
NYHETSBREV 1  

Elvor & Janne 

 

Undervisningen från senaste Parousia mötet Sönd 16/2 - 14 utlagt (Mp3) 

ELVOR: Jesus går både före och efter dig 

JANNE: Att se Jesus löser oss från Apati  

Tack alla ni som ber för oss det behövs verkligen i dessa stormiga och stressiga tider. 

Mail har kommit där man bett oss att arkivera ”Snabbnytt” med bilder och 

kommentarer intakta. Det är ju möjligt med PDF formatet så vi skall försöka att varje 

månad få ihop ett litet nyhetsbrev ifrån oss baserat på SNABBNYTT. 

Bed gärna för kommande möten: 

 

Korsets Kraft i Katrineholm Lör 15 Mars (se Länk)  

 Sönd 16 Mars kl 18:00  

>> Lörd 29 Mars 13:00 + 14:15 + 16:00 

Om du bor i närheten av Katrineholm är du välkommen dit lördagen den 15 Mars. 

För vägbeskrivning kan du se länken ovan. Mötet är upplagt enligt följande. 

 

10:00 - 11:00 Vad säger bibeln om avfall? Ser vi det nu? 

11:00-12:00  Vad säger bibeln om avfall? Ser vi det nu? 

12:00-14:00 Käk o Rast 

  

14:00-16:00 Elvor & Janne Ohlin - Tidens tecken!  

16 -19 Rast samtal fika mm. 

19:00 Väckelsemöte  

Dagen därpå Sönd 16 Mars skall vi till Jannes hembygd Finspång och predika på ett 

LP-möte i Pingstkyrkan Kl 18:00 

Sedan drar vi oss hemåt Göteborg, och laddar upp för att möta er en heldag i 

Svenska Frälsningsarmén i Borås Lörd 29 Mars (Se länken ovan) 

http://www.elvorochjanne.se/Mp3_Parousia_mission/EO_parousia_16_2_14.mp3
http://www.elvorochjanne.se/Mp3_Parousia_mission/JO_Parousia_16_2_14.mp3
http://www.korsetskraft.nu/
http://www.kyrktorget.se/sfa.boras


Elvor arbetar just nu även med en ny Ohlins Fundering . Vi får mycket positiv 

respons på de möten som vi spelar in och lägger ut på Mp3 – Tack för all 

uppmuntran! 

På 90-Talet arbetade vi i Pingstkyrkan Gilead, en av medarbetarna där var Maria 

Gustin. Hennes sång och musik har alltid berört oss, här är hennes Passionspsalm 

upplagd på YouTube >> 

Mvh Elvor & Janne Ohlin  

Göteborg 

EU-länder vågar inte riskera gasimporten 

"Västeuropa är alltför beroende av olja och gas från Ryssland. Därför vågar inte EU-

länderna sätta in sanktioner som kan slå tillbaka mot dem själva. Men ett försämrat 

världsläge skadar ändå den ryska ekonomin. Västeuropa är alltför beroende av olja 

och gas från Ryssland. Därför vågar inte EU-länderna sätta in sanktioner som kan slå 

tillbaka mot dem själva. Men ett försämrat världsläge skadar ändå den ryska 

ekonomin. Ryssland är en ekonomisk stormakt när det gäller olja och gas. När det 

gäller energi har ryssarna ett övertag mot stora delar av Europa och har möjlighet att 

tillfälligt stänga rörledningarna, om man skulle behöva påtryckningsmedel. Det 

skulle slå hårt mot EU-ländernas ekonomier och kunna orsaka en ekonomisk kris. 

Just därför kommer inte EU-länderna vara beredda att gå särskilt långt när det gäller 

Rysslands övertagande av Krim... Olje- och gasberoendet ger också anledning till 

oro, även om hotet än så länge enbart är potentiellt. Men de tre tyngsta euroländerna 

– Tyskland, Frankrike och Italien – får en stor del av sin energiförsörjning från 

Ryssland, dessutom med gasledningar som går genom Ukraina. Detta bäddar för 

uppenbara problem som många långt tidigare borde ha tänkt på." 

Obama visar dåligt omdöme igen  

ISRAELNYHETER: "USA:s president Obama har vid ett flertal tillfällen gjort 

uttalanden som försvårat fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna...." 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINSFUNDERINGAR.html
http://www.elvorochjanne.se/undervisning/svenska/ljud/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=RmNDmJolrPg&feature=youtu.be
http://www.dn.se/nyheter/varlden/eu-lander-vagar-inte-riskera-gasimporten/
http://israelnyheter.blogspot.se/2014/03/obama-visar-daligt-omdome-igen.html


 

UKRAINAKRISEN STARTEN PÅ EN HASTIG PROFETISK UTVECKLING?  

OHLINS: På något sätt är detta med att få Ukraina på Rysslands sida ett måste från 

en makthungrig Putin som vill upprätta en Rysk stormakt. (Hes 38-39) Detta starka 

hot från Öster kommer troligen att skynda på utvecklingen mot ett Europas förenta 

stater med en stark och handelskraftig man. Han kommer att snabbt liera sig med en 

mäktig religiös man från södra Europa, som på senare tid har blivit övermåttan 

populär.  

Janne drömde om ett hastigt slut - Citat:" Det man kan förstå (av drömmen) direkt är att 

när väl ändetiden startar så kommer till och med de som nu tror att de är vakna och ser tidens 

tecken att bli förvånade över hur fort det accelererar i utvecklingen." 

http://www.elvorochjanne.se/vittnesbord-uppenbarelser/JOProfetiskdrom-elden.html


 

OHLINS: 

Luk 21:25 Tecken (SEMEION) skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på 

jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas 

dån.  

TECKEN = GK: SEMEION är givetvis tecken på att Guds Rådslut går i fullbordan. 

Guds Rådslut är i detta sammanhang när Israel blir en nation igen och tiden håller på 

att ta slut.  

Luk 21:29 Han gav dem också en liknelse: "Se på fikonträdet (ISRAEL) och alla 

andra träd. (HEDNINGARNA)  

Enligt Sven Reichmann så är detta helt klart Israel som nation som ett tecken. Jag 

har aldrig hört Mark Biltz säga att Jesus skulle komma tillbaka 2015. Bibeln varnar 

oss istället för att tro att vi kan räkna ut hans tillkommelse, det har många nämligen 

försökt med genom åren, Daniels årsveckor mm. Det som presenteras är istället Guds 

bekräftan på att hans tecken sker och Israel står där. Tiden håller på att ta slut och 

Herrens Dag är nära.  

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. 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.  

Vet du när Herrens dag börjar? Nej inte vi heller! Men lever vi i ljuset så skall vi 

kunna förstå när det närmar sig* 

1Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 

När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som 



smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, 

bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.  

2 Pet 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att 

hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och 

morgonstjärnan går upp i era hjärtan.  

Sedan ger Bibeln oss även en varning att vi kan förakta det profetiska ordet. 

1Tess 5:19 Utsläcken icke Anden, 20 förakten icke profetisk tal 21 men pröven allt, 

behållen vad gott är, (1917)  

Det är viktigt det Rune skriver:  

Naturligtvis kan vi inte genom att studera profetiorna eller vända våra blickar mot 

himlen veta den exakta dagen för Jesu återkomst men Paulus skriver i Första 

Tessalonikerbrevet något viktigt, att om vi lever i ljuset så kan den dagen inte 

överraska oss som en tjuv om natten. Att observera Guds tecken i skyn är en del av 

många skilda iakttagelser som alla hjälper oss att leva i ljuset och f å en profetisk 

överblick av ändetiden  

Även detta av Rune  

”Möjligen kan det vara så att vi med hundraprocentlig säkerhet endast kan verifiera 

de tre Högtidstetraderna 1949-50, 1967-68 och 2014-15. Detta gör dock inte dessa 

tecken mindre intressanta, snarare tvärt om."  

OHLINS: Ja precis för det är ju när Fikonträdet (ISRAEL) står där som tecknen skall 

visa sig.  

JAN MARKELL NEWS  

Hotet kan vidgas till fler länder med rysk minoritet 

DN: "Den ryska militära invasionen i Ukraina har skapat det allvarligaste 

säkerhetshotet i Europa sedan Sovjetunionens och östblockets upplösning för nära 25 

år sedan. Den blixtsnabba utvecklingen till en internationell storkris har tagit de 

flesta på sängen, men att just Ukraina blev en brännpunkt för ett nytt kallt krig är 

inte ologiskt. ...Trenin menar att även om det inte blir något krig har maktbalansen 

ändrats på ett grundläggande sätt. Framför oss ser vi en öppen tävlan om kontrollen 

över det ”nya” Östeuropa. Om denna prognos är riktig har länder som Moldavien, 

Vitryssland och de tre baltiska staterna – med signifikanta ryska minoriteter – 

anledning att vara riktigt oroliga." 

OHLINS: Profetian i profeten Daniels syn: 

Dan 7:5 Sedan fick jag se ännu ett djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn, 

och det reste sig på sin ena sida, och i gapet hade det tre revben mellan tänderna. (de 

http://campaign.r20.constantcontact.com/render?llr=qlskyecab&v=001cHaZO6NvI5Ura6jf_e5NkZUjup2jz0TIvzlc46_cWCEU5S5ajROKYsCfKuYPxxAV9ZfmK-Hz-aEhXPeKJ8IG3CvfvKGK7R3qtG78rAMm2ZNFRpZQoWWpCQ%3D%3D
http://www.dn.se/nyheter/varlden/hotet-kan-vidgas-till-fler-lander-med-rysk-minoritet/


baltiska staterna?) Det fick befallningen: Stå upp och sluka mycket kött. (innebär att 

landet utbreder sig)  

 

Bråk på Tempelberget 

”Formellt omfattas Tempelberget av Israels religionsfrihet, men i praktiken 

diskrimineras icke-muslimer systematiskt på platsen av israelisk polis, med 

hänvisning till säkerhetsskäl. Exempelvis får icke-muslimer bara gå in på området 

genom en av dess 11 portar. Icke-muslimer får inte be på Tempelberget, vilket har 

skapat en absurd situation där israelisk polis (som har ansvar för ordning och 

säkerhet på platsen) arresterar judar som ber på judendomens heligaste plats. Moshe 

Feiglin har själv arresterats två gånger efter att ta trotsat böneförbudet. Moshe 

Feiglins lagförslag uppmärksammar en rad andra missförhållanden som råder på 

Tempelberget, bland annat omfattande byggprojekt som genomförs utan helt utan 

arkeologiska hänsynstaganden. Platsens judiska historia (som officiellt förnekas av 

Wakf) är inte bara oåtkomlig för forskning; den raderas till och med som ett resultat 

av byggprojekten. Moshe Feiglin uppmanar därför Israels regering ”att 

implementera israelisk överhöghet i hjärtat av Jerusalem, i hjärtat av nationen – på 

Tempelberget; att göra slut på diskrimineringen på platsen och att tillåta alla att gå 

upp till Tempelberget genom vilken port de vill, utan åtskillnad på grund av 

religion, ras, kön eller nationalitet, i enlighet med israelisk lag.” (Paul Widen)  

Ultraortodox ”miljonmarsch” i Jerusalem 

"Hundratusentals människor deltar i skrivande stund i en massiv demonstration i 

Jerusalem för att uttrycka sitt motstånd till ett lagförslag som för första gången i 

Staten Israels historia kommer att tvinga landets ultraortodoxa män att göra 

värnplikt..." (Paul Widen) 

  

http://nyheter.paulwiden.se/?p=2217
http://nyheter.paulwiden.se/?p=2220


Sverige måste höja beredskapen för att markera mot Ryssland. Det anser 

generalmajor Karlis Neretnieks, skriver aftonbladet.se.>>  

OHLINS: Ja den dagen kommer troligen när Ryska trupper invaderar även Sverige 

>>  på sin väg ner till Mellersta Östern. Då är tiden inne för världshistoriens största 

ögonblick nämligen Jesu Tillkommelse. Vi ser nu hur snabbt hela världsscenen kan 

vförändras. Är det inte precis så här det ska se ut strax innan slutet? Herrens dag 

skall komma som en tjuv över de oförberedda. 

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas 

av det dagliga livets omsorger, 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."  

1Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 

När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som 

smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, 

bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.  

 

Ny ordstudie: Det grekiska ordet Astheneia - Strongs nr 769/772 >> Det här är 

mycket goda nyheter att läsa för den som kämpar mot synden och begärelserna, det 

finns en lösning!  

Övergreppet på Krim avslöjar putinismen 

"Här visar sig också kärnan i putinismen: att säkra det egna auktoritära styret, och 

det korrupta system det vilar på, går alltid först. Putins övertalningsmetoder 

inskränker sig till våld och trakasserier. Och han är livrädd för vilken dragningskraft 

ett verkligt demokratiskt Ukraina skulle kunna utöva på den ryska befolkningen." 

http://www.di.se/artiklar/2014/3/2/vi-bor-hoja-beredskapen/
http://www.elvorochjanne.se/vittnesbord-uppenbarelser/Elvorochjannesyner1.html
http://www.elvorochjanne.se/vittnesbord-uppenbarelser/Elvorochjannesyner1.html
http://www.elvorochjanne.se/hebreiska-grekiska/GK_769%20ASTHENEIA.html
http://www.dn.se/ledare/signerat/overgreppet-pa-krim-avslojar-putinismen/


”Vad säger att Putin nöjer sig med Krim?” 

"Rapporterna om att ryska flaggor har hissats i Ukrainas östliga städer Donetsk och 

Charkiv är illavarslande. Samtidigt är det viktigt att notera att det är ett brett mandat 

som Putin har fått av Federationsrådet: han får nu använda rysk militär ”i Ukraina”, 

inte enbart på Krim. Det betyder att ryska trupper snart kan landsättas i andra delar 

av Ukraina. Risken är således uppenbar: Ukraina hotas inte bara av att bli styckat, 

utan att så småningom i sin helhet återerövras av Ryssland." 

Påven talade om kristen enhet med trosrörelsepastorer 

Att påven och Kenneth Copeland, som är en av de mer framträdande personerna 

inom den internationella trosrörelsen, nu har välsignat varandra har kallats för ett 

historiskt och häpnadsväckande ögonblick. 77-årige Copeland har sin bas i Texas, 

USA. Men speciellt under Livets ords tio första år var han en stor inspirationskälla 

för Uppsalaförsamlingen och i mitten av 1980-talet besökte han även Livets ord. 

OHLINS: En villolärare som Kenneth Copeland är nog inte särskilt svårt att knyta 

till Påvedömet och den falska ekumeniken. 

  

 

Simferopol. Världen håller andan och riktar ögonen mot Krimhalvön. Rädslan för ett 

krig mellan Ukraina och Ryssland växer för varje timme bland många invånare. – Jag 

är riktigt rädd för framtiden, säger 32-årige Oleg Vorobyos. (Ab) >>  

http://www.dn.se/nyheter/varlden/vad-sager-att-putin-nojer-sig-med-krim/
http://www.dagen.se/nyheter/paven-talade-om-kristen-enhet-med-trosrorelsepastorer/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article18459925.ab


 

THE TRUMPET NEWS  

 

 

 

KARINS NYHETSBREV  

 

Sök sanningen om abort och dess offer 

"Statistiken säger att fyra av fem kvinnor som gjort abort lider psykiskt, det vill 

säga upplever trauma/känslor av sorg, ånger, skam, dålig självbild och så vidare. Fler 

och fler kvinnor talar nu ut om de förödande konsekvenserna som aborten hade i 

deras liv, att aborten inte blev den lösningen de trodde och hoppades på utan att den 

http://media.thetrumpet.com/trumpet/weekly/TW20140301.pdf
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_27_2_14.html
http://www.dagen.se/opinion/asikt/sok-sanningen-om-abort-och-dess-offer/


faktiskt förvärrade deras situation. Och det är inte orealistiskt att tänka sig att många 

av dessa kvinnor kände sig tvingad av omgivningen eller av sina omständigheter att 

göra abort. Hur många kvinnor runt omkring oss, även i våra församlingar, lider och 

sörjer i tysthet? Var är männen i allt detta? De nämns sällan eftersom det är kvinnans 

val. Men hur känner vi för pappor som är emot aborten av deras eget barn, de som 

vill behålla sitt barn men som inte har någon makt att skydda det från döden? Jag 

undrar hur många män i vårt land som sörjer i tysthet för att de har förlorat ett barn 

genom abort? ...Jag drömmer om ett samhälle där alla människor har lika värde, 

födda som ofödda, och där kvinnor som upplever en oplanerad graviditet inte möts 

av orden ”Du kan ju alltid göra abort” utan i stället med livsbejakande hjälp, stöd 

och hopp! Och också lika viktigt, hjälp till helande för dem som genomgått en 

abort. Vi kristna kan vara en viktig del i detta!" (Rebecca Johnson) 

Vi kan inte tro att alla religioner bär till Gud 

"Den nya politiskt korrekta toleransen pekar ut bibeltroende kristna som intoleranta. 

Men ingenting är mer intolerant än en tolerans som kräver frånvaron av all 

övertygelse. Men tyvärr så har debatten också i den kristna världen förändrats från 

”Vad säger Bibeln, vad är sanning?” till ”Tog någon anstöt?” Jag vill också påminna 

om att min artikel handlade om någonting större än det som händer hos rådet på 

Kyrkogatan 25 i Göteborg. Den handlade om en framväxande världsreligion." (Per-

Arne Imsen)  

Arktis allt hetare för USA:s militär  

"Amerikanska marinen ser nu över hur den kan börja öka närvaron i Arktis kring 

2020. Bakom det nya intresset är tecken på att områdets en gång permanenta istäcke 

smälter snabbare än väntat. Militären förutspår att det leder till mer fiske, ökad trafik 

och hårdare tryck på mineralutvinning. – Vi tror inte att vi måste kriga där uppe, 

men vi måste vara redo, säger konteramiral Jonathan White, som bland annat är chef 

för marinens specialgrupp om klimatförändringar." 

OHLINS: Det här riskerar att bli en spänd fråga när man möter landet i öster, "landet 

längst upp i norr" (Hes 38:15) som redan har stora ambitioner i Arktis.  

http://www.dagen.se/opinion/asikt/vi-kan-inte-tro-att-alla-religioner-bar-till-gud/
http://www.dn.se/nyheter/varlden/arktis-allt-hetare-for-usas-militar/


 

Den 78-årige David Yonggo Cho,  grundare av Yoido Full Gospel Church i Seoul, 

dömdes förra torsdagen till tre års villkorligt fängelsestraff, med en femårig 

prövotid, liksom till att böta motsvarande 30 miljoner kronor. Hans äldste son, 

Heejun Cho, dömdes till tre års fängelse, enligt den sydkoreanska nyhetsbyrån 

Yonhap News Agency. >>  

 

ÖKAD PRESS PÅ BOSÄTTARNA  

http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/02/24/Yonggi-Cho-villkorligt-domd/
http://ivarfjeld.com/2014/02/24/fresh-bid-to-bribe-jewish-settlers-to-leave-their-home/


 

 

TILLBAKA TILL KALLA KRIGETS DAGAR  

David Wilkerson varnade för det här i boken Synen som kom ut 1973. Läs den 

skakande berättelsen om hur D.W stannade mitt i en predikan i Ryssland 2001 och 

började gråta när han i Anden såg vad som skulle komma (Finns på en länk på denna 

sida) >>  

NYHETSSAMMANFATTNING FÖR JAN - 2014 >> 

 

 

http://endoftheamericandream.com/archives/if-you-believe-that-the-cold-war-is-over-just-look-at-what-is-happening-in-ukraine
http://www.elvorochjanne.se/david_wilkerson/profetior/DWBudskaptillryssland.html
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/SNABBNYTT_Jan_14.html

