna förstå Planen. Warren B Smith har själv varit djupt involverad i New Age rörelsen 
innan han kom till den sanne Jesus tillsammans med sin fru. 

Citat: "Jag vet inte alls vart fredsprocessen kommer att vara vid det tillfället men allting i 
New Age kommer att timas med det som sker i mellanöstern. Vi kommer att se religionen 
samlas från Desmond Tutu till Tony Blair och samtala vad vi har gemensamt i våra religioner 
och vad vi kan göra för freden. Man kommer också att analysera vilka läror som är splittrande 
och inte leder till oneness och fred. "  



Citat: " Nu säger alltså Maitreya att denne Jesus kommer att sätta upp och leda dessa som 

förstått och beundrat detta i Kristna Kyrkan, kan du gissa vart? I Rom och kommer att leda 

dessa kristna i sin tillbedjan av Kristus. Mycket intressant för det stämmer mycket med vad 

talarna innan mig har sagt om Katolska Kyrkan i denna konferens.” 

Det är mycket märkligt att samme Hubbards Kristus säger vidare. 

• ”Du har kommit hem till mig. Brödet och vinet håller inom sig substansen av min nya kropp. 

Nyckeln för dig nu, varje dag, är att andas djupt i en ’födelseerfarenhet’ av den uppståndna 

kroppen. Ta sedan Eukaristin och upplev hur min kropp omvandlar din.” 

Så vi kan nu skönja ett samband mellan 

• Toronto upplevelsen + (senare manifestationer)  

• Mystiken i Katolska Kyrkan 

• New Age upplevelsen 

OHLINS: Det som blev så levande är att New Age LUCIS TRUST som var med och 
grundade FN och Påven nu strålar samman i Agenda 21. Detta tillsammans med alla som 
drivs av Kenyon - Hagins läror (KINGDOM NOW) sakta men säkert också börjar ansluta sig 
utan att förstå vart den här vägen slutar.  

Kyrkan har sakta förändrat sitt tankesätt så det liknar det Katolska (KINGDOM NOW)  
På berndts blogg idag ser vi ett typexempel på detta. >> 
 
Världens enda hopp - Jesu Kristi återkomst!  
Stefan Swärd imponeras i ett Tweets av kyrkoherde Paul Harcourt som nyligen i en New 
Wine-samling för ledare ska ha sagt; ”Guds plan för att förändra världen är kyrkan". Detta 
imponeras Swärd av i en Tweet-kommentar. Men kyrkoherden har fel. Visserligen är vi som 
kristenhet och församling kallade att vara ett ljus i mörkret och ett salt i förruttnelsen. 
Samtidigt vet vi att denna värld bara kommer bli mer och mer korrumperad och slutligen 
totalt bedragen av Antikrist. Församlingen kommer lida svår förföljelse in i det sista och slutet 
blir en förföljelse som överträffar allt annat tidigare och då många kristna får möta 
martyrskap. Men det som kommer rädda och förändra världen är enbart Jesus tillkommelse, 
då all ondska och djävulskap ska fängslas för de 1000 åren. /Berndt  

__________________________________________________________________________ 

CHINA could be on the verge of teaming up with Russia to unleash its military might in Syria 
and destroy Islamic State (ISIS).>> 

Rysslands bombningar av Islamiska staten fortsätter. Samtidigt inleder syriska armén en stor 
markoffensiv mot IS, understödda av Rysslands bombningar. (AB) >>  

RYSSLAND MENAR ALLVAR  

Ökat våld längs osynlig gräns i Jerusalem 
"Jerusalem har varit en odelad stad sedan 1967. Det finns inte längre någon synlig gräns mitt i 
staden, men det finns fortsatt en osynlig skiljelinje där gränsen mellan den israeliska 
huvudstaden och det jordansk-ockuperade östra Jerusalem gick från 1948-1967. Längs den 



linjen har det varit en påtaglig ökning av antalet våldshandlingar de senaste veckorna. Gill 
Schechter är tydligt frustrerad och arg. Han har bott i stadsdelen Armon Hanatziv sedan han 
var tio år gammal, "vägg i vägg" med den arabiska stadsdelen Jabal Mukaber. Han har ofta 
upplevt oroligheter, men aldrig något som kan liknas med det han sett den senaste tiden." 

 

The 15,000 members of the six branches of the Saudi royal family have been buying national 
support with massive social welfare spending. But with a 60 percent plunge in oil prices 
causing a massive budget deficit, the royal family’s foreign exchange reserves could be wiped 
out in four years (BREITBART) >>  

OHLINS: Med avtalet med Iran och dess oljelager som de måste sälja ut för att få ekonomin 
på fötter igen efter bojkotten ser det inte speciellt ljust ut för SaudiArabien. Frågan är om inte 
nästa oroshärd kommer där i förberedandet av en Ny Världsordning. >> (Video)  

Russian President Vladimir Putin has been joined by the Turkish and Palestinian leaders at the 
ceremonial opening of the Russian capital's new main mosque after 10 years of construction 
work >>  

OHLINS: Samma tankesätt som de övriga deltagarna i det globala vilddjuret tydligen.  

___________________________________________________________________ 

The war on terror, that campaign without end launched 14 years ago by George Bush, is tying 
itself up in ever more grotesque contortions. (The Guardian) >> Kolla in detta videoklipp blir 
det ännu tydligare >>  

OHLINS: Det fanns en plan bakom alltså. Exakt samma smutsiga spel som vid 11 September 
2001? (KOLLA PÅ VIDEON >>) Lögnerna om Massförstörelsevapen? Kanske till och med 
det nya kalla kriget? Eller till och med Migrationskrisen? De är beredda att gå mycket långt i 
ondska för att skapa den kris som skall få oss att ta emot en ny världsordning. (Upp 13)  

För det första är sannolikheten för ett oprovocerat ryskt angrepp på en medlemsstat i EU eller 
i Nato obefintlig. Det finns inga rationella skäl på rysk sida för ett sådant handlande. (DN) >>  

OHLINS: Anfallet kommer men inte nu först kommer Ryssland att vara aktör i New World 
Order. Men människans utopibygge på sand kommer inte att bestå. När allt rasar samman på 
Herrens Dag kommer Ryssland att attackera för att Guds ord säger så.  

The presence of the wide-ranging S-300s means that the Turkish, British, Israeli and 
Jordanian air forces will need to coordinate their aerial operations in Syrian or Lebanese 
airspace with Russia, or face the risk of their planes being shot down. >> Man har även flyttat 
Svarta Havsflottan till Medelhavet >>  

World’s First Lesbian Bishop Calls for Church to Remove Crosses, to Install Muslim Prayer 
Space 
Biskopen vill öppna kapell för fler religioner 
OHLINS: Varför måste Sverige så ofta skämma ut sig med att gå först på hyckleriets och 
avfallets väg?  



The Russian Air Force has conducted more than 60 flights and bombed over 50 Islamic State 
targets in three days, according to Russia’s top armed forces official. He added the strikes 
have significantly reduced the terrorists’ combat capabilities. >>  

Putin to send 150,000 troops to Syria to exterminate ISIS  

OBS! The Russian President Vladimir Putin is preparing to send 150,000 troops to Syria in a 
bid to wipe out the evil Islamic State once and for all, OHLINS: Glöm inte att Ryssland är 
med i Mellanösternkvartetten (VILDDJURET)  

Upp 13:2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett 
gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3 Ett av dess 
huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. 
(TYSKLAND NU LEDANDE EU NATION) Hela jorden förundrade sig över vilddjuret 
och följde efter det, 4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt 
vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida 
mot det?"  

Så dyker de upp igen, håll ögonen på den här utvecklingen. Här har vi troligen början på 
vilddjuret i Dan 7 + Upp 13. Samlades för första gången i Annapolis 2007 och lade fram 
vägkartan för fred. Samtidigt så dök det största objektet i vår galax upp >> Nu växer 
Vilddjurets armé fram som skall garantera falska freden. Den här gången kommer tecknet i 
himlen som bekräftar Guds rådslut i exakt tid igen för nu dras vilddjurets armé samman. (Se 
artikeln ovan om Ryssland)  

The "Quartet" of Middle East peace mediators said on Wednesday it had decided to give new 
impetus to trying to get Israel and the Palestinians to resume peace talks with the help of key 
Arab states. Reuters >>  

OBS Vi ser ett rävspel nu i FN när man skall manipulera fram en världsregering. Högst 
troligen gör man nu samma sak när vilddjurets armé kommer samman nere i mellanöstern.  

TREDJE INTIFADAN HAR STARTAT I JERUSALEM  

• Roger Oakland - Faith Undone (Profetisk varning för förs. - Sv)  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Pdf >> 

• Profetiskt bibelstudie "Kingdom Now" av Ohlins >>  

Karin Jansson mailade och påminde om ett av hennes nyhetsbrev.  
Empowered 21 >>  
New Apostolic Reformation using Empowered21, Assemblies of God, to further agenda? >>  
Rick Warren: Follow Jesus Like Nazis Followed Hitler 

Unlike Assemblies of God and many other denominations, Cindy Jacobs and other NAR 
leaders do not believe there will be a rapture. While the rapture is not a salvation issue, NAR 
eschatology is a strange misinterpretation of the Bible and comes with many potential 
consequences. Rather than being raptured, Jacobs believes the end time church will remain 
and conquer, taking dominion over the earth. (= Det rike Påven och Rick Warren menar)  



Det är väl exakt samma lära som Katolska Kyrkan har LÄS Alltså det här ser ut som om 
allting kommer samman, ogräset samlas ihop först. Profetia genom Jerry Potter (mp3) fråm 
1984 >> 

Empowered 21 och Agenda 21 handlar alltså om "Kingdom Now" "Dominion" läran. 
(NAR) Kan den knytas till Hillsong också? Lägg märke till hur fokus förflyttas från Jesus till 
oss >> (Detta syns tydligt även i Svenska församlingar som tar in detta)  

Två Ohlins funderingar som bara måste läsas i ovanstående ljus.  
27/4 -10 >> 
28/10 -10 >> "Strömmar som bildar en flod som översvämmar allt" - och drar till Rom - 
Empowered 21 stämmer in på en profetisk varning  

Fråga hur visste Paulus att det stora avfallet måste komma INNAN Herrens Dag?  

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, 
ber vi er, bröder, 2Th 2:2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av 
någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att 
Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma 
och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,  

Jo det står ju här på Hebreiska:  
Sep 2:1 Församla er, ja, kom samman, (HEB:= TORRA LIVLÖSA GRENAR SOM 
SAMLAS IHOP) du folk utan blygsel, 2 innan ännu beslutet genomförs - som agnar far den 
dagen fram - innan HERRENS vredesglöd kommer över er, ja, innan HERRENS vredes dag 
kommer över er. 3 Sök HERREN, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör vad han befaller. Sök 
rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade på HERRENS vredes dag.  

Vi skall styrka detta med ett bibelställe till. 

Sep 3:11 På den dagen skall du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått 
mot mig. Ty då skall jag avskilja (HEB: REDAN HA AVSKILJT) från dig dem som jublar så 
segervisst hos dig, och du skall inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. 12 Men jag skall 
lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på HERRENS 
namn. 13 Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn,(UPP 14:5) och i deras 
mun skall inte finnas en falsk tunga. De skall finna föda och lägga sig ner utan att någon 
förskräcker dem. 

Innan Herrens dag skall det ju komma tecken i Solen Månen och Stjärnorna. Så tajmingen för 
ett stort avfall borde ju vara ganska perfekt.  

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 
Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora 
och fruktansvärda. 

Är inte judiskt blod rött nog? undrar ambassadör Bachman (Eng) 
"..Varför är det så att priset kopplat till palestinska liv - åtminstone när de förloras i samband 
med Israels självförsvar men mindre uppenbart så, om det tas i Israels grannländer som Syrien 
- inte verkar vara densamma för israelerna? Vad skulle det ta för så många aktivister, politiker 
och journalister i Sverige som ropar mot Israels agerande - som motvilligt tas i självförsvar 



och med största försiktighet - att kraftfullt och entydigt först erkänna och sedan fördöma 
uppsåtligt dödande av oskyldiga israeliska civila? Kan det vara så att judiskt blod - Gud 
förbjude - inte är rött nog ... ?!" 

Det här är förståss en känslig fråga men vi känner en viss oro för utvecklingen för de kyrkor 
som börjar följa agenda 21, det kommer att starta så bra i det godas namn. Men vad blir 
slutet på den här vägen? (= Upp 13)  

Oron grundar sig främst på att nästan alla de här kyrkorna på ett eller annat sätt är knutna till 
Rick Warren vars PEACE plan är samma sak som agenda 21.  

Walk for freedom arrangeras i 37 andra länder på lördag, skriver A21-grundaren Christine 
Caine på Twitter. I Sverige deltar även Connect church i Göteborg genom en manifestation 
som börjar på Gustav Adolfs torg vid lunchtid. (VÄRLDEN IDAG) >>  

Hillsong Australien och Hillsong Stockholm och Connect Church i Göteborg 

Två israeler ihjälskjutna inför sina barn 
Paul Widen: "Strax efter klockan nio igår kväll dödades två israeliska medborgare i 
trettioårsåldern, Eitam och Naama Henkin, när deras bil besköts strax sydost om staden 
Nablus på Västbanken. I bilen befann sig även parets fyra barn i åldrarna nio, sju och fyra år, 
samt ett spädbarn på fyra månader. Naama Henkin dödades omedelbart i attacken, medan 
hennes man lyckades ta sig ur bilen, öppna bakdörren och uppmana sina barn att fly innan han 
själv kollapsade på vägen. Enligt polisuppgifter ska sedan en av förövarna ha gått fram till 
bilen för att försäkra sig om att de båda offren var döda..." 

Mona Walter vägrar tiga 
"Är syftet med manifestationen att provocera? – Nej, det är det inte. Men jag har rätt att 
kritisera företeelser som är odemokratiska. Jag uppmanar inte folk att lämna sin religion, men 
jag vill berätta att du har ett val och peka på ett bättre alternativ, säger hon. Under 
manifestationen kommer olika medlemmar i organisationen ”Set My People Free” 
uppmärksamma religiöst förtryck i olika delar av Mellanöstern. – Vi kan inte vara tysta. Jag 
som lever i en demokrati måste prata för dem som inte har någon röst. För de muslimska 
kvinnorna i Iran till exempel. Och de som vill följa sharialagar i Sverige måste lära sig att det 
är svensk lag som gäller i Sverige." 

OHLINS: Det verkar som om Mona Walter gör det som är politikernas skyldighet men som 
de underlåter att göra - eller inte vågar?  

Det finns en lära idag som nu debatteras, den kallas för Universalismen. Ungefär att alla 
kommer till himlen tillslut. Det här är väl exakt vad ormen säger i lustgården även om det 
så att säga tar lite längre tid. 

Från Guds sida gäller: Vad han har sagt och vad skrivit (Jak 4:12) Har han sagt att de skall 
döden dö så har han sagt det. Från Ormens sida: Skulle då Gud ha sagt? (Menar Gud 
verkligen så?) Ingalunda skall ni dö (Det blir ingen dom)  

Anhängarna till den falske profeten kommer givetvis säga samma sak. 
Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm 
men talade som en drake. (ORM)  



Ingen har väl undgått att läsa eller höra om påven Fransiscus uttalande i ett tal >> 
(Eng): ”Det finns de som tror att de kan ha en personlig, direkt och ögonblicklig relation med 

Jesus Kristus utanför gemenskap och kyrkan medlande. Dessa frestelser är farliga och 

skadliga. De är som den store påven Paul VI, absurda splittrare (dichotomies?). ..att vara 

kristen är att tillhöra kyrkan.”  
 
OHLINS: Vi har under många år varnat för att påven - oavsett vem som innehar det s k 
ämbetet - är "den falske profeten" som Bibeln varnar för. Han ska åstadkomma 
religionssynkretism, avfall, avgudadyrkan (framför allt av "himlens drottning", "modern till 
skökorna", dvs. villolärorna), hädelse och tillbedjan av en global världsmakt och världsledare 
som är en maktmänniska och kallas antikrist, den siste av antikrister genom historien. Detta 
bekräftas gång på gång när vi ser den globala agendan. Vi har tagit totalt avstånd från denne 
ledare och Rom-kyrkan och det är ett beslut för all framtid. Det är god tid att alla sanna Jesu 
efterföljare gör detsamma och för den som har kompromissat gäller uppmaningen i 
Uppenbarelseboken 18 som säger: "GÅ UT, FRÅN HENNE, MITT FOLK..!" Om 
samfundsledare eller andra kristna ledare går in under påve-kyrkan, FÖLJ DEM INTE! Alla 
kommer att tvingas att välja (Upp 13) och det enda vi kan göra är att varna och be. Varningar 
kommer troligtvis att förbjudas så småningom men vi fortsätter så länge det går. Vi vill högt 
proklamera att påven har FEL. Vi som är troende och pånyttfödda har en personlig och 
direkt relation med JESUS KRISTUS/MESSIAS och det är bara han som kan frälsa, 
ingen kyrka! Jesus sa själv: "Kom till mig..!" Omvändelse, syndabekännelse och överlåtelse 
till Jesus, Guds Son, är evangeliets budskap.  
 
2Kor 6:16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande 
Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara 
deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er 
från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, 
och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.  
 
1Tim 2:5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, 
Kristus Jesus, 6 som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras 
när tiden var inne, 7 och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel - jag 
talar sanning och ljuger inte - till hedningarnas lärare i tron och sanningen.  
 
Matt 11:27 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte 
heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. 28 
Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. 29 Ta 
på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era 
själar. 

HOTET MOT ISRAEL ÖKAR  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

USA placerar ut attackflyg i Estland 
"USA placerar ut sina attackflygplan A-10 på flygbasen Emari i Estland. ... Den estniska 
försvarsmaktens presstjänst försäkrar att flygplanen levererade utrustningen för en estnisk-
amerikansk flygövning för tolv flygplan. Övningen inleds den 22 september och avslutas den 
6 november." 



Kyrkan ska inte skapa framgångsrobotar 
"Det som stör mig är när människor måste ha en särskild ingång för att bli accepterade i 
kristna sammanhang. Man gör olika missioner och när detta speglas i kristen media så handlar 
det mycket om att lyfta upp personer och inte så mycket om att se på Herren Jesus Kristus." 

Cynismen bakom våldet 
Paul Widen: "..Våldet i Jerusalem den senaste tiden är alltså inte uttryck för ett spontant 
folkligt missnöje, utan precis som för 15 år sedan ett cyniskt försök av PA att skapa 
förhållanden som gynnar dess planer och stärker dess grepp om makten. Den 29 september 
ska Mahmoud Abbas tala inför FN:s generalförsamling och i veckan som gick utlovade han 
ett ”bombnedslag” i slutet av talet, utan att närmare gå in på vad detta skulle vara. Tydligt är 
dock att han kallt räknar med att våldsamma upplopp i Jerusalem kommer att gynna den 
retorik han ämnar promulgera inför ett samlat världssamfund." 

Raketer från Gaza  
ISRAELNYHETER: "Två raketer sköts mot Israel från Gaza fredag kväll. En av raketerna 
slog ner i Sderot, det var första gången sedan senaste sommars konflikt som Sderot besköts. 
Ingen verkar ha skadats i attacken. Den andra raketen sköts mot Ashkelon, den sköts ner av 
Iron Dome raketförsvaret. Det var också första gången på ett år som Iron Dome kom till 
användning. Det antas att raketerna sköts av en mindre salafistgrupp i Gaza som är allierad 
med IS. Det antas att Hamas för tillfället inte vill han någon större konflikt med Israel men det 
är oroväckande att Hamas inte klarar av att kontrollera de beväpnade grupper som finns i 
Gaza. I fall dessa grupper fortsätter att trotsa Hamas och beskjuta Israel kan utvecklingen leda 
till ett nytt krig som varken Israel eller Hamas vill ha." 

Here is why Russia and the U.S. might team up to fight ISIS 

CITAT: Both the U.S. and Russia should take the threat posted by the Islamic State into 
account in their long-run foreign policy strategy. And there are signs of that already 
happening. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov recently announced Russian support of a 
French (EU) initiative to create an international conference on Iraq, as well as Russian 
support for any UN resolutions authorizing the U.S. to carry out air strikes in the Middle 
East and North Africa. 

Ville bara påminna igen om vår undervisning om Ändens tid:  
Fikonträdet (Israel) skall stå där (48) 
Jerusalem skall bli Israeliskt (67) 

Sedan skall hela världen (HUVUDEN OCH HORN) vända sig emot Guds folk (Judar 
och Pånyttfödda Kristna) Det är detta och absolut ingenting annat som Gud skall ge tecken 
på. Tecken (SEMEION) är ALLTID en bild i bibeln på att särskilda tider är inne så att vi skall 
förstå att hans rådslut sker. Så var det vid Jesu 1:a tillkommelse och så kommer det också vara 
vid hans 2:a (OBS! Inget hemligt uppryckande innan Antikrist och de 10 hornens tid är slut)  

Sefanja 3:8 Guds rådslut är att samla huvuden och horn (= Länder och dess ledare) - tills 
Herrens Dag (Vredesdag) 
Du ser huvuden + hornen i Dan 7 + Upp 13 (Läs artikeln ovan kom ihåg vad vi sagt >> 



Mellanösternkvartetten: Ryssland - EU - USA - FN skall alltså samlas igen, dessa som 
samlades 2007 och lade fram vägkartan för fred 1:a gången. (Gud gav tecken då och gör det 
igen)  

Artikeln är oerhört intressant man planerar att dela upp jorden i 10 superzoner och freden i 
mellanöstern är liksom en nyckel enligt dem. Därför trycks det på med alla medel och alla 
krafter för att superzon 7 skall bli en verklighet. Kolla in videon här igen om du inte gjort det 
förut >> 

Upp 17:12 Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men 
tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme. (= 
TIDSPERIOD)  

Glöm arabspåret man kommer aldrig att tillåta några Kalifat. Finns även andra populära 
tolkningar som vill förvilla oss. USA är inte Babylon bara en del av, det som visas ovan kan 
vara Antikrists falska rike som innefattar hela jorden. Hela riket står ju på 10 tår eller har 10 
horn och förstörs vid Jesu tillkommelse när tiden är slut (Upp 10:6-7) 

Elvor sa härom dagen. Ett "Holy Roman Empire" fast nu globalt >> över hela jorden.  

USA - RYSSLAND i SAMARBETE ÄR DET MÖJLIGT ? ENLIGT DAN 7 = JA!  

John Kerry today hinted that the USA would not be against working with Russia to defeat the 
threat of ISIS. 
De som följt vår undervisning om djuren i Dan 7 borde inte vara förvånade, "Björnen" 
Ryssland ingår, vi ser nu tillsynes otänkbara konstellationer men det finns en dold agenda 
bakom = NWO (ANTIKRISTS RIKE) Som vi sagt förut vilddjurets arme börjar samlas 
(Tetrad - "hånarna" kanske tystnar en efter en?)  

The US and Russia: Will ISIS Bring the Two Cold Warriors Together? 

Times are changing, however. Both the US and Russia are entrenched in the war against ISIS, 
and almost by accident, find themselves on (sort of) the same side. As the war continues, it's 
within reason that the two will briefly set aside their differences and work together to 
vanquish a common enemy, even if they don't want to admit it. FDR, Churchill and Stalin did 
it in WW2. It was messy then, and it will definitely be messy now. As Churchill said, "If 
Hitler invaded hell, I would at least make a favorable reference to the devil in the House of 
Commons." Russia and the US may see each other as the devil, but we're the devils we've 
learned to live with for decades. ISIS and their like are the devils we'd both love to be rid of.  

THE TRUMPET NEWS  

INTRESSANT VIDEOKLIPP MAN VISSTE VAD SOM SKULLE SKE = NWO 

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 
Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora 
och fruktansvärda. 



Är absolut inte samma sak som skall ske i samband med avslutandet av Herrens Dag då Jesus 
kommer tillbaka igen. Man förstår inte att Herrens Dag (YOM) är en tidsperiod vars 
början vi inte vet. Men slutet på den vet vi Basunen och Jesu Tillkommelse (Upp 10:6-7)  

Mat 24:29 Strax efter de dagarnas nöd (NÄR TIDEN AVSKLUTAS) skall solen förmörkas 
och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall 
skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra 
sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 
Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de 
fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.  

Tecknen från Gud handlar alltså om varning inför Herrens dag. Efter vedermödan (Den tidens 
nöd) kan det ju knappast vara frågan om något tecken. Istället sker ju domen över de som har 
lekstuga med Herrens ord när Herrens Dag börjar och "Den Laglöse uppenbaras" Ja läs själv 
sammanhanget 1 Tess 4:15 till 1 Tess 5:1-11 sedan 2 Tess 2:1-11  

Varför kan man inte läsa bibeln som det verkligen står? Hur visste tex Paulus att avfallet 
skulle ske innan Herrens dag? Jo han hittade det i profeten Sefanja där det står.  

Sef 3:11 På den dagen (HERRENS DAG) skall du inte längre blygas för alla de överträdelser 
som du har begått mot mig. Ty då skall jag avskilja från dig (HEB: HA AVSKILJT) dem 
som jublar så segervisst hos dig, (= DE HÖGMODIGA ) och du skall inte längre förhäva 
dig på mitt heliga berg. (SE VARNINGEN ROM 11:18-22) 12 Men jag skall lämna kvar i 
dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de skall förtrösta på HERRENS namn. 13 
Kvarlevan av Israel skall inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun skall inte finnas 
en falsk tunga. (UPP 14:5) De skall finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker 
dem. 

Sef 2:1 Församla er, (HEB: UTTORKADE GRENAR) ja, kom samman, du folk utan blygsel, 
(SAMMANHANGET = SAMLING AV DE LAGLÖSA) 2 innan ännu beslutet genomförs 
som agnar far den dagen fram innan HERRENS vredesglöd kommer över er, ja, innan 
HERRENS vredes dag kommer över er. 3 Sök HERREN, alla ni ödmjuka i landet, ni som gör 
vad han befaller. Sök rättfärdighet, sök ödmjukhet, kanske blir ni beskyddade på HERRENS 
vredes dag.  

Skökan har vin från Babylon att bjuda på! Men varning det tar bort urskiljningen! Hos 4:11 
Otukt och vin, gammalt eller nytt, tar bort förståndet. (Hjärtat med urskiljning) Säger inte 
Paulus att det skall vara de druckna som inte skall se när dagen kommer? ( 1 Tess 5:6-7)  

MKT INTRESSANT VIDEO 

Pre-Tribulation Jesuit Rapture debunked (with Kent Hovind) (OBS! Kolla så videon 
startar från början) 
De som tror på denna lära säger att inga tidstecken behövs. Nyss var det en känd predikant 
som gjorde det >> Missa inte heller Elvor Ohlins grundläggande undervisning i ämnet. >> 
Även denna video är väldigt bra >> 

Intressant Radioprogram från Jan Markell (ENG) >>  
Går emot Arabspåret som vi har varnat för, Och att det även som Pastor är nästan omöjligt att 



rekommendera en kyrka att gå till pågrund av allt avfall. (Pröva allt eftersom det är en Pre-
Trib sida)  

Abbas uppmanar till fortsatt våld på Temepelberget  
ISRAELNYHETER: "Israelisk polis har de senaste dagarna tvingats drabba samman med 
stenkastande huliganer på Temeplberget. Polisen har därigenom hindrat palestinierna att 
förorsaka värre skador på besökare på området. Abbas och bland andra Jordaniens kung har 
anklagat Israel för "provokationer" på området. Men det är den bakvända logik som råder i 
området: Kasta sten på poliser eller besökare- det är en rättighet man har som palestinier. Om 
polisen ingriper för att återställa ordningen är det en  provokation från Israels sida. Abbas 
säger rent ut att judarna med sin smutsiga fötter inget har att göra på Tempelberget och 
uppmanar människor att offra sitt blod för Allah genom att trakassera judarna." 

VIDEO: DOM ÖVER EGYPTEN  

En del häpnadsväckande profetior om Egypten håller på att uppfyllas framför våra ögon. 
David Bay of Cutting Edge Ministries besöker Programmet Prophecy in the News.  

VIDEO: SAUDI ARABIENS FALL NÄSTA ?  

En mkt intressant video som kan förklara de 10 hornen eller 10 tårna. Men också varför 
Obama ser till att Iransk olja snart kommer att flöda över marknaden. Sätt in Jerry Goldens 
profetiska dröm i sammanhanget om Saudiarabien också >> Vi förstår att något håller på att 
hända frågan är bara när? David Bay of Cutting Edge Ministries besöker Programmet 
Prophecy in the News. 

Vi sitter och tittar på hur IS dödar på ett bestialiskt sätt och känslorna kokar, men om den här 
videon har rätt så sitter kostymklädda Herrar kallade "Eliten" och manipulerar länder och 
regeringar för att det skall ske Vilken Satanisk ondska !!!!!  

ULF OCH BIRGITTA EKMAN PÅ KATOLSK TV I USA  

Former Charismatic and Non-Denominational converts Birgitta and Ulf Ekman share their 
faith journey with Host Marcus Grodi. 

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron 
och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.  

Så har Berndt länkat till en intressant video om Todd Bentley >> Intressant är att du kan 
även skymta Pontus j Back (Reser i Finland - Sverige) i slutet av videon. 

2 PÅ SAMMA LINJE - PÅVEN OCH HANS KOMPIS RICK WARREN  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

HAVEN DÖR  

Sedan 1970-talet har hälften av allt liv i världshaven försvunnit. En rapport från 
Världsnaturfonden (WWF) visar att populationer av marina däggdjur, fiskar, fåglar och 
kräldjur har minskat med i snitt 49 procent. 



Hos 4:1 Hören HERRENS ord, I Israels barn. Ty HERREN har sak med landets (JORDENS) 
inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds kunskap finnes i landet. 2 
Man svär och ljuger, man mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott; man far fram på 
våldsverkares vis, och blodsdåd följer på blodsdåd. (DÄRFÖR KOM JU NOAS FLOD) 3 
Därför ligger landet (JORDEN) sörjande, och allt som lever där försmäktar både djuren på 
marken och fåglarna under himmelen; själva fiskarna i havet förgås. 4 Dock bör man icke så 
mycket gå till rätta med någon annan eller förebrå honom, eller förebrå ditt folk, som man bör 
gå till rätta med prästen.  

BRÅK I JERUSALEM  

Video >> Bill Johnson & the New age (Varning!) 
Vi har varnat för Bill Johnson och Bethel Church många gånger och vi vill göra det igen. Här 
kommer en varning från Andrew Strom som är väl insatt i denna falska "profetrörelse" av 
egen erfarenhet.  

Kristna ledare: nej till rasism i kyrkorna  
OHLINS: Till dessa ledare skulle vi vilja ställa frågorna: När stod ni upp för Mona Walter 
och andra konvertiter som är förföljda i Sverige? Eller för muslimer som hotas av sina egna, 
när de inte vill leva under islams kvinnoförtryck och annat förtryck? Stod ni upp för judarna i 
Malmö när antisemitismen spreds öppet av en kommunpolitiker? Det är genom hot, skräck 
och fruktan som det radikala islam vinner mark och tystar - också i Sverige. Att svika de 
förföljda för att hålla sig väl med imamer, är lika hemskt som rasism.  
Vi kanske borde ha i minne hur Sverige har agerat emot Israel och den fientliga inställningen 
när Israel har tvingats skydda sig mot terrordåd och självmordsbombare. Vi vet inte vad som 
väntar i Sverige när flyktingströmmen säkerligen inte enbart består av flyktingar.  

VIDEO: ENDTIME MINISTRIES WORLD GOVERMENT  

OHLINS: Denna video måste ni bara kolla på: Förutom en del detaljer här, med ett krig som 
måste komma först så är detta även vår uppfattning av vad som händer och kommer att hända. 
Vilddjuret som stiger upp kommer att ges en mun och en religiös gren vars talesman är den 
falske profeten.  

DEBKA FILES  

1 Tess 5:20 förakten icke profetisk tal, 21 men pröven allt, behållen vad gott är,  
Vad som är gott är givetvis det som är enligt bibelns röda tråd och i enlighet med Guds 
rådslut.  

7:e årsveckans alla detaljer. Jonathan Cahns bok ”Mysteriet med Herrens Shemitah" Har vi 
(OHLINS) själva aldrig skrivit någonting om. Däremot tror vi att den sista månen i Tetraden 
är ett tecken att vilddjurets armé börjar komma samman. Ett belägg som ytterligare får sin 
uppfyllelse med ovanstående nyhet.  

Irwin Baxter (ENDTIME MINISTRIES) T.e.x tror att sista årsveckan inträder så fort vi ser 
ett tidsbaserat förbund som innehåller staten Israel och Jerusalem. Så vi får se vem som får 
rätt? Likadant är det ju med grupperna "uppryckande före" eller "uppryckande efter"  

Den här artikeln tar upp mycket av Cahn - Biltz tankesätt. >>  



Vi har bara läst recentioner av Cahns (Enl info till Karin Jansson är han involverad i 
Trosrörelsen/NAR) böcker men en sak kan vi vara säkra på. Djävulen jobbar stenhårt med att 
lägga ut rökridåer så att vi inte skall se det han verkligen gör. Här gäller det att se upp, 
tetraderna tror vi på och vi ser hur de ingår i profetiornas uppfyllelse exakt.  

Alla böcker och profetiska tolkningar som tar bort fokus från Vatikanen FN och den nya 
världsordningen Upp 13 får vi pröva extra noga. Joel Richardsons tolkningar (Arabspåret) 
men även Jonathan Cahn som koncentrerar sig mycket på i boken Harbinger att USA är 
Babylon (Smokescreens?) 

Både Joel Richardson och Jonathan Cahns böcker är bestsellers. Men det som slår oss när vi 
tittar på innehållet är att det är mycket allegorier inblandade som vi inte känner frid över. Men 
som sagt var vi kan förvänta oss att Djävulen kommer att vara extra aktiv att försöka förvilla 
oss när tiden verkligen är inne för Antikrist och den Falske profetens inträdande på arenan.  

Mat 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick 
de fram till honom och frågade: "Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din 
återkomst och den här tidsålderns slut?" 4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er.  

Luk 21:8 Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn 
och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte!  

Mark Biltz fick nåden att presentera något i Tetraderna som vi ser uppfylls med den bibliska 
röda tråden som grund. Men sedan då? Var på er vakt? Sätt ögonen på det bibeln verkligen 
säger skall ske:  
 
Israel nation (1948) 
Jerusalem åter Israeliskt (1967) 
Motståndet mot Israel och de Pånyttfödda allt starkare 
Ett stort avfall från den Apostoliska läran  
Världsregering med en kommande ledare en Religiös gren med en kommande ledare (Upp 13) 
Samlingen av en stor armé som världen kommer att beundra  
Ett kommande fredsavtal mellan Israel och Palestinierna som innehåller en tidsplan 
Detta fredsavtal kommer att garanteras av vilddjurets samlade armé (Fred med Säkerhet)  
Jerusalem delas styggelsen som orsakar katastrofen upphöjs 
Allt faller samman världskrig och Jesu tillkommelse på oljeberget  

Uppgifter: IS tillverkar kemiska vapen 

Innan "värdssamfundet" anföll Irak, målades upp en falsk bild i media hur starkt Iraks militär 
var och att de också hade mycket massförstörelsevapen. Det sa bara "pjoff" så var Irak 
utslaget och "den onde" Saddam bortplockad. På ett likande sätt målas nu IS upp som 
oövervinnerligt och hotet mot hela mänskligheten.  

Här är några artiklar om det här: (läses som fakta håller inte med om alla politiska 
strömmningar)  
The Dangerous Lie That ‘Bush Lied’ 
Yes, Bush lied about Iraq: Why are we still arguing about this? 
Why the ISIS threat is totally overblown 
Impotent ISIS: New World Order’s Fabricated Bogeyman! 



The “War on Terror” is a Big Lie, ISIS is “Made in America” 
‘Obama lying to the world about ISIS’  
Vatican to UN: Authorize military force to stop ISIS genocide 
Pope Francis Endorses Use Of Force Against ISIS In Iraq  

OHLINS: 
I så fall vad ljög man eller ljuger man mer om? 11 September ? Flyktingkrisen ? Klimathotet ? 
Israel ? Vi tror att om man skall bedra en hel värd som bibeln säger Antikrist och den falske 
profeten skall göra så kommer man att förvrida sanningen även genom media.  

När Irakkriget vanns så tyckte folk det här var häpnadsväckande och förundrandsvärt vilka 
vapen. Du kunde sitta i TV soffan och beskåda dessa datastyrda bomber som träffade exakt 
med en stor smäll. När IS kriget vinns och den falska freden träder in nere i mellanöstern 
kommer det troligen bli på samma sätt. Men nu är det dags att föra in hela världen i en Ny 
Världsordning. (Upp 13) Denna världsordning kommer människor att förlita sig på men även 
den kommer falla snabbt. Nu är tiden inne för Guds Rike som kommer genom Jesu Kristi 
tillkommelse på Oljeberget i Jerusalem. 

Upp 13:1-5 Mellanösternkvartetten med FN (NWO)  
Upp 13:4 Vilddjurets armé som kommer att orsaka förundran.  
Upp 13:11-15 Det religiösa vilddjuret (Påven och religionerna) som får makt av det första  

Allt det här kommer att ske för det är skrivet. Frågan är kommer det att börja uppfyllas nu när 
Påven skall träffa FN i September? Inte vet vi men vad vi kan läsa ut ur bibeln kommer det ur 
en stor kris vid havets och vågornas dån orsakat av hästarna/vindarna (Dan 7 Upp 6 + Upp 
13)  

Är massmigration positivt för Sverige? 
"Ett land, dess institutioner och kultur byggs långsamt upp under loppet av århundraden. 
Därför måste man vara varsam med förändringar och de större förändringar som sker måste 
folket besluta om. Det innebär nu inte att vi skulle ha en moralisk rätt att ignorera lidande och 
död utanför landets gränser. Nej, vi har en plikt att göra vad vi förmår för att rädda liv. Men 
sedan bör man vara varsam med att dela ut plikter. Hur många vi härbärgerar och under hur 
lång tid måste få vara något som vi gemensamt kan besluta om utan att samtalet ska behöva 
präglas av det höga moraliska tonläge som vi har i dag. Vi behöver inte härbärgera syrier för 
att rädda deras liv. Alternativet för syrierna till att bo i Europa är inte att bli slaktade av Assad 
eller IS utan att bo i trygga flyktingläger så länge kriget pågår. ...Självfallet ska vi älska vår 
nästa och visa barmhärtighet mot främlingen och den hemlöse. Allt jag skrivit ovan är fullt 
förenligt med dessa centrala bud. Men för att verkligen göra det goda, till skillnad från att 
känna sig god, behöver vi tänka flera varv på våra besluts konsekvenser." (Pelle Poluha) 

OHLINS: Den FRIHET som vi åtnjuter i Sverige är inget att ta för givet. IRAN var ett helt 
annat land innan islam infördes... NORDKOREA var ett fritt, kristet land - en fjärdedel var 
kristna i huvudstaden, som ibland kallades "Asiens Jerusalem" - innan kommunismen 
infördes. Hur är Nordkorea idag?!  
Det finns fler exempel. Vad är det som säger att SVERIGE skulle stå över alla negativa 
förändringar och destruktiva krafter, när man inte ens vill kännas vid sina egna rötter i Guds 
bud? Politiskt sett, krävs sunt förnuft och klarsynta, konstruktiva samtal där fobi-anklagelser 
och andra tillmälen bör upphöra. Frågan är inte OM vi ska hjälpa utan HUR vi ska hjälpa. 



Som kristna har vi utöver detta den högsta av "instanser" att gå till, nänmligen Guds tron, i 
bön och förbön.  

Palestinas flagga snart utanför FN  
OHLINS: Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och 
Jerusalems fångenskap, 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där 
skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat 
bland hednafolken. De har delat mitt land  

NU BÖRJAR DET HÄR VERKLIGEN LIKNA PROFETIOR I BIBELN 

In a statement released by the Vatican Tuesday morning, Pope Francis, who is scheduled to 
arrive in the United States on September 22nd, announced that he has been visited “on three 
occasions by heavenly beings” who, most recently, have warned of an “impending crisis” 
that could have dire consequences for life on earth. The Pope is set to attend a meeting of 
the UN General Assembly on September 25th, at the United Nations building in New York 
where he will confer with world leaders, including President Barack Obama and Russian 
president Vladimir Putin, to discuss defensive options. On Tuesday morning NATO 
Secretary-General Jens Stoltenberg confirmed that he has made arrangements to attend 
the General Assembly. “I spoke with the Holy See and [UN] Secretary-General Ban Ki-
moon via video conference Sunday evening,” Stoltenberg told the Associated Press. “NATO 
is working closely with our counterparts around the globe to explore every viable recourse 
available.” 

OHLINS: Nu börjar det röra sig i andevärlden ordentligt, de här profetiska figurerna kommer 
ju enligt bibeln att bedra en hel värld. Är det "profetians ande" (falsk) som nu börjar falla över 
"Den falske Profeten" Intressant att NATO är med också (troligen) basen i vilddjursarmén.  

OBS! Enligt en källa som kan Italienska skall han inte sagt "Hellfire from Above" i senaste 
predikan som kan läsas på Italienska så håll det öppet. Men jag tycker ändå att artikeln är 
intressant och vi vet att Vatikanen håller på med mycket Aliens snack mm. (Googla) Precis 
som Todd Bentley vid Lakeland  

Pope Francis: God Has Instructed Me to Revise the Ten Commandments 

During his sermon, Pope Francis announced to Christians around the world that God had 
called upon him, instructing him “to revise the most sacred of texts, the Ten 
Commandments.” Given to the Israelites by God himself at Mount Sinai, the 
Commandments include instructions for worship and list several prohibited practices. Pope 
Francis said Christians around the world are “faced with ever-increasing temptations brought 
on by the evils of modern society.” The Pope said the updated Commandments reflect the 
changing times and include some minor rewording of the existing rules as well as the addition 
of two new Commandments. The Fourth Commandment, which advocates that proper respect 
be shown towards one’s parents, has been reworded in order to include children raised by 
same-sex parents. Pope Francis said the Seventh Commandment, prohibiting adultery and, 
among other things, homosexuality, has been removed entirely, as instructed by God, in 
order to extend “God’s grace to all His children.”  

UN Secretary General: Pope Francis a man of moral voice and purpose ("Driven"?) 



OHLINS: INTRESSANT! 
Dan 7:25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta 
sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och 
tider och en halv tid. 
Pope Francis To Followers: “Koran And Holy Bible Are The Same” 
Pope Francis shocks the world with new revelations – No hell, Adam and Eve are not real 

"Pope Francis brought together the new council to “finally finish the work of the Second 
Vatican Council.” The Third Vatican Council concludes with Pope Francis announcing, 
Catholicism is now a “modern and reasonable religion, which has undergone evolutionary 
changes. The time has come to abandon all intolerance. We must recognize that religious 
truth evolves and changes. Truth is not absolute or set in stone. Even atheists acknowledge 
the divine. Through acts of love and charity the atheist acknowledges God as well, and 
redeems his own soul, becoming an active participant in the redemption of humanity.” 

Ormen/Draken säger 2 saker till Eva  
1 Skulle då Gud ha sagt: = Då förändras Guds ord som Påven säger 
2 Ingalunda skall ni dö = Det finns och det blir ingen dom 

Kolla in det här nu: 
Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm 
men talade som en drake. (Ormen)  

UPPENBARELSEBOKENS GRÖNA HÄST  

Upp 6:8 Och jag såg, och se: en gulblek häst. (GK: Chloros = Grön) Och han som satt på den 
hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av 
jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.  

"Jag tror att globalismen öppnar upp för islamismen och andra krafter när gränser suddas ut. 
Kaos kan utgöra en grogrund för den Nya världsordningens totala övertagande. Den framstår 
som "god" i jämförelse med de uppenbara onda krafterna som härjar. Men det är två sidor av 
samma mynt. Vi som läser Bibeln ska inte låta oss bli bedragna av en falsk yta. Vi ska lyssna 
på Jesu varningar för förförelse. Vi ska med Guds Andes hjälp kunna genomskåda falskheten. 
Guds kärlek ger klarsyn och urskiljning. " /Elvor Ohlin 

 Misshandel, sex och droger var Miguel Kristiansens vardag 
"Att Miguel Kristiansen skulle dela sitt vittnesbörd i ett bönetält på Frizon, och be med 
människor som behövde hjälp, var svårt att tro när han 2012 medverkade i norska tv-såpan 
Paradise Hotel."  

OHLINS: Så tragiskt att den här killen som är nyfrälst ska hamna i klorna på osund 
karismatik i Bethel Church, Redding. Om någon har kontakt med honom hoppas vi att han 
blir varnad!  

Bjud avgudarna motstånd 
"Vi behöver en renässans i våra församlingar för sådana centrala kristna begrepp som 
ödmjukhet, underordning, enkelhet, givande och sexuell renhet. Det skriver Olof Edsinger, 
teolog och författare. ...Hur obekvämt det än kan låta tror jag att vi behöver inse att det står 
en kamp om varje människas själ. En kamp som ytterst handlar om Gud och djävul, himmel 



och helvete, och som tar sig uttryck just genom de makter som enligt Guds ord är verksamma 
bakom kulisserna (se Efesierbrevet 6:10–18). Om vi som församling inte utmanar dessa 
makter, och ger praktiska råd för hur vi i vardagen kan stå emot när de lockar oss bort från 
Jesu absoluta herravälde – då kommer vi att förlora. Konkret tror jag att vi behöver se en 
renässans i våra församlingar för sådana centrala kristna begrepp som ödmjukhet, 
underordning, enkelhet, givande och sexuell renhet." 

”Det är bättre att de dör i Syrien” 
Paul Widen: "...Flyktingarna som Mahmoud Abbas syftar på är de palestinier som flydde från 
områden som kontrollerades eller erövrades av Israel under Israels självständighetskrig 1948-
49. Få av dem är ännu i livet idag, men eftersom Syrien (i likhet med nästan alla andra 
arabländer) förbjöd dem från att integreras i det syriska samhället har deras flyktingstatus gått 
i arv. Bara i Syrien finns det därför idag nästan 500000 personer som betraktas som 
palestinska flyktingar, trots att bara en liten minoritet av dem för över 65 år sedan bodde i det 
brittiskkontrollerade Palestinamandatet..." 

Barnmorskan: Därför stämmer jag landstinget 

OHLINS: Tänk om alla som förfäras över flyktingbarn som dör, vore lika förfärade över alla 
ofödda barn som dödas medvetet genom abort.  

NY OHLINS FUNDERING  

I Joels bok ser vi en del bibelverser som ytterligare bekräftar de här tetraderna som tidstecken. 
Jag nämnde ju i den senaste profetiska uppdateringen (Mp3) att jag tycker mig se hur världens 
militärer kommer samman och dras mer och mer mot Mellanöstern för att utföra Guds vilja.  

Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems 
fångenskap, (1948 + 1967 + SLUTFRÄLSNING VID 7 BASUNEN) 2 skall jag samla alla 
hednafolk (VILDDJURSARMÉN) och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom 
(EXAKT SAMMA SOM DAN 7) över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de 
har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.  

Alla tolkare av profetior är överens om att dessa verser som börjar med TY måste handla om 
1 Israel måste få tillbaka sitt land = 1948 (Tetrad 1949 - 1950)  
2 Jerusalems befrielse = 1967 (Tetrad 1967 - 1968) 
3 Samlandet av Vilddjurets armé (Tetrad 2014 - 2015)  

Om nu det här mönstret stämmer så är bara en tetrad kvar att plocka in och det är den som 
sker nu 2014-2015. Den måste då i sammanhanget vara tecknet på att hednafolkens armé 
samlas (trol. mot IS först) sedan mot Israel för att "dela landet". 

Låt oss nu backa till kapitel 2 och läsa utan kapitelindelning och Joel 3:1 startar ju med ett TY 
så vi missar att det hör samman. 

Joel 2:31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, 
(HERRENS DAG HAR MED EN STOR ARMÈ ATT GÖRA) den stora och fruktansvärda. 
32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst. Ty på Sions 
berg och i Jerusalem skall det finnas en räddad skara så som HERREN har sagt, bland 
kvarlevan som HERREN kallar.  



OBS! Nyss rapporterades Ryska trupper i Syrien och det är ju också intressant för Hes 38-39 
säger att Ryssland skall starta striden på Herrens Dag. Lägg märke till att det är en allsmäktig 
Gud som drar ihop hela världen inför slutfasen HERRENS DAG (Ej 24 timmar utan en 
tidsperiod)  

Sweden may send troops to Iraq to counter ISIS threat 
Saudi Arabia fights pull of Islamic State 
France to prepare strikes in Syria 
Ryssland bekräftar närvaro i Syrien 
Russian troops in Syria against to fight terrorism and extremism 
6 US F-16s Arrive in Turkey to Fight IS 
David Cameron sends more British troops to Iraq to help fight Isil 
Turkey's fight against ISIS prompts rare NATO meeting 
German soldiers to train in Israel against extremists (IS)  
Canada offers up to $8.3M in fight against ISIS 
Kerry, who is on a tour of the Middle East to garner support for a global coalition against 
Islamic State 

Ser ni att världens armeér kommer samman och dras till mellanöstern? Det här ser vi som 
början på uppfyllelsen av profetiorna och timingen är ju helt Gudomligt perfekt. Samtidigt 
som detta sker stiger en religiös ledare fram från staden med de 7 kullarna, och börjar få 
globalt inflytande.  

När Herren började visa oss det här med profetiornas uppfyllelse, gav han oss samtidigt en 
stor djup nöd i våra hjärtan. Han visade att många av de moderna kyrkorna som leds av unga 
ledare utan urskiljning inte alls är beredda på det totala kaos som nu kommer. Herrens dag 
kommer vare sig vi vill det eller ej. Frågan är om vi är beredda och har gjort det Gud vill av 
förberedelser. Kommer huset att bestå provet med vindarna floden haglet mm (Mt 7) 

Hes 13:5 Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det 
kan bestå i striden på HERRENS dag.  

Hes 13:10 Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: "Allt står väl till", trots att allt 
inte står väl till, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk,  

Om det nu vore som en del lär att innan kaoset verkligen kommer så "rycks" församlingen 
bort "hemligt" ja då är det väl ingen ide att bygga nån mur för man skall ju inte vara kvar på 
Herrens Dag. (MKT TÄNKVÄRT FÖR DÅ PASSAR MAN JU IN PÅ DE I VERS 5 + 10)  

Råder er att gå in på vår undervisning om Ändens tid och verkligen ta del av det som sägs och 
se ut över världen vad som har skett sedan dess. Gör det och pröva sedan själva med skriften 
så att ni inte bedras av en del nya profetietolkningar (ex .. Arabspåret) eller av en del andra 
som ser mycket i lärorna men missar tidstecknen.  

Vi var i Trunnagården i Orsa en helg 2009 och undervisade om Ändens tid >> och i Kungälv 
Pingst tog vi också upp en del av detta >> . 
/Janne 

________________________________________________________________________ 



”Det är bättre att de dör i Syrien” 

Abbas verkar strunta i om massor av hans egna dör, hellre än att Israel räddar några av dem  

Netanyahu: The Bible is the Rock of Our Existence in Israel (Eng) 
"Utan Bibeln och den antika länken till vår mark, finns det ingen betydelse för den judiska 
närvaron i Israel, sade premiärminister Netanyahu. Premiärminister Benjamin Netanyahu och 
hans hustru Sara var värdar för ett särskilt möte med Tanakh (Bibeln) studiecirklar för att 
hedra det judiska nyåret i premiärministerns residens. Netanyahu talade om den avgörande 
betydelse som Bibeln har för den judiska närvaron i det Heliga Landet. "Den som deltar i 
denna cirkel regelbundet en gång vet att jag sade att Tanach är klippan för vår existens ... Det 
finns ingen annan betydelse för oss att vara här utom vår länk till vår mark och denna bok." 

OHLINS: Det är underbart att Israel har en ledare som ser att Israel vilar på en fast grund, 
nämnligen Guds eget ord och hans löften. Det är en grund som aldrig vacklar och vad som än 
händer så kommer Guds löften att uppfyllas på ett eller annat sätt.  

Nya hot och krav från Abbas  
ISRAELNYHETER: "Mahmoud Abbas kommer så ofta med hot om att göra än det ena än det 
andra, så ingen tar egentligen honom längre på allvar. 
Nu rapporteras det att Abbas kommer att ogiltigförklara Osloavtalet från 1993. Osloavtalet är 
det avtal som långt styr relationerna mellan israeliska och palestinska myndigheter..." 

NYA TRUMPET NEWS (INTRESSANTA ARTIKLAR)  

Herren gav Janne en syn 2001. Han såg liksom utifrån vattnet Manhattan Skyline med de 2 
World Trade tornen liksom i centrum. Något senare vann vi en resa för 2 till USA och besökte 
bland annat New York. (Gud i det eller slumpen ?) Eftersom vi vet om vad Herren kallat oss 
till förstod vi att det har med ändetiden att göra. Efter den händelsen 11 september 2001 
började man tala ganska öppet om en ny världsordning. Man drog ihop en massa militärer 
åkte ner till mellanöstern och orsakade på sikt det kaos vi ser idag, Detta pågående kaos ledde 
fram till IS och det flyktingkaos vi ser idag. Ni som har följt Runes hörna kan väl ändå inte ha 
missat att han varnar för ett ekonomisk kaos också. Vi ser 4 kriser man talar om inom FN idag 
och som kommer att medföra införandet av en världsregering. (NWO Upp 13) 

• Ekonomiska Krisen 

• Flyktingkrisen 

• Miljökrisen 

• Israel - ("Palestina krisen") (De tror att detta är nyckeln till fred i Mellanöstern)  

Några videoclip du inte får missa 
https://www.youtube.com/watch?v=MZZklPnVs-Y 
https://www.youtube.com/watch?v=txukr5zgHnw 
https://www.youtube.com/watch?v=-X2QvEdcgbQ 
https://www.youtube.com/watch?v=H4YHaD882TM 

Kräver att kristna konverterar för att få hjälp 
"Många av de drabbade är fortfarande hemlösa och i stort behov av hjälpinsatser  och för de 
kristna bland offren är situationen särskilt svår. I regionen Kasur i västra Pakistan har över 60 
kristna familjer förlorat sina hem och allt de ägde, och de har nekats hjälp för att de vägrat 



överge sin kristna tro, berättar Wilson Chowdry, ordförande för British Pakistani Christian 
Association, BPCA, för Christian Post. – Vi känner till att de erbjudits hjälp från muslimska 
hjälporganisationer om de konverterar, men de valde att inte göra det. Dessa lidande kristna 
håller fast vid sin tro. De tror att Gud ska ta hand om dem, säger Chowdry. Han berättar att de 
har det mycket svårt utan mat och att lokala kyrkor försöker hjälpa dem. 
...Även från grannlandet Burma, som också drabbats svårt av översvämningar, rapporteras att 
kristna har nekats hjälp. Infödda missionärer som arbetar för missionsorganisationen Christian 
Aid Mission uppger att varje gång de kommer till de lokala myndigheternas 
nödhjälpsutdelning, får de beskedet att de inte har något kvar att dela ut, samtidigt som andra 
hjälpsökande fått "stora säckar fulla med förnödenheter", rapporterar Bosnewslife." 

Lite nyheter från Rune "Hörnan" 
Nu varnar även profana bloggar för FN:s nya 2030-agenda. Den kända ekonomibloggen 
"Zero Hedge" återger idag vad Michael Snyder skrev den 2 september, "The 2030 Agenda: 
This Month The UN Launches A Blueprint For A New World Order With The Help Of The 
Pope" 

http://endoftheamericandream.com/archives/the-2030-agenda-this-month-the-un-launches-a-
blueprint-for-a-new-world-order-with-the-help-of-the-pope 

Snyder skriver bland annat: "Don’t be fooled – the 2030 Agenda is a blueprint for a New 
World Order.  Just read the document for yourself, and imagine what our world would 
actually look like if they have their way." 

Snyder länkar också till denna artikel, 
http://www.wnd.com/2015/08/mega-agenda-21-resurrected-with-popes-help/ 

"Horribelt att vilja ta bort väjningsrätten för präster" 
"Inför höstens kyrkomöte finns förslag på att fasa ut rätten för präster som av teologiska skäl 
inte kan tänka sig att viga samkönade par. En rundringning till flera nomineringsgrupper visar 
på ett oklart läge inför att frågan ska behandlas i höst, och hos vissa finns en ilska över att det 
här ens kommer upp till diskussion. ...Och en del är upprörda över att frågan över huvud taget 
är uppe för debatt bara några år efter kyrkoledningens löfte om väjningsrätt. Kristdemokrater i 
Svenska kyrkan, som sitter på tolv mandat, sågar motionerna. – Vi har inte vigselplikt, i 
äktenskapsbalken står att varje samfund, varje pastor, präst och vigselförrättare, avgör. 
Vigselplikt finns inte i svensk lag. Det är horribelt att man vill ta bort det här nu efter löftet 
man gav, säger Bertil Olsson, ordförande i gruppen. Han tror inte att förslaget om slopad 
väjningsrätt går igenom i höst, "men kanske om några år"." 

OHLINS: Det mest orimliga i Svenska kyrkan är väl att politiker ska sitta och avgöra 
teologiska frågor, som många av dem är okunniga i och fientliga emot därför att de själva 
saknar tron? 
2 Tess 3:1 För övrigt, bröder, be för oss att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat, 
liksom hos er, 2 och att vi blir räddade från fientliga och onda människor. Alla har ju inte 
tron.  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Församlingsliv på låtsas? 
"...De utgör efter pingsten Kristus kropp på jorden, en försmak av Guds rike där 



uppståndelsens krafter verkar. De säljer vad de äger, har allt gemensamt och ger åt de fattiga i 
stället för att som de icke-troende samla skatter på jorden. De lever som och med de fattiga 
och marginaliserade, förföljda av makten för sin radikalitet..." 

OHLINS: Det är lite märkligt att efter så mycket studier ändå ha förstått så lite(?) som det 
verkar i artikeln. Det verkar som om skribenten tror att levnadssättet efter Pingsten i 
Apostlagärningarna skulle vara ett mönster som ska efterföljas i alla tider? Det är den 
köttsliga människans sinnelag som säger att alla ska göra samma, som kopior av varandra. 
Det är tydligt redan under Nya testamentets tid att levnadssätten var olika. Hur skulle man 
kunna samlas i någons hem eller ha en husförsamling om alla hade sålt sina hus?! I 
länder där förföljelsen pågår, är det många gånger räddningen att någon har ett hus där man 
kan samlas. Det är inte de yttre förhållandena som ska eftersträvas först, utan det inre som 
handlar om befrielse från begäret efter pengar genom att överlåta sin ekonomi och sina 
ägodelar till Herren. Gud ser till hjärtat och vill leda var och en på ett personligt sätt och han 
gör oss inte till kopior av varandra. Problemet är när kristna börjar i fel ände och själv 
försöker uppfylla buden istället för att kapitulera och överlåta ledningen till Herren som kan 
låta allt bli till välsignelse och Guds ära. (Så blev vårt kamoflage-gömsle för 
fågelfotografering ett perfekt "omklädningsrum" när vi döpte i en sjö för några veckor sedan).  

Judarnas utsatthet en skam för Sverige 
"Det är inget annat än en skam för ett modernt samhälle att hot och förföljelse fortsätter vara 
en så stor del av judarnas verklighet. Religion måste få utövas i frihet och glädje i en 
demokrati som Sverige, allt annat gör att larmen om att allt inte står rätt till får fortsätta 
ljuda." (Carl-Henric Jaktlund)  

Anti-israelisk aktion nära Stockholmssynagoga 
"I anslutning till en Israeldemonstration i centrala Stockholm hade någon satt upp lappar som 
undertecknats med det israeliska statsvapnet. Men budskapet kom inte alls från Israel. Den 
anti-israeliska aktionens närhet till Stora synagogan i Stockholm väckte obehag hos 
förbipasserande." 

Synagogan i Malmö får kameraövervakning 
"Situationen för judar boende i Malmö är utsatt, och nu har synagogan fått tillstånd av 
Länsstyrelsen i Skåne att använda kameraövervakning för att öka säkerheten och tryggheten. 
...Syftet med kameraövervakningen är att utreda och förebygga brott och att öka tryggheten 
för de som besöker synagogan. Judiska församlingen betonar i sin ansökan att det finns en 
särskild hotbild mot judiska objekt, inte minst i Malmö." 

OHLINS: Det är bedrövligt och en skam att detta ska behövas. För att lösa problemet krävs att 
sanningen erkänns av makthavare och att man vågar ta itu med muslimernas inblandning i 
situationen som råder.  

Iran fortsätter sin kamp mot Israel  
"Politiker från väst, senast brittiske utrikesministern Phillip Hammond påstår att Iran har 
förändrat sin hatiska inställning till Israel. 
Men de iranska ledarna själva förnekar bestämt att så skulle ha skett." (ISRAELNYHETER)  

Obama varnar för snabb klimatförändring  



OHLINS: Stressen är påtaglig för det slutliga införandet av den nya världsordningen globala 
agenda och klimathotet är ett av argumenten som ofta används för att snabba på processen.  

Svensk tystnad när israeler utsätts för terrorism 
"I juni och juli i år inträffade omkring 20 terrorattacker i Israel med israeler som måltavlor. 
Ett antal raketer avfyrades från Gaza, molotov-cocktails kastades mot bussar, flera 
knivattacker inträffade, en ambulans och flera soldater blev beskjutna, israeliska 
säkerhetsstyrkor attackerades. Två israeler dödades och fyra skadades. Endast ett fåtal av 
dessa terrorattacker rapporterades i svenska media. Inga fördömdes av svenska företrädare. 
Men nästan varje gång palestinier utsätts för påstådda kränkningar av mänskliga rättigheter så 
nämns det i de flesta rikstäckande tidningar i Sverige. Det är också ovanligt att artiklarna på 
ett rättvisande sätt beskriver omständigheterna kring de påstådda incidenterna och israeliska 
självförsvarsåtgärder. 
Samma månad som de nämnda terrorattackerna inträffade, gick en svensk minister ut på 
Twitter och uttryckte sin oro över att några få – nästan övergivna och illegalt byggda – 
palestinska hem möjligtvis skulle rivas. Vi har inte kunnat finna några uttalanden eller inlägg 
på Twitter där svenska företrädare – inklusive ministern i fråga – nämner terrorattackerna mot 
israeler under samma tid. Detta är ett mönster som upprepas gång på gång i Sverige. Svenska 
medier och svenska företrädare är snabba att fördöma påstådda kränkningar av palestiniernas 
mänskliga rättigheter, men ignorerar nästan helt och hållet dödliga terrorattacker mot israeler. 
Det här obalanserade förhållningssättet kan tolkas som att restriktioner för palestinier tillmäts 
större betydelse än israeliska liv. 

Är det just olika profetiska spekulationer som dyker upp som Herren varnar för? Har man sålt 
böcker som ligger på New York Times bestseller lista = Joel Richardson (Som också Rick 
Warren) så måste man ju resa varningsflagg.  
Luk 21:8 Han svarade: "Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många skall komma i mitt namn 
och säga: Jag är Messias, och: Tiden är nära. Men följ dem inte!  

Förra posten handlade om en vad vi och många är övertygade om är en rökridå av Satan 
(Kanske Jesuiterna?) för att skapa en alternativ tolkning av profetiorna som tar bort fokuset 
från Vatikanen Påven och FN. (UPP 13) Rune (Hörnan) är mitt uppe i en flytt och har inte tid 
att skriva om det här just nu men han mailade oss idag. 

"Don Swenson (som om jag inte minns fel är svenskättling) driver bloggen "Kingdom 
Economics -The Future Is Now" och bevakar den globala ekonomiska utvecklingen. Idag 
uppmärksammar han att hela deklarationen för FN:s Sustainable Developments post 2015 
agenda nu är offentliggjord. https://kingdomecon.wordpress.com/2015/08/27/the-n-w-o-starts-
officially-january-1-2016/  

Jag har bara hunnit skumma igenom skrivelsen men helt klart syftar detta till att 
genomföra NWO med avsikten att bedra hela mänskligheten. Swenson pekar på flera 
viktiga punkter, där ibland detta: 30. States are strongly urged to refrain from promulgating 
and applying any unilateral economic, financial or trade measures not in accordance with 
international law and the Charter of the United Nations that impede the full achievement of 
economic and social development, particularly in developing countries. Intressant är också 
formuleringen "fred och säkerhet" 35. Sustainable development cannot be realized without 
peace and security; and peace and security will be at risk without sustainable development. 
Här är hela dokumentet." 
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld 



The Muslim Antichrist Theory 

En del har mailat oss och undrat vad vi tycker i den här frågan så vi vill svara så här: " När 
tiden är inne för fienden att göra något drastiskt så lägger han ut ett litet villospår för att dölja 
vad han verkligen gör. På senaste tiden har vad vi kallar för "arabspåret" fått mer och mer 
ingång i Kristenheten. Vi har däremot känt oro över det här redan från början. Vi tror att det 
kan vara en "smokescreen" så att vi skall ta bort ögonen ifrån vad som verkligen sker nu med 
Påven - FN - NWO. Lamb - Lion är en Pre Trib sida ser vi, men har ändå tagit upp bra fakta 
om Arabspåret. Konsekvensen av denna undervisning blir ju att fokus flyttas ifrån Vatikanen 
och Rom och vad som nu sker i FN.  

Mer länkar: 
http://usbibleprophecy.com/book/walid-shoebats-wrong-interpretation-of-babylon-the-great/ 
http://eschatologytoday.blogspot.se/2012/02/response-to-joel-richardson-s-perceived.htm 
http://www.dailykos.com/story/2011/07/17/995542/-Walid-Shoebat-Fake-Terrorist-Busted 
Joel Richardson Debunks Russian Invasion of Israel  
http://ivarfjeld.com/2009/08/26/false-claim-that-islam-is-the-center-of-the-last-antichrist/ 

___________________________________________________________________________
_____ 

TRUMPET NEWS 29/8-15 Fear Index Explodes as World Careens Toward Global Market 
Meltdown 

 

Lisa Abramowicz: ”Varför försvarar du hela tiden Israel?" 
"Som generalsekreterare i Svensk Israel-Information (SII) får jag ofta frågan ”Varför 
försvarar du hela tiden Israel?” Jag brukar förklara att syftet med SII är att balansera bilden av 
Israel, inte att alltid försvara allt den israeliska regeringen gör. Varför behövs denna 
komplettering? Jo, därför att det ofta saknas relevanta fakta i svenska reportage om Israel som 
förklarar dess agerande. Dessa missar leder till en oförtjänt negativ bild av Israel hos svenskar 
i allmänhet." 

OHLINS: Då hoppas vi att denna anmälan går igenom. Om präster inte ens vill bekänna sig 
till kärnan i kristen tro och Bibelns klara och tydliga budskap - dvs. att JESUS är enda vägan 
till Gud/Fadern! - då är det dags att se om sitt hus i Svenska kyrkan och ta bort ordet 
"kristen", för det är i så fall ett falskt vittnesbörd.  

Apg 4:8 Då uppfylldes Petrus av den helige Ande och svarade dem: "Ni folkets rådsherrar och 
äldste, 9 eftersom vi i dag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man och 
tillfrågas hur han har blivit botad, 10 så skall ni alla och hela Israels folk veta att den här 
mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi, nasaréns, namn. Honom korsfäste ni, men 
Gud har uppväckt honom från de döda. 11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade 
bort, men som blev en hörnsten. 12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det 
under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta."  

Handel med fosterorgan avslöjas i ny Planned Parenthood-film 
""Vi blir lyckliga om vi kan få ytterligare femtio levrar i veckan". Det säger Cate Dyer, VD:n 
för det kaliforniska företaget StemExpress, när hon smygfilmas under ett kundmöte." 



OHLINS: Dessa avslöjanden är så vidriga så att det är svårt att läsa men ändå är det bra att 
ondskan avslöjas. "Hela världen är i den Ondes våld", säger Bibeln, och det är uppenbart att 
djävulen tar för sig när människan förkastar Guds ord. De blir lik den "herre" de tjänar, 
nämnligen djävulen.  

Media vill gärna måla upp Gaza-bornas fattigdom och utan orsak lägga skulden på Israel, 
medan andra sidor av Gaza blir väl dolda.  
VIDEO: Det Gaza som Hamas och Media inte vill att du ska se  

Påminnelser om vårt samhälles bräcklighet 
Olof Edsinger: "...Vad kan vi då lära av allt detta? Ja, säkert en hel del. Jag är inte ute efter att 
skapa någon panikstämning. Men ett ärligt erkännande av sakernas tillstånd vore ändå 
klädsamt – både från våra politiker och från svensken i allmänhet. Vi är inte allsmäktiga trots 
allt. Bara hos vår Skapare har vi den fasta grund som håller oavsett vad som sker i samhället i 
stort. Inte som en flykt, utan som en förankring utanför oss själva och vår förmåga. Det är i 
tider som dessa som vi får stava på den gamla sången: ”He’s got the whole world in His 
hand.” 

Krissamtalet efter SVT-reportaget med Mona Walter i Rinkeby  
OHLINS: Lyssna på det här! Skrämmande utveckling i vårt land!  

Mona Walter jagades bort från Rinkeby 
"- Jag ska åka till Rinkeby med Bibeln i ena handen och Koranen i den andra, och säga att ni 
somalier har ett fritt val att tro på vad ni vill. Nu har hon varit tillbaka, tillsammans med SVT. 
I reportaget som visades i Aktuellt ropas det "hora" till henne flera gånger. Någon pratar 
också föraktfullt om den somaliska kvinnan som blivit kristen. Att situationen blev hotfull var 
lätt att se, likaså att Mona Walter direkt utsattes för personangrepp. Samtidigt har debatten 
blossat upp vad som SVT inte sände i inslaget. Inte minst på sociala medier har tonen varit 
hätsk. SVT har i ett svar på Facebook berättat att stämningen var hotfull, och samtidigt 
försökt att tona ned incidenten något. Men det vill inte Mona Walter. - De har valt att inte visa 
att jag och reportern blir mordhotade. Att de sa att de skulle korsfästa mig, säger hon till 
Dagen." 

OHLINS: Dagens Sverige är ett sorgligt kapitel, åsiktsfriheten är hotad där islam sprider 
mörker. Men Gud är mäktig att låta människor finna Jesus Kristus, världens ljus och ende 
Frälsare.  

Vattenbristen över i Israel 
"Avsaltat havsvatten och återvunnet avloppsvatten. Det håller på att lösa problemet med 
vattenbrist i Israel. – Inom högst tre-fyra år kan Israel få allt sitt dricksvatten från havet, säger 
Yona Chen, professor vid fakulteten för jordbruk, mat och miljö vid Hebrew University." 

Här är hemliga krissamtalet som avslöjar att SVT mörkade inslag om Rinkeby. 
OHLINS: Ni som såg Kalla Faktas program om Judehatet i Malmö borde väl inte tycka det 
här är något att förundras över. Mörka krafter har sänkt sig över vårt land! Att folk sedan 
röstar på SD i allt större omfattning kan det månne ha att göra med att man helt enkelt 
upplever fruktan och frustration?  



INTRESSANT FRÅN ALETHEIA 
Lånetak och lågintensivt krig (Om en ev ekonomisk Krasch)  
Se även senaste Runes Hörna >>  

TV4 tar bort ett helt avsnitt av ”Tinas Mat” som följd av påtryckningar av Palestinagrupperna 
i Sverige (PGS) 

Anledningen sägs vara att Tina vid ett tillfälle i bilen på väg till Jerusalem beskriver 
Jerusalem som ”Jerusalem – Israels hjärta”. Något Palestinagrupperna hävdar är ett politiskt 
ställningstagande. Tinas Mat är ett matlagningsprogram och i och med att TV4 tar bort ett helt 
avsnitt efter just de orden från Tina gör kanalen ett politiskt ställningstagande. 

Reinfeldts tankar om religion oroväckande 
"Som kristen strävar jag efter att låta Jesus vara den som har den största makten i mitt liv 
och min värld. När då politiker uttalar att religionen har för stor makt i världen och indirekt 
menar att denna makt måste begränsas kan jag inte annat än att bli vaksam. Med ett sådant 
resonemang kan jag inte nöja mig med att jag för stunden håller med om slutsatsen, nästa 
gång kan slutsatsen vara en helt annan." (Joakim Sätterman) 

”Föreningsfriheten på undantag” 
"Nu drar terminerna igång i landets skolor. Samma gäller för de kristna skolgrupperna. Men 
det har blivit trögare att få lov att starta nya grupper.– Man utgår från att gruppen ska ställa till 
med bekymmer. En skrämmande utveckling, säger Kristian Hartman på organisationen 
Credo." 

Mona Walter: "Jag ska tala i Rinkeby" 
"-Jag har länge velat komma till Rinkeby för att prata med mina somaliska landsmän, om 
religionsfrihet, om att det finns kristna somalier, att de blir fler och att Jesus gör underverk, 
säger Mona Walter, då Dagen når henne. Hon menar att det är ett budskap som islamister i 
Rinkeby inte vill att hon förmedlar, för de nekar till att det finns kristna somalier över huvud 
taget. Mona Walter, som själv lever med skyddad identitet, och får ständiga hot, berättar att 
många av de somalier som konverterat från islam blir hotade och i vissa fall misshandlade. -
Många är därför kristna i hemlighet. Men jag vill berätta att i Sverige har vi religionsfrihet 
och åsiktsfrihet, och det är viktigt att säga som det är, att alla somalier är inte muslimer." 

Monas Facebook sida  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

EN NY VÄRLDSORDNING TRÄDER FRAM: UPP 13  

Den ser ut att vara riktigt profetiskt timad med ekonomiska problem och en total 
månförmörkelse den 28 September. Det ser ut som om fienden inte vill att vi skall se det här 
utan lägger ut andra populära profetiska tolkningar just nu.  

THE TRUMPET NEWS: BIBELNS EUROPA TRÄDER FRAM  

UPPLOPP MOT MIGRANTER I TYSKLAND  



”Helt olika berättelser kan inte alla vara sanna” 
"Islam säger att Jesus inte dog. Gud skapade förvirring på avrättningsplatsen och de 
romerska soldaterna korsfäste av misstag fel person. Jesus själv kom undan – Gud räddade sin 
profet – och han blev sedan upptagen till himlen.  
Judendomen säger att Jesus korsfästes, avrättades och dog. Punkt. Jesus förnedrades i 
hedningars händer. Hans död i svaghet bevisar att han inte var den segerrike Messias som 
Gud utlovat i Skrifterna.  
Kristen tro säger att Jesus dog och att hans död inte var ett nederlag, men att det var en 
försonande död. Han dog för våra synder. Det ingick i Guds plan och därför befriade Gud 
Jesus ur döden och uppväckte honom kroppsligt den tredje dagen, till ett nytt, uppgraderat 
mänskligt liv. 
...Här ställs vi inför ofrånkomliga val. Det går inte att komma undan; alla religioner kan inte 
vara sanna samtidigt. Vi måste ta ställning. De första kristna var beredda att ge sitt liv för 
vittnesbördet om att Jesus var uppväckt från de döda och att han är den enda vägen till Gud – 
knappast att var och en blev salig på sin Zeustro eller Osiristro. Den kristna församlingen 
behöver vakna ur sin Törnrosa-slummer och ta de stora frågorna på allvar. Det finns 
dramatiska antingen eller att ta ställning till - som frågan om Jesus. Den religionsrelativism 
som i dag sprider sig i Svenska Kyrkans är inte bara en intellektuell återvändsgränd, det är en 
förolämpning mot de kristna i Irak och Syrien som ställs inför kravet på konvertering och som 
är villiga att ge sitt liv för tron på Jesus Kristus." (Stefan Gustavsson) 

Muslimer fick hjälp – kristna fick nobben 
"– Under den kristna fastan bad vi om särskild mat. Det handlade om enkla saker. Men den 
man i personalen vi talade med – som har en ledande ställning – vägrade att hjälpa oss med 
detta. Han sa att de bara tar hänsyn till Ramadan, inte till den kristna fastan, berättar mannen. 
...– Jag trodde att jag kom till ett kristet land. Jag hade rymt från dessa fanatiska människor i 
mitt hemland. Och nu hittar jag dem här. Varför gör den svenska regeringen inget åt dem? 
Han hejdar sig och framhåller att Jesus faktiskt uppmanat honom att älska alla, även 
muslimer. – Alla muslimer är inte dåliga men se bara vad som händer i Syrien. Mer än 200 
kyrkor har förstörts av muslimer, och kristna förföljs och dödas varje dag." 

OHLINS: Det är positivt att läsa om en politiker som vågar säga sanningen.  

JAN MARKELL: Pope Francis An Apocalyptic Figure?  

I am cautious about "pinning the tail" on the Antichrist and the False Prophet.  We cannot 
know ahead of time who these personalities are; however, Pope Francis comes close to 
"filling the bill" on the False Prophet. Or he may be but a "type" of that man just like there are 
many "types" of the Antichrist throughout history. I think the devil has always had a 
candidate for the Antichrist waiting in the wings as he doesn't know when the final generation 
is 

The False Prophet is described in Revelation 13:11-15. He is also referred to as the 
"second beast" (Revelation 16:13, 19:20, 20:10). Together with the Antichrist and Satan, 
who empowers both of them, the False Prophet is the third party in the unholy trinity. 

Pope Francis is revealing himself to be a blatant Marxist. He has also pulled back from 
issues Catholics have considered sacred. He apparently has replaced abortion with social 
justice and environmentalism. Most troubling, however, is his call for a "new world 
order" and that there be a global constitution, a global court and a one-world 



government. Scripture is clear that the Antichrist will be the head of a one-world 
government (Revelation 13) 

NWO (Upp 13 + Dan 7) vill lägga jorden och vattnet under sig >> Det här blir ganska tydligt 
när vi får se Vatikanens överhuvud Påven fara omkring och tala om att jorden måste 
kontrolleras. Det här är ju FN:s budskap och plan exakt vad GW Bush sa i sitt NWO tal om 
att vi måste ha lagar över nationerna (Världsregering) >> 

Det påven indirekt säger nedan är att vi måste alla på jorden måste böja oss in under lagar 
som står över nationerna: Det är den nya världsordningen som byggs = Det stora Babylon 
Pope: Earth’s water must be protected, (NWO) available to everyone – The Washington Post 

Så han uppfyller exakt vad den falske profeten skall göra i Upp 13 från Vers 11 till 28  

Jag vet inte om du lagt märke till det men i Upp står det följande: 
Upp 14:7 Han sade med hög röst: "Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom 
har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna." 8 
Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: "Fallet, fallet är det stora Babylon, som har 
gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin."  

OHLINS: Om du inte tillbeder Gud så kommer vi att tillbe Vilddjuret. (Upp 13:8) och 
Vilddjuret och det stora Babylon (NWO) är sammansynkade med varandra.  

De som fortfarande tror att det här är konpirationsteorier borde nu vakna upp och börja 
gnugga ögonen. Det här sker ju framför våra ögon. Påven skall tala i FN den 25 September 
alltså bara 3 dagar innan sista månförmörkelsen i Tetraden och Supermånen visar sig på 
Lövhyddohögtiden. WOW!!!  

Gummisvärd räcker inte för unga kristna 
"Det är inte nog med bibelberättelser. Alla kristna, inte minst unga, behöver tränas i 
apologetik, det vill säga försvaret av den kristna läran. ...”Världens i dag kanske främste 
apologet, William Lane Craig, säger: ’Det är otillräckligt att vi i ungdomsgrupper satsar 
på underhållning som avslutas med några fromma tankar. Vi behöver träna våra 
ungdomar för krig. Vi kan inte skicka dem till skolor och universitet beväpnade med 
gummisvärd och plastrustning. Tiden för lek är förbi.’, skriver Stefan Gustavsson." 

OHLINS: Judas brev 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om 
vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er 
att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga.  

Förnekelsen av helvetet värre än tron på det 
"Det är sedan den liberala teologin har trängt in även i frikyrkorna och brutit ner denna tro 
som vi skördar resultatet – tillbakagång. De klara budskapen om nödvändigheten av 
omvändelse från Satans makt till Gud, är i vår tid inte längre självklara. Det som däremot 
klart står fram är skriftens ord på dessa områden och det är det som gäller i alla tider. ...Det 
handlar om att räddas från något till något. När denna förkunnelse klargörs för människor kan 
vi förvänta en skörd för himlen. Eller har också himlen avskaffats precis som tron på 
förtappelsen? Kan man tro på den eviga saligheten och inte tro på dess motsats? Påpekas kan 
att Jesus undervisade mer om risken att gå förlorad än om himlen. Kanske det borde vara en 
tankeställare för alla som vill avskaffa tron på förtappelsen." (Holger Nilsson)  



Judisk artist inte välkommen på musikfestival i Spanien  
ISRAELNYHETER: "Den kända judiska artisten Matisyahu skulle inkommande vecka delta i 
musikfestivalen "The Rototom Sunsplash Reggae Festival" norr om Valencia i Spanien, men 
arrangörerna avbokade honom efter att han vägrat ge ett politiskt uttalande  till stöd för 
palestinierna. Matisyahu är jude men inte från Israel utan från USA vilket gör det hela ännu 
märkligare. Ett tecken på att bojkottrörelsen mot Israel inte är något annat än rent judehat, 
säger en talesman för israeliska utrikesministeriet. " 

NY INTRESSANT RUNES HÖRNA  

Det nya ryska vapnet slår ut kommunikationen och gör moderna vapensystem obrukbara. Nu 
uppges USA och Nato vara oroliga för Putins "supervapen". (AB) >> 

THE TRUMPET NEWS  

Kristus räddade mig från framgångsteologi 
Vittnesbörd: “...Bröder och systrar, kalla det vad det är. Pastorer, kalla det vad det är. Låt inte 
ens minsta tillstymmelse av detta skräp få bo i din församling. Predika emot det och predika 
ett evangelium som lyser så klart och bränner så hett att alla förfalskningar som försöker 
närma sig brinner upp när de kommer in. Behandla inte denna sjukdom som ett harmlöst 
snörvlande i en i övrigt frisk kropp; behandla den som den cancer den är. Predika, undervisa, 
vägled, valla och be ett klart och sant evangelium, och ge inte rum åt någonting mindre härligt 
eller sant. Om du möter någon som är förlorad i detta falska evangelium: Snälla, snälla, snälla, 
älska dem och tala om sanningen för dem. Sitt ner med dem, bjud dem på lunch och slå upp 
era biblar. Tala liv. Sannolikt har ingen någonsin älskat dem tillräckligt mycket för att tala om 
sanningen för dem om dem själva. Sanningen är att de inte kan bli räddade av ett falskt 
evangelium, och framgångsteologin är just ett falskt evangelium.” 

Israel har förhindrat 17 självmordsattacker i år  
"Hittills i år har Israel avslöjat och lyckats förhindra 17 självmordsattacker. Eftersom det är 
relativt svårt att ta sig in från de palestinsk/arabiska områdena på  västbanken till Israel har 
attackerna planerats mot  israeliska mål på västbanken. Fem av attackerna var planerade av 
Hamas fem av andra grupper och sju av attackerna hade ingen koppling till någon speciell 
organisation. Det är den nya hotbilden, många attacker utförs med improviserade vapen av 
personer som inte har någon direkt koppling till någon organisation. Den sista gruppen består 
av personer och små grupper som inspirerats av den hatpropaganda mot judar och Israel som 
allmänt förekommer i det palestinska samhället. Denna grupp är också svårast att upptäcka för 
den israeliska säkerhetstjänsten. Israel har också lyckats förhindra 8 planerade kidnappningar 
under de senaste sju månaderna. Fyra av dessa var planerade av Hamas de återstående av 
Islamsk jihad eller andra grupper. Totalt har Israel lyckats förhindra 111 terrorattacker under 
detta år. Hamas har stått bakom 55% av de planerade attackerna. 

Palestinier: Skillnaden mellan Oss och Dem  
ISRAELNYHETER: "Vi palestinier har misslyckats med att utbilda vårt folk i principerna om 
tolerans och fred. I stället förlåter och applåderar vi terrorism, särskilt när den riktas mot 
judar. Vi vill att världen bara ska fördöma terrorism när den tar palestinska liv. ..." (Bassam 
Tawil) 

POLIS DRABBADE SAMMAN MED MIGRANTER  



Polis och migranter har drabbat samman på den grekiska turistön Kos. Öns borgmästare 
varnar för att flyktingsituationen kan leda till "blodbad". Svenska resebolag följer 
utvecklingen. 

Per Ewert: Se hatbrotten där de verkligen finns 
"...Kristna är med bred marginal den mest förföljda gruppen i världen. Det är en sakuppgift 
som är väl belagd, men i vårt land märkligt sällan påtalad. Brottsförebyggande Rådet (Brå) 
släppte i förra veckan sin årliga rapport om hatbrott i Sverige. De visar att samma trend nu 
växer kraftigt också här hos oss. Hatbrotten mot kristna har sedan 2010 mer än trefaldigats. 
Likväl har ingen kör av svenska opinionsbildare rest sig och ropat på statliga insatser till 
skydd för denna utsatta grupp. Det tycks nämligen fortfarande vara "fel" grupp som förföljs." 
Borås: Rektorn: "Var kaos - jag är faktiskt rädd" 

JAN MARKELL NEWS  

LIGHTHOUSE TRAILS NEWS  

CELLCHURCH KAN DET VARA NÅTT FEL I DET ELLER? (Eng - av Tricia Tillin)  

CITAT: Det är inte svårt att skapa en jordisk organisation. Om vi är belåtna med en ytlig och 
teknisk kristendom, en "rörelse" , som grundar sig på ett mänskligt fundament och består ev 
en världslig struktur, är det möjligt för oss att utföra det utan Guds bistånd. Men vi har blivit 
kallade för ett mycket högre syfte. Församlingen är en andlig institution och hennes uppgift är 
himmelsk, hon får aldrig bli jordbunden. (Watchman Nee - Segrande liv Sid 52) 

OHLINS: När vi tänker på det här är det inte svårt att se dagens moderna kyrka med dess 
"cellstruktur" framför sig där ordets klara undervisning förbytts till förmån för läsande ur 
någon själisk bok. Dessa böcker har ofta en humanistisk prägel och är därför trä, och hö. Det 
kan aldrig bygga upp församlingen andligen.  

NY TRUMPET NEWS  

”Kärnvapenkriget är oundvikligt” 
"När jag frågar experten Bruce Blair om han tror kärnvapen kommer att användas 
igen blir det tyst en stund på telefonledningen från USA:s östkust. Svaret är inte precis 
det mänskligheten vill höra. –Jag är rädd för att det är oundvikligt. Det räcker med en 
datakod kortare än ett twittermeddelande. Oundvikligt är ett starkt ord. Enligt Svenska 
akademiens ordlista betyder det ofrånkomligt, omöjligt att undgå. Vi talar här om vapen, som 
när de första och hittills enda gången användes, hade en sprängkraft som var en 20-del av 
dagens och dödade 70 000–140 000 människor per bomb. Bruce Blair ser sig inte som någon 
alarmist. Han beskriver sig som en väldigt sansad person, en nykter och ansvarsfull 
analytiker. Ändå tvekar han inte att använda ordet oundviklig. Skälen är flera. 2 000 
kärnvapen redo - Det främsta är att USA och Ryssland har nästan 2 000 kärnvapen som 
ständigt står redo att avfyras med kort varsel, 24 timmar om dygnet. 365 dagar om året. Inom 
15 minuter från det att ett larm kommit in ska de kärnvapenbestyckade raketerna lyfta med sin 
dödliga last. Annars är risken att de slås ut av fienden. – En extremt farlig situation där det 
räcker med ett enda fatalt misstag för att världen ska stå inför en ofattbar katastrof, säger 
Blair, som är professor vid ansedda Princeton-universitetet i USA..." 
 
OHLINS: Vi ser att hela världen går emot uppfyllelsen av Bibelns profetior och människan 



förbereder sin egen undergång. Detta är en följd av människans styre utan Gud och därför 
utan Guds beskydd om man inte omvänder sig och tar emot Guds hjälp, frälsning av Jesus 
Kristus.  
Sak 14:12 Detta är den plåga med vilken HERREN skall slå alla de folk som drar ut mot 
Jerusalem: Han skall låta deras kött ruttna medan de ännu står på sina fötter, deras ögon skall 
ruttna i sina hålor, och deras tunga skall ruttna i deras mun. 13 Det skall ske på den dagen att 
HERREN skall sända stor förvirring bland dem. De skall bära hand på varandra, och den enes 
hand skall lyftas mot den andres.  
Upp 14:6 Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt 
evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och 
folkslag. 7 Han sade med hög röst: "Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom 
har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna."  

Sommarläger med positivt budskap  
ISRAELNYHETER: "I motsats till Hamas sommarläger där man lär sig hata och döda finns 
det i Israel sommarläger där araber/palestinier och judar försöker lära känna varandra och leva 
tillsammans." 

JÄRNRIDÅN SOM STÄNGS IGEN  

Frysta nedrustningssamtal, väpnade provokationer, avskräckningsåtgärder. Relationerna 
mellan västvärlden och Ryssland har på kort tid förändrats i grunden och en del experter talar 
om att en ny järnridå håller på att växa fram i Europa. (DI) 

OHLINS: Läs David Wilkersons profetior: 
Hans profetia till Ryska syskonen 2001  
David Wilkerson: Sammandrag ur SYNEN 1972- Järnridån stängs igen  

Skillnader mellan idrott och religion 
"Låt oss alltså värna om detaljer både på idrottens och religionens område. Och låt oss vara 
lika upprörda över falsk religion som över falska resultat på våra idrottsarrangemang. Som 
aposteln också skriver: ”Ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får 
priset. Löp då för att vinna det” (Första Korinthierbrevet 9:24)." 

POLISEN VARNAR FÖR "NO - GO" ZONER I TYSKLAND  

"Det finns distrikt där invandrargäng tar över hela tunnelbanetåg. Boende och 
affärsinnehavare i området hotas och tystas... Anledning: hög arbetslöshet, få jobbmöjligheter 
för invandrare som är okvalificerade för den tyska arbetsmarknaden, och etniska spänningar 
mellan migranter." Der Spiegel 

OHLINS; Ja hur väl stämmer inte profetiorna in på den tid vi lever i. 
Luk 21:10 Vidare sade han till dem: "Folk (GK Etnos) skall resa sig mot folk (Gk Etnos) och 
rike mot rike.  

Kalla det konspirationsteorier eller kalla det vad du vill. Men mycket snart kommer vi att ropa 
på hjälp, för att någon eller några skall skapa ordning ur det kaos vi ser. En man och en 
världsregering kommer att träda fram för att försöka skapa ordning ur kaoset. Den nya 
ordningen (NWO) som kommer fram är ond och antikristlig.  



Utan kompass hamnar vi vilse 
DEBATT: "...Det går inte att fungera i grupp vare sig för familjer, arbetsplatser eller för 
samhället i stort om det inte finns vissa grundläggande spelregler. Hur dessa sedan ser ut och 
på vilka grunder de skapas är en helt annan fråga. Det är detta vi vill peka på med våra 
artiklar. Att kärleken till Gud är helt avgörande och skapar livsstilen i en församling menar vi 
är en självklarhet. Men att utifrån detta hävda att var och på egen hand i sin relation till Gud 
bör forma en livsstil är en helt annan sak. Vi tror på en gemenskap som tillsammans i sin 
gemensamma tro på Jesus formar en livsstil..." (Rebecka Söderbladh och Leif Carlsson) 

NY OHLINS FUNDERING  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Bibelsmugglarna talar ut efter 40 år 
"Agneta minns hur deras ögon lyste när de såg det hon och hennes man smugglat med sig. 
Biblar. Förbjudna och farliga bakom järnridån. Där fanns ju anspråk på en sanning som 
övertrumfade kommunistpartiets." 

Ryssland ska öva med gigantiska kärnvapenubåtar 
"Under hösten ska Ryssland öva med sina tre nybyggda kärnvapenbärande ubåtar i Arktis, 
skriver Svenska Dagbladet. – Det här är väldigt tunga och långsiktiga ryska intressen, säger 
experten Niklas Granholm till SvD. Den ryska militärövningen ska äga rum i arktiska 
farvatten under 2015, skriver Svenska Dagbladet. Uppgifterna kommer från amiralen 
Vladimir Korolyov som är chef för den norra ryska marinen och citeras av den statsägda ryska 
nyhetsbyrån TASS. – Om de nu börjar öva med de här så är det riktigt intressant. Det här är 
väldigt tunga och långsiktiga ryska intressen som finns uppe i Barents hav i Sveriges direkta 
närområde, säger Niklas Granholm, säkerhetspolitisk forskningsledare vid Totalförsvarets 
forskningsinstitut, FOI, till Svenska Dagbladet." 

THE TRUMPET NEWS 

OHLINS: Läs om hur den pågående ekonomiska krisen kan uppfylla profetiorna om Europas 
kommande 10 konungar.  

Greece is the latest European victim of America’s debt crisis. That nation’s troubles are 
threatening trouble to other nations in Europe. But they are also presenting opportunities for a 
more compact Europe. 
The prophecy in Revelation 17 discusses the seven times that the Roman Empire would be 
resurrected as the Holy Roman Empire—from the Middle Ages all the way up to our present 
day. These resurrections are depicted as the seven heads of a beast. Our free new book, The 
Holy Roman Empire in Prophecy, will shock and inspire you with an understanding of those 
prophecies. Revelation 17:12-13 is about a more streamlined Europe, and Greece’s crisis is 
showing us how it all will happen. These verses say, “And the ten horns which thou sawest 
are ten kings, which 
have received no kingdom as yet; but receive power as kings one hour with the beast. These 
have one mind, and shall give their power and strength unto the beast.” 

 



Finland fruktar att Ryssland ska ockupera Åland och förbereder sig på en invasion av ”små 
gröna män”. Försvarsexperten Tomas Ries håller med om att hotet bör tas på allvar. ”Putin är 
en mästare på att överraska”, säger han. (DN) >>  

JAN MARKELL NEWS  

OBS NU ÖVERSATT AV EN LÄSARE TILL SVENSKA (Pdf)  

Nicky Cruz vill se handling, inte bara prat 
"...Föräldrarna misshandlade honom både fysiskt och psykiskt och till slut bestämde han sig 
för att fly till New York för att komma bort från den svåra tillvaron. Snart drogs han med i 
den brottsvåg som drog fram i staden på 1950-talet och han steg snabbt i graderna i det 
kriminella gänget Mau-Maus i stadsdelen Brooklyn och vid ett tillfälle så dömdes Nicky ut av 
en rättspsykiatriker som menade att han var "fördömd, slut, med en enkelbiljett till fängelset, 
elektriska stolen och helvetet" Med den svåra uppväxten och tillvaron i bagaget möttes han en 
dag av småstadspredikanten David Wilkerson som upplevde kallelsen från Gud att komma till 
Brooklyn. De enkla orden "Jesus älskar dig, Nicky" gjorde honom rasande..." 

Nicky Cruz: Farligt att inte förlåta 
"När den tidigare gängledaren Nicky Cruz fick upptäcka förlåtelsens kraft förvandlades hans 
liv. "Om det är tusen steg mellan oss och Gud, kommer han att ta alla förutom ett. Han lämnar 
valet att förlåta till oss"  
...– Så många minnen kom upp inom mig. Jag var rädd för hur det skulle gå. Hon var så sjuk 
att hon knappt kunde öppna sina ögon. De händerna som slagit mig så hårt kunde knappt röra 
ett finger. Han är märkbart tagen innan han fortsätter. – Då var det som en våg av medlidande 
som kom över mig. Där är min mor som håller på att dö. Jag hörde en tyst röst som sa: 
"Nicky, jag vill att du förlåter din mamma. Du måste göra det, för ditt eget helande. På samma 
sätt som jag förlät dig". I samma ögonblick frågar hans mamma om hon får kalla honom sin 
son..." 

Israeliska sjukhus hjälper svårt skadade barn från Syrien  
"Alla dessa faktorer gör att sjukhuset har kunnat hemförlova barnpatienter och deras anhöriga 
som under sin flera veckor långa sjukhusvistelse fått uppleva hur de blivit sedda och 
omhändertagna av ”sin värsta fiende Israel”. Den upplevelsen har varit chockerande - och 
överväldigande. Ziv är bara ett av de sjukhus i Israel som till dags dato sammanlagt har vårdat 
långt över 1000 syriska krigsskadade patienter. Vågar man hoppas på att en sådan omsorg om 
sin nästa en dag också kan påverka relationerna till grannländerna?" (Israelnyheter)  

Fosterhandel utan debatt 
"...Deborah Nucatolas redogörelse i filmen illustrerar vår kulturs inkonsekvens i förhållande 
till abortfrågan. Å ena sidan ses fostret som en cellklump utan människovärde, å andra sidan 
har fostrets kroppsdelar värde just på grund av att det är en människa. Som Michael Wear, 
tidigare medarbetare i Vita Huset hos president Obama, kommenterade på Twitter: ”Det borde 
oroa oss som ett samhälle att vi har användning för aborterade människoorgan, men inte 
barnet som tillhandahåller dem. Vår kultur talar gärna om att respektera natur och miljö för 
kommande generationers skull, men talar sällan om att respektera kommande generationernas 
människovärde. En sådan kultur kräver långsiktigt och strategiskt arbete. Bland annat har vi 
på Svenska Evangeliska Alliansen utformat vår ledar- och opinionsutbildning 
Wilberforceakademin, för detta ändamål. När den kristne politikern och människorättskämpen 
William Wilberforce våren 1789, efter en tre och en halv timmes redogörelse i det brittiska 



parlamentet av slaveriets grymheter – hur afrikanska män, kvinnor och barn kedjades som 
boskap och behandlades därefter – summerade han, ”Ni kan välja att se åt andra hållet, men ni 
kan aldrig säga att ni aldrig visste.” 
Det stormar vidare kring Planned Parenthood i USA 

”Mindfulness är inte för alla” 
"..Denna urgamla buddhistiska meditationsteknik, omstöpt i ny förpackning och 
benämnd mindfulness, har svept in som en storm över västvärlden under det senaste 
årtiondet som ett svar på den stress som blivit allas vår vardag... I mitt eget arbete som 
psykolog har jag ibland fått se de negativa effekterna hos dem jag mött på min mottagning. 
Människor i akut sorg eller i utmattningstillstånd som ännu inte varit redo att konfronteras 
med alla dimensioner av det som inträffat. Därför tycker jag det är viktigt att nyansera råden 
kring meditation och mindfulness som ett lättsinnigt, om än välvilligt recept för alla. På en 
nyzeeländsk nyhetssajt kan vi läsa en nyanserad artikel med titeln ”The Hidden dangers of 
meditation and mindfulness ”som bland annat lyfter fram att cirka sju procent av alla som 
deltar i meditationsretreater utvecklar allvarliga bieffekter som panikkänslor och depression. 
Forskning kring mindfulness och dess effekter på den psykiska hälsan visar på just den 
generella effekten av mindfulness vad gäller stressreducering hos stora grupper och för många 
tillstånd. Samtidigt upplever många kliniskt verksamma läkare och psykologer som jag själv, 
även de negativa bieffekterna..." 

OHLINS: Som kristna varnar vi självklart för yoga & meditation och mindfulness eftersom 
det handlar om ockult andlighet. Det är intressant att läsa denne psykologs varningar och att 
han kallar mindfulness vid sitt rätta namn, nämligen att det är en "buddhistiska 
meditationsteknik omstöpt i ny förpackning".  

Om Antje Jackelén blivit chef för Ikea istället för Svenska kyrkan 
Mats Tunehag: "Tänk om den nyvalda ärkebiskopen istället hade blivit chef för Ikea. Då 
kanske följande samtal hade utspelat sig mellan en journalist och Antje, här kallad 
ärkemöblerinnan." 
OHLINS: Roligt och tänkvärt men också allvarligt. Den som företräder en kyrka ska stå för 
sin tro och kunna säga som Paulus: "jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på"!  

Stefan Gustavsson: Kyrkan behöver omvända sig från rädslan att kalla till omvändelse 
"...Nya testamentet talar om omvändelse 58 (!) gånger. Det är verkligen ingen liten sidotanke, 
utan utgör en helt grundläggande del av det kristna budskapet. Jesus och de första apostlarna 
kallade konstant människor till omvändelse. De pekade inte ut någon speciell grupp eller 
någon speciell synd. Tvärtom; "nu ålägger Gud människorna, alla och överallt, att omvända 
sig", för att citera Paulus inför Areopagen i Aten (Apg 17:30). ...Temat "Kom in som du är, 
kom ut som du vill vara " är en omöjlig hybrid. Det är ett försök att smälta samman två 
oförenliga storheter: Humanism och kristen tro. Här har vi en stor utmaning: Den kristna 
kyrkan behöver omvända sig från rädslan att kalla människor till omvändelse."  

Kravaller på Tempelberget 
Paul Widen: "...Polisen uppger att deltagarna i upploppet hade bunkrat upp stenar och 
brandbomber inne i moskén och misstänker att man hade haft för avsikt att attackera de stora 
judiska folkmassor som idag samlas intill Tempelberget vid Västra muren för att markera 
Tisha b’Av, fastedagen till minne av de båda templens förstörelse. Genom ett snabbt 
ingripande lyckades polisen avvärja hotet och återställa ordningen. TT:s notis om händelsen 
publicerades av både DN och SvD, med den typiskt verklighetsförvanskade rubriken 



”Israelisk polis gick in i al-Aqsa-moskén”. Det viktiga var alltså inte det besinningslösa våldet 
mot polisen eller planerna att attackera tusentals bedjande judar med stenar och brandbomber 
under en fastedag (något som notisen inte ens nämner), utan det faktum att israelisk polis gick 
in i al Aksa-moskén..." 

GAMMAL MEN BRA ARTIKEL I GP: ISRAEL HAR RÄTT TILL GAZA OCH 
VÄSTBANKEN  

Kunskapen om nutidshistoria brister på många håll och den som intresserar sig för Israel-
Palestina-konflikten bör noga läsa FN-deklarationen från 1922. För trots en absurd situation 
med många resolutioner från flera av FN:s organ så är de israeliska rättigheterna till Gaza och 
Västbanken obestridliga, skriver Berndt Ekström i en replik. 

 (Böneämne!) Ny app sänder biblar via ballonger till Nordkorea 
"Den kristna missionsorganisationen Voice of the Martyrs sprider, bokstavligen, evangeliet i 
Nordkorea. De kommer att skicka biblar i uppblåsta ballonger kopplade till en ny app över 
södra gränsen. – I Nordkorea är till och med barnen medvetna om riskerna med att inneha en 
bibel. Till och med strumpor, kläder eller mat är farligt. Människor som plockar upp en bibel 
vet om att deras val är väldigt riskfyllt. De skulle förmodligen kunna bli avrättade, sa Eric 
Foley, präst och verkställande direktör för organisationen Voice of the Martyrs i Sydkorea 
enligt Christian Post. Nyhetssajten skriver att det finns cirka 300 000 kristna bland 
Nordkoreas 25 miljoner invånare. Under de senaste 13 åren har landet stått högt upp på listan 
bland länder som förföljer kristna. Att träffas i grupper och be är mer eller mindre omöjligt. 
Den som upptäcks utföra oregistrerade religiösa aktiviteter fängslas, försvinner, torteras eller 
avrättas, uppger Open doors till Christian Post." 

(Böneämne!) Myndigheter vill kontrollera kristna i Hong Kong 
"De kristna i Hong Kong har åtnjutit stor frihet.Men nu finns tecken på att myndigheterna vill 
begränsa kontakterna med kristna i andra delar av Kina. ... Den lutherske pastorn Philip Woo i 
Hong Kong har sedan 2013 tränat kristna kyrkoledare från andra delar av landet. På grund av 
det blev han kallad till ett lokalt kontor för religiösa angelägenheter i staden Shenzhen, som är 
granne med Hong Kong. Under mötet blev han anklagad för att bryta mot lagen genom att 
göra reklam över hela Kina för sin utbildning. Han uppmanades också att sluta predika för 
studenter från andra delar av Kina som läser i Hong Kong. – Jag har blivit varnad förr. Det 
har varit väntat. Men detta var annorlunda. Jag är nu orolig för min säkerhet när jag är i Kina, 
säger han till BBC." 

"Kristna på flykt blir trakasserade på grund av religion" 
"Robert Halef har besökt flera flyktinganläggningar och boenden i Turkiet, Libanon, 
Grekland och Irak – länder dit bland annat flyktingar från konflikten i Syrien befinner sig. – 
Det är inte ovanligt att kristna blir trakasserade på grund av religionen i flyktinglägren. Jag 
har personligen fått höra det på plats. I vissa områden har de separata flyktinganläggningar för 
kristna och muslimer. Det är det enda sättet, som de ser det, att lösa problemet. Det är för 
människors bästa just för stunden eftersom flyktingarna inte vågar ta sig till 
flyktinganläggningarna annars, säger Robert Halef. – Majoriteten av alla flyktingar som har 
flytt från Syrien bor i parkeringshus, på gravplatser, i tält och liknande. De väljer att inte ta sig 
till flyktinganläggningarna på grund av att de känner sig trakasserade där, säger Robert Halef. 
Många kyrkor har med hjälp av stöd från biståndsorganisationer startat upp egna flyktingläger 
för kristna flyktingar." 



NYA TRUMPET NEWS (Pdf)  

EU:S NYA FREDSPLAN  

Stefan Swärd: Jesu ankomst närmare än någonsin 
"...Budskapet om Maranata, om Herrens ankomst, och Gudsrikets upprättande, 
behöver förkunnas på ett förnyat sätt i svensk kristenhet. Det är en mäktig vision om 
Jesu andra tillkommelse. Det är visionen om att en annan kung ska träda fram för att regera. 
Det är visionen om nya himlar och en ny jord, som reser sig upp ur födslovåndorna av den 
gamla världen, den nya världen där Kristus regerar i frid och rättfärdighet. Bibeln ger glimtar 
av denna nya värld. Bibeln ger glimtar om Herrens ankomst. Vi vet inte detaljerna. Inte någon 
vet när Herrens dag inträffar utom Gud. 
...Men en sak kan vi fastslå, vi är närmare Jesu ankomst i dag än för 100 år sedan, och i 
jämförelse med första generationens kristna." 

Förslag: Nya präster måste viga samkönade par 
"När Svenska kyrkan 2009 öppnade för samkönade par att ingå äktenskap kom beslutet efter 
stormiga diskussioner i frågan. Många präster och lekmän menar att den bibliska definitionen 
av äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna. Därför infördes en väjningsrätt 
för de präster som inte kunde tänka sig att inför Gud viga par av samma kön. Denna möjlighet 
vill nu motionärerna fasa ut genom att se till att samtliga nya präster som arbetar i Svenska 
kyrkan är beredda att viga samkönade par. Man jämför i motionen med den klausul som 
tidigare fanns angående att samarbeta med kvinnliga präster när den frågan var som mest 
kontroversiell." 
 
OHLINS: Ingen är väl förvånad om förslaget går igenom? Antikristna och antibibliska lagar 
ska tvingas på alla i toleransens och kärlekens namn, när hyckleri och falskhet råder. Gud 
kallar både män och kvinnor att predika och att leda, en kallelse som bör vara grunden för att 
bli pastor eller präst, så att det inte bara är ett yrke. När män(niskor) hindrade kvinnorna i 
historien, sände Gud många gånger ut dem på missionsfältet där de både predikade, startade 
församlingar (apostlar) och var ledare, till stor välsignelse för Guds rike. Det gällde framför 
allt i frikyrkorna förr. Att blanda samman "kvinnoprästfrågan" med att viga samkönade par är 
fel. Att tvinga präster att gå emot Bibeln som är Guds ord och sin egen övertygelse, är ännu 
värre!  

RYSSLAND SLUTER MILITÄRPAKT MED IRAN  

OHLINS: Vilken otroligt mäktig Gud vi har eller hur? Det här är alltså en profetia som 
profeten Hesekiel inspirerades av Guds Ande till att skriva ned för ca: 2600 år sedan. 

Hes 38:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot 
Gog i Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom 3 
och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek 
och Tubal. 4 Jag skall föra dig omkring (HEB: SHUWA)och sätta krokar i dina käftar. Jag 
skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm 
skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. 5 Perser (IRAN) 
nubier och puteer är med dem, alla med sköld och hjälm, 6 Gomer och alla dess härskaror, 
Togarmas folk från den yttersta norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig. 7 
Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. 
8 Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år (HEB: AVSLUTANDE TIDEN) 



skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många 
folk upp till Israels berg som länge legat öde. (FRÅN ÅR 70) De har förts ut från folken, så 
att alla nu bor där i trygghet. (FRÅN 1948)  

Man kan på hebreiska tolka verserna 1-4 som om samme person som är ledare för den här 
koalitionen. Som kommer ifrån landet längst uppe i norr (Hes 38:15) = Ryssland. Har varit 
högste ledaren avträtt från sin post men återvänt till ledarskap igen = SHUWA (V 4) Vilken 
otrolig ofattbar exakthet det ligger i Guds profetiska ord!  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

”…men för Israel är det för sent redan imorgon” 
Paul Widen: "...Resolutionen kommer att träda i kraft om 90 dagar och innebär bland annat att 
150 miljarder dollar i frysta tillgångar kommer att göras tillgängliga för den islamiska 
republiken. Israel och flera sunniarabiska stater i Mellanöstern fruktar på goda grunder att 
Iran kommer att använda detta oväntade pengatillskott för att finansiera 
terroristorganisationen Hizballah i Libanon, Houthi-rebellerna i Yemen och Assad-regimen i 
Syrien. Situationen i den redan instabila region kommer drastiskt att försämras. Bortom detta 
mycket allvarliga hot tornar dock det störta hotet av alla: ett kärnvapenbestyckat Iran..." 

Ryssland och Iran skriver under militärt samarbete (Eng) 
Frankrikes Hollande föreslår Skapande av euroområdet regeringen (Eng) 

OHLINS: Två nyheter från de senaste dagarna som än en gång påminner om Biblens 
profetior. Ryssland och Iran har ett starkt samarbete, som Hes 38-39 har förutsagt. Ett enat 
Europa - Romarrike - med en gemensam regering och därtill en världsregering är många 
politikers dröm men det fortsätter att förbereda för den världsledare som Bibeln kallar 
antikrist. Det är mänsklighetens val men inte Guds. 
Ps 2:6 "Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg." ...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 (JESUS) 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.  

USA deltar i militärövning i Ukraina  
"Nato har inlett en större militärövning i västra Ukraina där soldater från USA och flera andra 
Nato-länder deltar. Ryssland fördömder övningen och varnar för att den kan få ”explosiva” 
följder, rapporterar Ekots korrespondent." 

(Böneämne!) Dödsdömd kristen inför Högsta domstol 
"50-åriga Asia Bibi dömdes till döden för hädelse i Pakistan. Nu, efter 6 år, ska hennes fall tas 
upp i Högsta domstol. "Det här är hennes sista chans till frihet genom en rättslig process", 
skriver Wilson Chowdhry, ordförande för en brittisk organisation för pakistanska kristna." 

”Det går inte att leva som jude i Europa”  
"Antisemitism och en splittrad judisk identitet driver allt fler av Europas judar till Det Heliga 
Landet. Förra året flyttade 27 000 judar till Israel som just nu upplever den största 
invandringen på mer än ett decennium. I Malmö decimeras den judiska församlingen − och de 
som bor kvar får allt svårare att hålla liv i sina traditioner." 



Franklin Graham vill stoppa all muslimsk invandring 
Dagen: "Efter en skjutning i torsdags på en amerikansk militärbas kräver evangelisten 
Franklin Graham att USA stoppar all invandring av muslimer. Reaktionen är hyllningar men 
också kraftigt mothugg." 
 
OHLINS: I det läge som råder bland annat i USA har Franklin rätt eftersom det pågår en 
medveten och planerad strategi att göra USA (och västvärlden) muslimskt. Att i det läget 
välkomna och "välsigna fienden" kan vara dumdristigt och naivt och det är vi inte uppmanade 
att vara. Frågan är inte enkel i detta läge när många i väst blundar för sanningen, rädda att bli 
kallad rasist.  

Boko Haram mördade bedjande människor 
Världen idag: "De islamistiska terroristerna i Boko Haram dödade i veckan 16 civila när man 
gick till attack mot en grupp bedjande bybor i sydöstra Niger. 

Junia – en omtvistad apostel 
"På 300-talet skriver kyrkofadern Chrysostomos ”Ja, hur stor måste inte visheten hos denna 
kvinna ha varit som till och med ansågs värdig titeln apostel.” Den första som för fram teorin 
om att det skulle vara ett mansnamn är Aegidius av Rom ett knappt årtusende senare. – Det är 
mycket sent, på 1200–1300 talet, som man börjar använda formen Junias och ge henne en 
manlig identitet." 

President Obama’s state of the union address was loaded with sweet delights meant to 
bedazzle America’s long-suffering middle class as he signaled economic prosperity for all is 
waiting just around the corner. >>  

OHLINS: Om vi inte minns alldelses fel är väl detta precis vad David Wilkerson säger att 
USA:s president skall påstå strax innan den ekonomiska katastrofen som kommer. 

THE TRUMPET NEWS: GERMANY RULES EU  

Det behövs nya syndakataloger 
Debatt i Dagen: "...I sin ambition att vara inkluderande har Kyrkan reducerats till en social 
gemenskap med hög trivselfaktor. På det personliga planet är det viktigare att må bra än att 
utmanas till förändringar. Andligheten reduceras till upplevelser utan krav på ny livsstil. 
Visserligen läses Bibeln i gudstjänsten men få tänker på att dessa texter i huvudsak är riktade 
till församlingar med krav på en ny livsstil där man förväntas lämna vissa handlingar bakom 
sig och börja leva på ett nytt sätt. ...En sund kristen församling har därför som målsättning 
att skapa en gemenskap med höga ideal men samtidigt stor barmhärtighet, nåd och förlåtelse. 
En sådan gemenskap är öppen och generös mot dem som känner sig dömda och misslyckade 
och har en lång väg att vandra. Den erbjuder stöd och hjälp åt dem som behöver inre helande 
och längtar efter en medmänniska att prata med. En sådan gemenskap tål misslyckanden och 
klarar av såväl tvivel som förtvivlan. Den församlingen känns även igen på att dess 
medlemmar vill leva på ett annorlunda sätt, och i det livet kan man ana konturerna av Guds 
framtida nya världsordning." (Rebecka Söderbladh och Leif Carlsson) 

OHLINS: Rubriken kan diskuteras men artikeln förklarar vad man menar.  

 



 

 

 

 


