
Per Ewert: Avskaffa fobi-stämpeln 

"...Det måste självfallet vara möjligt för alla – även muslimer – att med kraft motarbeta 

militant islamism och få sina argument prövade utan att beslås med förklenande etiketter. På 

samma sätt måste det vara möjligt att hålla religionen islam för helt eller delvis falsk. Det 

måste också vara möjligt att kritisera muslimska sedvänjor och moraluppfattningar på samma 

sätt som görs med andra religioner, utan att stämplas med det märkliga uttrycket -fob. Ett 

öppet samhälle måste tåla kritik mot varje politisk, filosofisk eller religiös uppfattning. När 

en saklig kritiker indirekt sjukförklaras, stängs samtidigt det fria samtalet. Ett samhälle som 

sätter munkavle på den som höjer sin röst mot förtryck, öppnar i stället dörrarna för 

destruktiva krafter..." 

Missionärsrapport: Irak och Syrien värre än Nordkorea 

"Topp fem på Tillbaka till Jerusalems lista över länder där kristna är mest utsatta ser ut så här: 

1. Irak 2. Syrien 3. Nordkorea 4. Iran 5. Kina 

Tillbaka till Jerusalem riktar också hård kritik mot västvärldens kristna för att inte ägnat sig 

mer åt mission i länderna ”mellan murarna” – alltså mellan klagomuren i Jerusalem och den 

kinesiska muren. ”Som ett direkt resultat av att inte ha evangeliets budskap har länderna 

mellan Kina och Jerusalem urartat socialt, ekonomiskt, medicinskt och politiskt, och saknar 

grundläggande mänskliga rättigheter och rättvisa”, skriver missionsrörelsen." 

Livets Ords ledarskap och medlemmar måste våga se i backspegeln 

"...Vi som följt Livets Ord mer eller mindre sedan starten är smärtsamt medvetna om att det 

som kommit att känneteckna grundarnas ledarskapsstil har varit just bristen på backspeglar. 

Oviljan att göra upp med det förflutna. Fartblindhet, arrogans, upphöjelse av människor, 

maktmissbruk, rena villoläror. Ja, listan kan göras hur lång som helst över det som haft fritt 

utrymme att växa och frodas i Uppsalaförsamlingen då ett genuint intresse till självrannsakan 

saknats. Otaliga människor har skadats. En del har tappat tron. Havererade relationer. 

Nedlagda församlingar som en gång i tiden blomstrade. Listan problemområden är givetvis 

inte begränsade till trosrörelsen, men rörelsen har i större utsträckning än andra rörelser 

konsekvent vägrat upprättelse och själavård av sargade får, medarbetare och anställda..." 

(Aletheia)  

”Den leder tanken fel…” 

Paul Widen: "Helena Grolls resonemang uppstod emellertid inte i ett vakuum. Det otäcka är 

därför inte i första hand vad Helena Groll sa, utan att hon arbetar i ett klimat där 

frågeställningen tycktes rimlig. Det var inte en plötslig felsägning som fick henne att fråga 

Israels ambassadör om judar bär ett ansvar för den växande antisemitismen: när han vänligt 

men bestämt tillbakavisade frågan envisades hon flera gånger, "varför, varför, varför?" När 

det till slut gick upp för de programansvariga att det fortfarande finns anständiga människor i 

Sverige som reagerar på den här typen av resonemang gjorde man pliktskyldigt en hel pudel. 

"Den leder tanken fel..." När konflikten mellan Israel och palestinierna får mer 

uppmärksamhet än någon annan konflikt på jorden, när man ständigt rör sig på gränsen till det 

fullkomligt oanständiga (dryftar frågan om Israel är en apartheidstat när en miljon israeler 

ligger och trycker i skyddsrum, till exempel) och samtidigt inte har den intellektuella 

förmågan att föra diskussionen bortom svamlande frågeställningar som ”Hur är stämningen 

där nere?” och ”Vad innebär det här för fredsprocessen?”, då krävs det naturligtvis bara ett 

litet myrsteg i fel riktning innan man står helt säkert på antisemitisk mark. 

Debatt: EU-bistånd ska inte gå till antisemiter  

"Det finns åtskilliga exempel på EU-finansierade organisationer som motarbetar Israel och 
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försämrar möjligheterna till dialog och fred. Nu måste tydliga riktlinjer för biståndet till för att 

hindra att pengar hamnar hos antisemitiska och våldsbejakande grupper, skriver Lars 

Adaktusson (KD)." 

Forskare: CIA försöker militarisera vädret 

"CIA försöker hitta nya sätt att manipulera vädret för militära ändamål. Det misstänker 

en klimatforskare som nu slår larm till sina kolleger. ...Teknisk manipulering av vädret, 

så kallad geoengineering, kan göras på flera olika sätt. Till exempel kan man reflektera 

tillbaka solljus genom att strö svavelpartiklar i den övre atmosfären. De långsiktiga effekterna 

av metoderna är emellertid okända och forskare varnar för följderna. I veckan publicerar 

National Academy of Sciences en stor rapport om geoengineering. Bland sponsorerna finns 

det amerikanska underrättelsetjänstsamfundet US intelligence community, som bland annat 

omfattar Nasa, National Oceanic and Atmospheric Administration samt US Department of 

Energy, uppger The Guardian." 

 

Netanyahu: "Israel är ert hem" 

Efter Köpenhamn: Lägger 400 miljoner på invandring till Israel 

"Köpenhamn | Reaktioner på attentaten Efter attentaten i Köpenhamn i helgen går Israels 

premiärminister Benjamin Netanyahu ut och uppmanar judar över hela världen att 

flytta till Israel. Netanyahu vill se en ”massiv invandring” till Israel och har enligt 

nyhetsbyrån AP bestämt att upprätta en invandringsplan för 46 miljoner dollar, 

motsvarande cirka 400 miljoner kronor, för att uppmuntra judar från Frankrike, 

Belgien och Ukraina att ta sig till Israel. ”Vågen av attacker mot judar kommer att fortsätta 

och även om varje land borde vara säkert för judar så säger vi till våra judiska bröder och 

systrar: Israel är ert hem”, sade Netanyahu innan ett möte med den israeliska regeringen. "  

 Netanyahu Urges Jews to Move to Israel after Copenhagen Attacks 

(Sv) Netanyahu uppmanar judar att flytta till Israel fter attacken i Köpenhamn  

Liberman tells US Jewish leaders: It's time for massive aliya  

(Sv) Liberman säger till USA:s ledare: Det är dags för en massiv aliya  

Peres tilts against 'political' calls for European Jewish exodus 

(Sv) "...Peres sa att han "vill att varje Judisk som vill komma till Israel ska komma." Men "Jag 

vill inte att det ska vara en politisk ståndpunkt", tillade han. "Kom inte till Israel på grund av 

en politisk ståndpunkt, utan för att du vill komma och bo i Israel. Israel måste förbli ett land 

av hopp och inte ett land av rädsla. 

OHLINS: Den som inte förstår att vi lever i "den yttersta tiden" och ser att det som sker är 

uppfyllelsen av Bibelns profetior, borde vakna och damma av sin Bibel nu. 

Hes 36:23 Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har 

van-ärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag 

bevisar mig helig bland er inför deras ögon. 24 Ty jag skall hämta er från folken och samla er 

från alla länder och föra er till ert land.  

Barnprogram uppmanar tittare: Döda danskar 

"Här lär sig muslimska barn att hata väst. Kaninen Assud uppmanar tittarna att döda danskar i 

Hamas barnprogram. – Om de gör det igen så dödar vi dem." 
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Ny FN-chef kan sitta sju år utan omval enligt nytt förslag  

"En sammanslutning av äldre världsledare föreslår att nästa FN-chef efter Ban Ki-Moon väljs 

för en period på sju år utan möjlighet till omval. Detta för att stärka FN-chefens oberoende 

och motverka risken för att det uppfattas som att FN-chefens arbete styrs av intresset av att bli 

omvald. "  

OHLINS: Det här är väl intressant, att det kan dyka upp en ledare som sitter under en 7 års 

period just nu.  

 

Luk 21:25 Tecken (Semeion: = Tecken på att Guds rådslut sker) skall visa sig i solen, i 

månen och i stjärnorna (GK: Astron) och på jorden skall folken gripas av ångest och stå 

rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i 

väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall 

man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.  

Vad är då Guds rådslut? Jo att när du ser Israel bli en nation igen så skall hedningarna 

(motståndarna) vända sig emot Israel över hela jorden. Här finns det hur många bibelord som 

helst men låt oss ta bara några. Lk 21:29 Hes 38-39 och  

Sef 3:8 Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty 

detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken (Prof = Huvuden och Horn 

se Dan 7 + Upp 13) för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min 

nitälskans eld skall hela jorden förtäras.  

Ovanstående har med delningen av landet att göra, alltså den kommande "falska freden" 

som kommer att sluta i fullkomlig kaos innan Jesus kommer tillbaka för att upprätta sitt rike.  

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 (Motståndare till Israel och därmed Herren) och 

föra dem (Arméer) ner till Josafats dal. (Harmagedon) 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 (Under en falsk fred)  

Det här ser vi nu med egna ögon, att Ryssland samlar sin armé. Då Putin vänder sig mot Öst i 

Vladivostok blir hela Yanktse floden blodröd (Tecken) Nyss slöt han även ett djupare 

militärsamarbete med Iran (Hes 38-39) 

När Mellanösternkvartetten (Vilddjuret? i Dan 7 + Upp 13) samlades för första gången var 

det under fredskonferensen i Annapolis November 2007. Man lade där fram Vägkartan för 

fred, för första gången offentligt. Den handlar just om att dela landet och det är precis vad 

vilddjuret skall göra, enligt Bibeln. Gud bekräftar också med tecken i stjärnhimlen (Gk Astron 

Lk 21:25) Det största objektet som någonsin har visat sig i den här galaxen var en spektakulär 

syn för astronomer världen över: kometen Holmes 17 P. Citat Wikipedia: 
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Comet Holmes (official designation: 17P/Holmes) is a periodic comet in the Solar System, 

discovered by the British amateur astronomer Edwin Holmes on November 6, 1892. Although 

normally a very faint object, Holmes became notable during its October 2007 return when it 

temporarily brightened by a factor of about half a million, in what was the largest known 

outburst by a comet, and became visible to the naked eye. It also briefly became the largest 

object in the Solar System, as its coma (the thin dissipating dust ball around the comet) 

expanded to a diameter greater than that of the Sun (although its mass remained 

minuscule).[4] 

Denna komet blev sedan synlig för blotta ögat samtidigt som fredskonferensen pågick  

Ovanstående tidstecken går alltså att själv att ta reda på eftersom det är fakta. Likadant är det 

med de tetrader som visat sig (se NASA). Just nu 2014-2015 ser vi en tetrad på Israels 

högtidsdagar vår och höst. Man kan väl inte förneka tecknen att Guds rådslut sker framför 

våra ögon ?  

Tecknen var ju: 
Hela världen skall vända sig mot Israel (och mot Kristna som är Inympade) = Uppfylls snabbt 

nu 2014-15  

Vi skall se riken komma samman (Horn och Huvuden) Sef 3:8 + Dan 7 + Upp 13 

En internationell armé ska träda fram (den Obama vill samla?) 

NY RUNES HÖRNA: EUROSAMARBETET VID ETT VÄGSKÄL  

 

EN AVSLÖJANDE VIDEO MED SVENSK TEXT  

I många församlingar uppmanas medlemmarna att köpa och läsa Rick Warrens bok Leva med 

mål och mening. (Förord: Niklas Piensoho som nu ber i USA med Dalai Lama) Men vad lär 

han ut egentligen? Svaret finns här på en video med svensk text. >> I USA som ligger långt 

före Sverige, har Warrens inflytande lett till att biblisk förkunnelse minskat och ersatts av 

annat.  

1Joh 4:5 De är av världen; därför tala de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 

6 Vi åter är av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss; den som inte är av Gud, han 

lyssnar icke till oss. Härpå känna vi igen sanningens Ande och villfarelsens ande. 

 

Siewert Öholm: En fiktiv stat med fiktiv president 

"Fakta är att det inte finns någon ”palestinsk stat”. Faktum är också att det inte, 2015, finns 

någon vald palestinsk president. Faktum är att det inte heller, i varje fall i retoriskt folkrättslig 

mening, finns ett ”palestinskt folk”. Två tredjedelar av Jordaniens befolkning är 

palestinaaraber. Två miljoner palestinaaraber bor i Gaza. Lika många i det vi idag kallar 

Västbanken. PLO-grundaren och terrorledaren, Yassir Arafat, skapade den palestinska 

identiteten och förde den ”palestinska kampen” via mycken blodspillan och brutalitet i 

terrordåd som kan liknas vid dagens IS-ideologi." 

Obama asks for worldwide war authority to go after ISIS... 

(Sv) Obama begär världsvid auktoritet för att gå efter ISIS  
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OHLINS: Alla vill naturligtvis att ISIS makt bryts. Ändå ska vi inte glömma att detta 

utnyttjas och missbrukas av New World Orders intressen. Som vi har sagt tidigare kan det 

vara just detta som används för att legalisera en världsregering med en armé osv.  

Vi har varnat för detta tidigare att vi kanske ser början på vilddjurets armé, för någonting i 

den här stilen måste komma säger uppenbarelseboken. Mr Abbas vill ju dessutom att hans nya 

stat ska övervakas av internationella trupper. 

Upp 13:4 Och de tillbådo draken, därför att han hade givit vilddjuret sådan myndighet; de 

tillbådo och vilddjuret och sade "Vem är lik vilddjuret, och vem kan strida mot det?"  

Skandalerna som skakar Livets ord  

EXPRESSEN: Den omstridda frikyrkoförsamlingen Livets ord i Uppsala skakas av den fjärde 

stora skandalen på mindre än ett år. En av församlingens ledarprofiler Robert Ekh, 61, skiljer 

sig efter en två år lång otrohetsaffär, behåller sin pensionsförmån som innebär full lön och 

flyttar utomlands med sin älskarinna. En besviken medlem säger: – Nu lämnar min fru och jag 

Livets ord. De borde lägga ned hela församlingen. 

OHLINS: "Framgångsteologin" skördar sina offer och leder till att "sanningens väg smädas".  

2 Petr 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.  

Några sanningens ord om Mahmoud Abbas och hans påhejare  

ISRAELNYHETER: "Vilken "moderat" arabisk president kramade senaste vecka offentligt 

om Sudans ledare som är efterlyst för folkmord? Vilken "reformator" i Mellanöstern 

påbörjade nyligen sitt tionde år av en fyraårig mandatperiod? Vilken ledare som är allierad 

med väst beordrade för några dagar sedan en undersökning för att utreda om en 

karikatyrtecknare möjligen hade ritat Muhammed? Svaret på frågorna är palestiniernas 

president Mahmoud Abbas." 

Terrorattentat i Australien stoppat  

"Den australiska polisen för terrorbekämpning uppger att den har förhindrat ett förestående 

terrorattentat kopplat till jihadistgruppen Islamiska staten (IS) genom att gripa två män i 

Sydney på tisdagen." 

Sahlin jämställde jihadister med abortmotståndare 

"Den barnmorska i Sverige som vägrar utföra abort i Sverige är en "extrem religiös utövare", 

på ett principiellt liknande sätt som de människor som strider för Islamiska staten. Det menar 

Mona Sahlin, regeringens samordnare mot våldsbejakande extremism." 

OHLINS: Ett bibelord till Sahlin: Jes 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, 

som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!  

”Förtroendet är förbrukat” 

"– Utrikesminister Margot Wallström har förbrukat sitt förtroende. Det säger Siewert Öholm, 

efter att Wallström hävdat att Mahmoud Abbas alltid tagit avstånd från våld." 

Fakta? Vem bryr sig om fakta? 

"Obamas fulspel visar dock att han inte längre skyr några medel för att driva igenom ett avtal 

med Iran, den utrikespolitiska framgång som han har arbetat på i över sex år. Netanyahu har 
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för sin del arbetat lika ihärdigt för att förhindra att Iran skaffar sig kärnvapen och fruktar att 

det avtal som nu håller på att utformas kan komma att förverkliga hans värsta mardrömmar." 

(Paul Widen)  

Svenska kyrkan fortsätter neråt  

"Mitri Raheb från Betlehem inbjöds att tala i Uppsala domkyrka.Det säger en hel del om 

svenska kyrkan. Men det finns de som protesterar." 

Samsung varnar för sina tv-apparater – kan avlyssna samtal 

"Dags för en tv-kväll i soffan? Då gäller det att se upp med vad du säger – åtminstone om du 

äger en Samsung smart-tv. Företaget varnar nu sina kunder för att deras röster kan spelas in 

och överföras till "tredje part" 

Löfven måste tala klarspråk med Abbas 

"...Historiskt har åtskilliga miljarder från Sverige redan kanaliserats till den Palestinska 

myndigheten, men även direkt till projekt och organisationer som finns i regionen. Då och då 

har det genom åren ifrågasatts om de enorma beloppen nått rätt adressat, om biståndet använts 

effektivt och i vilken mån de svenska skattebetalarnas pengar verkligen bidragit till en fredlig 

utveckling.Samma frågor måste ställas idag. Enligt den tidigare ordföranden i Palestine 

International Bank, Issam Abu Issa, är korruptionen inom den palestinska myndigheten 

monumental. Trots löften från president Abbas om att bekämpa korruptionen har nästan 

ingenting hänt. Abu Issa uppger att uppemot hälften av den samlade palestinska statsbudgeten 

helt enkelt försvinner. Samtidigt har de palestinska ledarna under lång tid berikat sig själva 

och sina familjer. Yassir Arafat inledde denna besynnerliga praxis och har kommit att 

personifiera det som skulle kunna kallas en palestinsk kleptokrati. En grupp av amerikanska 

revisorer som vid ett tillfälle hyrdes in av Arafats eget finansministerium konstaterade att 

PLO-ledarens personliga förmögenhet uppgick till omkring en miljard US-dollar. På den 

amerikanska affärstidskriften Forbes berömda lista över världens rikaste regeringschefer kom 

Yassir Arafat 2003 på en sjätteplats..." 

THE TRUMPET NEWS (Pdf) 

Abbas borde resa till Jerusalem istället  

"Palestinierna bör upphöra med unilaterala åtgärder i internationella fora, ge upp 

förhandsvillkoren för förhandlingar och inleda samtal med Israel. Det är bättre att resa till 

Jerusalem än Stockholm om Abbas menar allvar med fred. Det skriver den israeliska 

ambassadören Isaac Bachman." 

Ett nytt exempel på EU:s hyckleri  

ISRAELNYHETER: "EU fördömer Israel varje gång Israel tillkännager nya byggplaner i 

bosättningarna i Judéen, Samarien och östra Jerusalem. Samtidigt är EU med och bygger 

olagliga bostäder för palestinierna på område C av västbanken där Israel enligt Osloavtalet 

skall ha full kontroll. "Humanitär hjälp" kallar man det från EU. Hyckleri är väl ordet man 

kan använda om EU:s Israelpolitik." 

OHLINS: Vi vill uppmärksamma er på vad Berndt Isaksson svarade Andreas Frost på Vakna 

Sverige den 25 Februari 2014 då det gäller dessa tidstecken. Sedan detta datum har det hänt 

en del som skakat judarna över hela världen. Kom ihåg att Tetraden finns där nu 2014-2015 

och vi tror inte heller att den skulle varna för att "uppryckandet är nära", som en del 
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predikanter gör. Men däremot tror vi att tetraderna varnar oss för att Herrens Dag är nära - 

men när den startar vet ingen!  

Roten till det här är vare sig Sid Roth eller Mark Biltz det här är fakta vare sig bloggare vill 

tro det eller inte. Vare sig tetraderna visar sig här eller där, så är det ett faktum i alla fall. Det 

går faktiskt att kontrollera! Det här är ingenting som vi stöder oss på som grund i vår 

profetiska tolkning av ordet, det är bara komplement till allt det andra vi ser går i uppfyllelse 

framför våra ögon.  

Vi har informerats om att detta nyligen togs upp på en temadag, med vad vi förstår, uppenbar 

brist på insikt i ämnet. 

Fil 1:9 Och därom beder jag, att er kärlek må allt mer och mer överflöda av kunskap och 

förstånd i allt 10 så att I kunnen döma om vad rättast är, (urskiljning) på det att I mån 

bliva rena och för ingen till stötesten, i väntan på Kristi dag, 11 och bli rika på 

rättfärdighetens frukt, vilken kommer genom Jesus Kristus, Gud till ära och pris. 

1Mos 1:14 Gud sa: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!" De skall vara 

tecken (oth = signal, tecken) som utmärker särskilda (bestämda) tider, dagar och år,  

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 (innan i tid och plats, inför, 

framför) HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.  

Här talas om tidstecken före Herrens dag som är en tidsperiod, vilken avslutas med Jesu 

återkomst. Om man nu gör Herrens tidstecken om intet som så tydligt varnar Guds folk för 

Herrens Dag, riskerar man att bli en stötesten för andra. Man blandar ihop det hela med de 

kosmiska katastrofer som sker vid avslutningen av denna tidsålder, men det är ju inga 

tidstecken överhuvudtaget! Då har man ju redan tagit både märket och valt sida, för länge 

sen! 

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i 

livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.  

Andreas Frost: "Ett annat scenario skulle kunna vara att Antikrist får det lättare att charma 

kristna som anammat läran. För tänk om Antikrist framträdande sker under tetraden? Det är ju 

ingen omöjlighet. Skriften talar bla om en blodröd måne innan Herrens återkomst. Så nog kan 

Antikrist dra nytta av läran."  

Berndt Isaksson: Vadå ”anammat läran”? Det finns ingen lära kring tetraden 2014/2015. Allt 

som finns är dels faktumet att den infaller på Herrens Högtider, dels faktumet att det kring de 

två/tre senaste tetraderna har ägt rum stora händelser i judafolkets historia, ibland av negativ 

art ibland av positiv art. Det är också ett faktum. Ingen, i vart fall inte Mark Biltz, har någon 

profetia om den kommande tetraden, bara en konstaterande att OM tidigare mönster följs så 

kommer det kring denna tetrad också ske något stort. Obs. OM tidigare mönster följs! 

Därefter kan man SPEKULERA/FUNDERA, eller vad man vill kalla det, vad det i så fall 

skulle kunna vara för händelse. Du nämner Antikrist. Ja, det skulle kunna handla om hans 

framträdande och det fredsavtal han ska upprätta med Israel i inledningen på den Stora 

Vedermödan. En sån falsk fred vore, trots dess negativa art, en mycket stor händelse i 

judafolkets historia. Tetraden kan kanske handla om något stort krig där Israel än en gång blir 



anfallet. Eller kanske tetraden kan komma visa sig handla om något stort genombrott vad 

gäller Israeliska fyndigheter av naturtillgångar som gör Israel mer eller mindre till en 

ekonomisk stormakt osv, Ja, så kan man fundera och SPEKULERA och närmaste åren 

kommer visa om tidigare tetradmönster kommer upprepa sig eller inte. Berndt  

Sedan 25 februari 2014 har det skett en del - det vet vi med facit i hand.  

Hatet mot Judar (och kristna) har fått globala proportioner! 

Ryssland som kommer att starta Herrens Dag, sluter nu förbund med Iran. 

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken 

gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.  

Vi tror att det mycket riktigt är tidstecken det talas om här i Luk 21:25 men att man sedan 

missar att det även kommer kosmiska katastrofer vid Jesu tillkommelse. En del blandar man 

ihop det här och då blir det stor förvirring. Det ena behöver naturligtvis inte utesluta det 

andra. 

Kritiken mot att tetraderna skulle vara tidstecken stöder sig ofta på bibelordet: 

Mark 13:24 Men på den tiden, efter den vedermödan, skall solen förmörkas och månen 

upphöra att giva sitt sken 25 och stjärnorna ska falla ifrån himmelen, och makterna i 

himmelen ska bäva. 26 Och då skall man få se 'Människosonen komma i skyarna' med stor 

makt och härlighet. 27 Och han skall då sända ut sina änglar och församla sina utvalda från de 

fyra väderstrecken, från jordens ända till himmelens ända. (1917)  

I Sakarja 14 som också beskriver vedermödan och Jesus tillkommelse, är det inte 

tidstecken det är frågan om, utan uppenbarligen en KOSMISK KATASTROF - som 

även Petrus beskriver. 

Sak 14:1 Se, en dag skall komma, en HERRENS dag, då man i dig skall utskifta byte. 2 Ty 

jag skall församla alla folk till strid mot Jerusalem; och staden skall intagas, och husen skola 

plundras och kvinnorna skändas. Och hälften av folket i staden skall föras bort i fångenskap. 

Men återstoden därav skall icke bliva utrotad ur staden; 3 ty HERREN skall draga ut och 

strida mot de folken, såsom han stridde förr på drabbningens dag. 4 Och han skall den dagen 

stå med sina fötter på Oljeberget, gent emot Jerusalem, österut; och Oljeberget skall rämna 

mitt itu, mot öster och väster, till en mycket stor dal, i det att ena hälften av berget viker 

undan mot norr, och andra hälften därav mot söder. 5 Och I skolen fly ned i dalen mellan 

mina berg, ty dalen mellan bergen skall räcka ända till Asel; I skolen fly, såsom I flydden för 

jordbävningen i Ussias, Juda konungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma, ja, du själv 

och alla heliga med dig. 6 Och det skall ske på den dagen (I SLUTET AV VEDERMÖDAN) 

att ljuset skall bliva borta, ty himlaljusen skola förmörkas. 7 Och det bliver en dag som är 

ensam i sitt slag, och som är känd av HERREN, en dag då det varken är dag eller natt, en 

dag då det bliver ljust, när aftonen kommer.  

2 Petr 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under 

våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte 

mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni 

då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får 

himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. 13 Men nya himlar och en ny 

jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.  

http://www.timesofisrael.com/russia-and-iran-sign-military-cooperation-deal/


Predikaren ger oss en bild av vad som sker innan den slutliga domen kommer för 

mänskligheten: 

Pred 12:1 Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar, innan de onda dagarna kommer och de 

år då du skall säga: "De ger mig ingen glädje" 2 ja, innan de förmörkas, solen och ljuset, 

månen och stjärnorna, och innan molnen vänder åter efter regnet 

Jes 5:30 På den dagen skall det dåna mot dem, likt havets dånande (HAVETS OCH 

VÅGORNAS DÅN). Ser man ut över landet (JORDEN) är där mörker och kval, ljuset 

förmörkas av töcken.  

Jes 5:30 And in that day they shall roar against them like the roaring of the sea: and if one 

look unto the land, behold darkness and sorrow, and the light is darkened in the heavens 

thereof.  

Vi är överens med Berndt Isaksson även i denna intressanta kommentar: HÄR (Pdf) 

 

De ideologiska rötterna av medias partiskhet mot Israel 

"Matti Friedmen, tidigare journalist för nyhetsbyrån AP, höll den 26 januari 2015 ett tal 

vid Britain Israel Communications & Research Centre (BICOM) i London. I talet utvecklande 

han de vida uppmärksammade argument som han tidigare hade presenterat i Tablet och The 

Atlantic. Han talade om hur media dissekerar och förstorar Israels brister medan man 

avsiktligt raderar bristerna hos Israels fiender. Han talade om den extravaganta avsky för 

Israel som är på modet bland många i väst, samt om framväxten av en ”ockupationskult” som 

placerar judisk arrogans och förräderi i centrum för alla problem i Mellanöstern. Nedan följer 

en översättning av detta tal. " 

Den svenska pingstpastorn medverkar på Obamas bönefrukost tillsammans med Dalai lama. 

(DAGEN) >>  

De vi möter här talar inte så mycket om att de är kristna, mer om att de är efterföljare till 

Jesus och vill verka i hans anda. Det öppnar för fler människor än enbart de traditionellt 

kristna, säger han på telefon. Vid lunchen talade Dalai lama och underströk det 

gemensamma mellan människor av olika religiös hemvist. 

OHLINS: Paulus varnar för en annan Jesus, Antikrist på Grekiska betyder också "Istället för" 

- Vilken Jesus väljer vi att följa? Så detta med R Warrens bok man inför i olika församlingar i 

Pingst - Warren är inne på samma spår och i samma anda. Chrislam och Tillsammans 

med Tony Blair Intressant video om Blair - Rick Warren >> 

 

 

Israel ogillar Abbas Sverigebesök 

"Sverige är berett att hjälpa till i återupptagna fredsförhandlingar mellan israeler och 

palestinier, om parterna vill. Israels Stockholmsambassadör Isaac Bachman är dock måttligt 

nöjd. – Abu Mazin åker från huvudstad till huvudstad och följer ett internationellt spår i stället 

för att prata med Israel. Han kan samla politiskt stöd från vilket land som helst, inklusive 
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Sverige, men det skapar inte fred, säger Bachman. Han hoppas att Sverige ska övertala Abbas 

om att möta Israel, men uppskattar inte presidentens resa. – Det gör oss inte glad att se Abu 

Mazin här på besök redan hos den alldeles nya regering som mycket snabbt beslutade att 

erkänna Palestina. Det verkar vara i linje med vad vi har påstått om en väldigt snabb, 

energisk, propalestinsk linje. Vi kan bara hoppas att det blir annorlunda i framtiden." 

Abbas Invited to Sweden After 'Palestine' Recognition 

Abbas kommer till Sverige  

"Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas kommer till Sverige 10 februari, och då 

ska regeringen kräva att palestinierna avstår från våldshandlingar. Det säger utrikesminister 

Margot Wallström till Ekot. Abbas kommer vid Sverigebesöket även att träffa kungen samt 

ärkebiskop Antje Jackelén. ... Fatah, den rörelse som leds av Mahmoud Abbas, firar ofta 

terrordåd som utförs mot judar och hyllar terrorister offentligt, bland annat på sin Facebook-

sida. För någon vecka sedan anordnade Fatah en idrottstävling som fick namn efter 

”martyrerna” Raed Al-Karmi och Dalal Mughrabi, rapporterar Palestinian Media Watch.  Al-

Karmi tillhörde Fatahs terroristorganisation Tanzim och låg bakom mord på nio israeler, och 

Mughrabi låg bakom ett av de värsta terrordåden i Israels historia 1978, då 37 israeler 

dödades, varav 12 barn, skriver Israel National News.  Världen idag inväntar svar från 

utrikesdepartementet på om detta sätt att hylla terrorister enligt utrikesminister Margot 

Wallström kan anses som konstruktivt för fredsprocessen." (Världen idag)  

OHLINS: Sveriges regering borde tiga och skämmas efter sitt erkännande av "Palestina". 

Alternativt be Israel om ursäkt! Israels regering gjorde helt rätt när de inte tog emot Margot 

Wallström tidigare i år, vilket avslöjades av media. Samtidigt som erkännandet gjordes, 

utlovade utökat stöd till palestinierna. Sveriges regering uppmuntrar med sitt agerande 

terroristorganisationen Hamas och den terror som Israel utsätts för och tvingas att försvara sig 

emot. Detta är en stor skam för Sverige.  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Island bygger nytt asatempel  

"Snart kommer islänningarna åter ha en plats att gå för att tillbe Oden, Tor och den övriga 

gamla nordiska asagudarna. För första gången sedan vikingatiden är ett nytt stort asatempel 

under uppförande – ett resultat av allt fler islänningar åter vänder sig till den gamla tron. De 

senaste tusen åren har kristendomen varit den dominerande tron i Skandinavien. Men på 

Island har den senaste tiden den urgamla asatron fått allt fler anhängare, om än i en något 

moderniserad form. – Jag tror inte att någon tror på en enögd gubbe som rider omkring på en 

häst med åtta ben, säger Hilmar Örn Hilmarsson överstepräst i Ásatrúarfélagið, en 

organisation för de asatroende, enligt The Guardian. Istället ser anhängarna av den nya 

asatron de gamla nordiska myterna som metaforer för krafterna som bor både inom 

människorna och i naturen runt om kring oss." 

OHLINS: Det är svårt att undgå att tänka på Romarbrevet i detta fall, när man vänder åter till 

asatro. Problemet är just det att man tillber "krafterna bakom" och det är också därför som 

Bibeln kallar framtidens världsreligion för "Babylon" - de onda krafterna är de samma och de 

är lika nedbrytande idag som de var i det gamla Babylon.  

Rom 1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, 

utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras 

oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 

JAN MARKELL NEWS  
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Grundare i Livets ord fråntas pastorstjänst 

"Pastor Robert Ekh, en av Livets ords grundare, fråntas sin pastorstjänst. Anledningen är att 

han lämnar sin fru efter att en längre tid haft ett utomäktenskapligt förhållande. "Det är 

oerhört sorgligt", säger Livets ords förstepastor Joakim Lundqvist. Familjen Ekh och Livets 

ords ledning fick för några veckor sedan kännedom om vad som hänt och i måndags kväll 

informerades församlingens medlemmar. Sorgen är stor. Trots vädjan från familj och 

församlingsledningen står Robert Ekh fast vid sitt beslut och han lämnar i dagarna Sverige för 

att bosätta sig utomlands." 

Robert Ekh skiljer sig 

"Församlingen Livets ord fick ta del av beskedet på ett församlingsmöte under 

måndagskvällen, samt i ett brev som skickades ut till församlingens alla medlemmar. Enligt 

informationen som gavs har Ekh sedan en längre tid tillbaka haft ett förhållande med en annan 

kvinna och berättat detta för familjen först i början av januari i år. Robert Ekh har själv begärt 

utträde ur församlingen. Han fråntas i och med sitt beslut även den pastorstjänst han innehaft 

sedan Livets Ord grundades. Robert Ekh gick i pension i oktober 2014 och har suttit med i 

styrelsen fram till årsskiftet. De senaste åren har han dock varit mindre aktiv i 

församlingsarbetet, enligt församlingens pastor Joakim Lundqvist." (ViD) 

Ännu en kris för Livets ord 

Hamas utbildar fler terrorister  

"Hamas har utbildat 15.000 ungdomar och barn mellan 15-21 år för att delta i kriget mot 

Israel med målet att förinta den judiska staten. I Egypten har en domstol slagit fast att Hamas 

militära gren är en terroristorganisation vilket naturligtvis ytterligare försämrat relationeran 

mellan Egypten och Hamas. I Egypten anser man att Hamas tar del i terrorattackerna i Sinai." 

  

HATET FORTSÄTTER  

Soldaterna patrullerade utanför det judiska centret när mannen gick till attack, uppger lokal 

polis. I fastigheten finns bland annat den judiska radiostationen Radio Shalom och en judisk 

förening. Mannen, som bar en identitetshandling med namnet Moussa Coulibaly, ska ha 

plockat upp en 20 centimeter lång kniv ur en väska och huggit en av soldaterna i kinden. Han 

högg sedan två andra soldater, en i hakan och en i armen. Två av soldaterna skadades lindrigt, 

enligt BBC. 

Putin trappar upp: Ryska flygplan med kärnvapen utanför Norge 

"Putin vill visa att Ryssland är en stormakt – djupt oroande, säger svenska experter. Två ryska 

bombplan – "Björnbombare" – flög förra veckan över engelska kanalen. Åtminstone ett av 

planen var utrustat med en kärnvapenmissil. President Putin vill visa världen att Ryssland är 

en stormakt. – Djupt oroväckande, säger flera svenska militärstrategiska experter." 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Stefan Gustavsson: Drömmen om en kristen enhetskultur är förbi 

"Vi behöver se en helhjärtad överlåtelse till evangelisation och församlingsbygge i Sverige, så 

att människor blir kristna. Förändrade människor innebär en förändrad kultur. Vi behöver 

arbeta för ett öppet och pluralistiskt samhälle, där vi som kristna – precis som alla andra – har 

möjlighet att fritt verka och inte hindras i vår kallelse. Ett pluralistiskt samhälle handlar inte 

om en relativism, om multi-kulti där allt är lika bra. Absolut inte! Ett samhälle måste bygga 
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på grundläggande värden – en människosyn som tillskriver varje människa värde och 

rättigheter, en gemensam lagstiftning, fungerande institutioner etcetera – även om man inte 

bestämt uppifrån vilken religion eller livsåskådning som ska förena befolkningen. Därför 

behövs det också skickliga politiker som arbetar för att sådana grundläggande värderingar, 

vilka förövrigt har sin bästa förankring och förklaring i den kristna tron, får genomsyra 

samhället." 

En berättelse som vägrar att dö 

Paul Widen: "Exodus: Gods and Kings kommer förmodligen snart att vara bortglömd, med 

tanke på att den sågades av både kristna, muslimer och gudlösa filmrecensenter. Berättelsen 

om uttåget ur Egypten lär dock bevisligen aldrig glömmas bort, vilket kanske är orsaken till 

att de våldsamma judiska kravallerna uteblev när filmen hade premiär." 

Antisemitism i Europa  

"En läsvärd artikel av Alan Dershowitz: -En vanlig form av ny antisemitism säger: vi älskar 

judarna, det är bara deras stat som vi hatar... -Ett problem i den europeiska inställningen till 

antisemitism är att man resonerar så att om Israel bara skulle behandla palestinaproblemet på 

rätt sätt skulle problemet med antisemitism lösa sig. -Tragiskt nog så skulle problemet inte 

lösas eftersom faktum är att hatet mot Israel inte är orsaken till antisemitism, utan tvärtom. 

Antisemitismen är grundorsaken till hatet mot den judiska staten." (Israelnyheter)  

Lisa Abramowicz: Minoriteter drivs på flykt 

"Jag läser för närvarande en bok "Assyrierna – från Nineve till Södertälje" av Svante 

Lundgren och slås av hur de kristna assyriernas (och andra kristna folks) historia på 

många sätt liknar judarnas i den muslimska världen. De var båda tolererade så länge de 

inte krävde jämlikhet med den muslimska majoriteten. Diskriminering och extra skatter var 

inbyggda i systemet och hade stöd i den islamska lagen och vardagspraxis. Den muslimska 

världen betydde i princip det dåvarande Ottomanska riket, som ofta getts en oförtjänt positiv 

bild bland historiker och svenska diplomater. I mitten av 1800-talet ökade massakrerna mot 

de kristna grupperna. De kulminerade under tiden före och under Första världskriget i det som 

kommit att kallas Det armeniska folkmordet 1915 men omfattade samtliga kristna folk i det 

Ottomanska riket, senare Turkiet." 

Hizbollah bryter mot FN-resolution 1701  

ISRAELNYHETER: "Efter kriget mellan Israel och Hizbollah 2006 antog FN:s säkerhetsråd 

resolution 1701. Enligt denna resolution skall det i Libanon mellan gränsen till Israel och 

Litanifloden inte finnas några beväpnade grupper eller vapen förutom den libanesiska armén. 

Hizbollah har brytt sig lika lite om denna resolution som om tidigare resolutioner och 

överenskommelser om att alla beväpnade grupper i Libanon skall avväpnas. ( UN Resolution 

1559 and the Taif Agreement) Idag finns Hizbollah både i Libanon och Syrien och man 

uppskattar att terroristorganisationen har tillgång till 100.000 raketer och missiler, kort-, 

medel- och långdistans. Det är fem gånger mera vapen än vad de hade under kriget 2006. 

Detta trots att det enligt FN-resolutionen varit förbjudet att sälja vapen till dem. Iran och 

Syrien har brutit mot resolutionen och försett Hizbollah med vapen som gör den till en 

"stormakt" i området. Hizbollah har vid flera tillfällen hotat med att man kommer att attackera 

Israel och att man har missiler som kan nå hela landet..." 

Lukas Berggren: Wallström nonchalerar er 

"...Det ryms ett ironiskt faktum i allt detta. Utrikesminister Margot Wallström har genom 

erkännandet av en palestinsk stat gett legitimitet till den av EU terrorstämplade organisationen 
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Hamas, som styr i Gaza. En organisation som har på agendan att utplåna Israel, som skjuter 

raketer mot den israeliska civilbefolkningen, som förtrycker oliktänkare och som använder sig 

av mänskliga sköldar. För utrikesministern verkar det vara oproblematiskt att kräva att 

demokratin Israel ska förhandla med dessa terrorister. ...Det återstår att se om den politiska 

ledningen på utrikesdepartementet lyckas pressa in ett möte i kalendern. Men till dess kan vi 

bara konstatera: Margot Wallström nonchalerar alla er som skrev på Upprop Israel. Det var 

kanske inte det besked vi hade väntat oss, men det är i alla fall ett besked. Så nu vet ni." 

 

Frid som övergår allt förstånd  

ISRAELNYHETER: (Utdrag ur Martyrkyrkans vänner) "...Kanalen SAT-7 har ett 

barnprogram med programvärd Essam Nagy, känd som Mr Know från programmet Why is 

That? Han besökte nyligen ett flyktingläger för internflyktingar i Irak. ”Jag väntade mig att 

människorna skulle vara olyckliga och bedrövade. Barnen saknar visserligen sin skola och 

sina vänner, men de är så fulla av hopp… Och det handlar inte om förnekelse. De talade om 

Isis och en av dem sade: ”Jag kommer aldrig att hämnas det som de gjort mot mig. I stället 

kommer jag att be att de får uppleva Guds förlåtelse i sina hjärtan”, berättar Essam Nagy 

efter sitt besök. 

Barnen i flyktinglägren var överlyckliga över att få träffa Essam och han var överväldigad av 

värmen i mottagandet. Han intervjuade flera barn om det som de gått igenom när deras 

hemorter attackerats. Han berättar om intervjun med 11-åriga Mirjam: ”Jag kunde nästan 

inte hålla tillbaka tårarna medan hon berättade vad som hänt henne… Genast jag avslutat 

intervjun med henne började jag gråta.” Han frågade Mirjam ifall hon var arg på Jesus för 

det lidande hon hade gått igenom, men hon sade: ”Jag vet att han älskar mig eftersom han 

har låtit mig vara tillsammans med min familj, inte en enda av oss blev kidnappad eller såld.” 

Det häpnadsväckande var att Mirjam tröstade Essam och sa till honom: ”Gråt inte för oss. 

Du ger oss hopp i dina program. Nu är det vår tur att ge dig hopp.” (Källa: SAT-7)"  

Dödlig attack mot israelisk armékonvoj 

Paul Widen: "...En talesperson för USA:s utrikesdepartement fördömde under kvällen 

Hizballahs attack och förklarade att USA ställer sig bakom Israels rätt till självförsvar. 

Samtidigt uppmanades alla parter att respektera den blåa linjen (gränsen mellan Israel och 

Libanon), samt att avstå från handlingar som riskerar att ytterligare trappa upp situationen. 

Efter ett flera timmar långt sammanträde rapporteras Israels säkerhetskabinett ha beslutat att 

inte eskalera situationen. Man beslutade även att skolor i norra Israel kommer att hålla öppet 

som vanligt imorgon torsdag. Israels enda skidanläggning på berget Hermon kommer också 

att ha vanliga öppettider. I skrivande stund möts FN:s säkerhetsråd för att diskutera 

situationen." (Paul Widen) 

Biskopslöner ger kyrkan problem 

"Biskoparnas löner är inte bara ett problem för kyrkans trovärdighet utåt, utan även symptom 

på inre brister. En kyrka som sätter löner utifrån samhällets topposter behöver jobba med 

integriteten. Och bruket att använda lönekuvertet för att skilja mellan positionerna i 

organisationen, så att ökat andligt ansvar betyder mer pengar, är en svenskkyrklig 

framgångsteologi som bör ifrågasättas. I dag är autenticitet hårdvaluta i all kommunikation. 

Folk frågar först och främst efter om vi är äkta. Vårt liv måste vara i samklang med vår lära, 

annars kommer ingen att lyssna – och själva förtvinar vi till slut." (Joel Halldorf)  
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Nu finns berättelserna från Förintelsens offer sparade för framtiden  

"Det är i år 70 år sedan befrielsen av Nazitysklands koncentrationsläger i Auschwitz-

Birkenau.Bland de överlevande är i dag få livet, och de som finns kvar börjar bli 

gamla.Genom projektet ”En minut i midnatt” finns nu deras berättelser dokumenterade för 

framtiden." 

Förintelsen började med funktionshindrade barn  

"Nazisternas hemska grymheter är svåra att ta till sig i all sin vidrighet. I augusti 1939 – alltså 

samtidigt som kriget började – utfärdade den tyska regeringen en strängt hemlig förordning. 

Alla barn under tre års ålder, som hade missbildningar eller funktionsnedsättningar av olika 

slag, skulle registreras. De barn som efter undersökning ansågs kunna utvecklas, fick 

föräldrarna hämta hem igen. De andra gav man sömnmedel och för lite mat, så att de tynade 

bort. ...Forskare har uppskattat att cirka en miljon människor med funktionsnedsättningar 

antingen mördades, steriliserades eller utnyttjades som slavarbetskraft eller på annat sätt 

drabbades i det nazistiska Tyskland. Minst 275 000 mördades antagligen enbart på grund av 

sina funktionsnedsättningar i bland annat det så kallade T4-programmet." 

Dödsfall skakar Argentina 

"Utredde terrordåd mot landets judar – hittad skjuten. Hundratusentals människor 

protesterar i Argentina efter att åklagare Alberto Nisman hittats ihjälskjuten i sin lägenhet – 

timmar innan han skulle presentera bevis för att landets president saboterat hans utredning av 

det värsta terrordådet i landets historia." 

Två utmaningar för frikyrkan 

"Det är min absoluta övertygelse, att de församlingar som lägger vikt vid det centrala i det 

kristna budskapet kommer att attrahera nya människor och öka i medlemsantal, men de 

församlingar som bara tar med Jesus någonstans i periferin kommer successivt att minska." 

(Mats Adler) 

Våldets väg enligt Fatah  

ISRAELNYHETER: "Vi började med stenar.... och vi skall sluta med en stat. Den palestinska 

nationella befrielserörelsen [Fatah]. 

  

 

NY OHLINS FUNDERING: VILDDJURETS TAL 666  

Elvor Ohlin: "Vi ser idag att bojkott av handelsvaror och handelsembargo är ett vanligt och 

ganska effektivt vapen. Den yttersta tidens Babylon kännetecknas av handel och 

köpenskapens ande. Handel i sig behöver så klart inte vara fel men här har girigheten 

förhäxat och förslavat människan. Pengar är en maktfaktor och mammon dess gud. Den nya 

världsordningen bygger på girighet. ...En tanke som slog mig en dag när jag läste 

Uppenbarelseboken 13 är (naturligtvis) en tolkning som måste prövas: Syftar "att köpa eller 

sälja" helt enkelt på handel?..." 
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In a rare broadcast published by Swedish television, anti-semitism within Sweden is revealed 

to be part of everyday life. A television reporter posed as a Jew in the city of Malmo, which 

has a significant Muslim population. The result was that this person experienced anti-

semitism at every street corner and the hidden cameras documented the threats experienced by 

this individual. (JERUSALEM ONLINE) >>  

THE TRUMPET NEWS  

Muslimska stödet till judiska församlingen 

"Ledande muslimer uppvaktade på fredagen den judiska församlingen i Malmö med 

blommor. De ville uttala sitt stöd efter att SVT:s "Uppdrag granskning" belyst antisemitiska 

trakasserier och visat att konflikten Israel och Palestina spelar stor roll. – Malmö är inte helt 

utan er, hälsar Salahuddin Barakat från Islamakademin till judarna." 

"Kan vara förberedelse inför ett eventuellt krig" 

"Enligt uppgifter till Dagens Industri var miniubåten som bekräftats ha kränkt svenskt 

territorium inte ensam. Istället kan det ha rört sig om tre till fyra farkoster, rapporterar 

tidningen på lördagen. – Rör det sig om tre, fyra ubåtar då kan man se det som en planerad 

aktion, det vill säga någon form av förberedelse inför ett eventuellt krig, menar 

säkerhetsexperten Joakim von Braun. ...Han pekar på rapporter om tidigare kränkningar. –

 Eftersom vi vet att det har förekommit ett antal kränkningsrapporter under 2011, 2012 och 

2013 så tyder det här på att det är en omfattande verksamhet och att det är något vi kommer 

att få se mer av framöver, säger Joakim von Braun. – Det är naturligtvis oroande, eftersom 

den här typen av verksamhet är en form av krigsförberedelse som är väldigt konkret - inte 

bara en allmän spaning utan att man verkligen planerar operationer på vårt territorium." 

Sjunkhål har blivit ett världsvitt problem >>  

Vi har lagt ut många nyheter om s k sjunkhål som troligen är ett profetiskt tecken för 

mänskligheten, (Jes 24:17-20).  

Kristna i Nigeria vill ha hjälp 

"Ayokunle säger att det är de kristna som är de främsta offren för Boko Harams attacker. – 

Huvudmålet för alla attackerna är främst de kristna och andra personer som är emot dem. I 

varje stad de kommer till, efter att de dödat de kristna, ger de sig på att förstöra kyrkorna, men 

lämnar moskéerna. Stora kristna städer som Gwoza och Mubi har fallit för dem. Kristna i 

städer som Michika och Baga är också på flykt, säger baptistledaren och berättar att enbart 

från Mubi har 2 000 baptister flytt och är nu hemlösa. De tog sig först över gränsen till 

Kamerun men har senare återvänt till Nigeria och lever nu under mycket svåra förhållanden i 

flyktingläger." 

De har överlevt Förintelsen - mänsklighetens mest fasansfulla brott. De kallas "dyrbara 

människor som aldrig kan ersättas". Hédi Fried, 90, Livia Fränkel, 87, Susanna Christensen, 

81, och Piotr Zettinger, 76, fortsätter outtröttligt att berätta vad de har varit med om. - När 

folk frågar hur min berättelse ska leva vidare säger jag att det beror på dig om den gör det, 
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säger Hédi Fried. På Förintelsens minnesdag på tisdag flyger hon i regeringsplanet tillbaka till 

Auschwitz med kronprinsessan Victoria. (Expressen) >>  

Sverige har debatten kring antisemitism och judehat länge varit naiv då den fortfarande 

befinner sig i 90-talets Sverige där skinnskallar och nazister var det största hotet. Så är inte 

längre fallet”, skriver Victor Borslöv Reichmann och Petra Kahn Nord. (SVT) >>  

Knivattack i Tel Aviv 

Paul Widen: "Klockan 7:30 imorse gick en palestinsk terrorist till attack med en kniv mot 

morgonpendlare på en stadsbuss i centrala Tel Aviv. Minst 15 människor skadades, varav 6 

allvarligt, innan busschauffören lyckades spruta pepparsprej i ögonen på terroristen, som då 

hoppade av bussen och tog till flykt. Alldeles bakom bussen råkade dock ett antal beväpnade 

fångvaktare befinna sig i sitt fordon. De hade fattat misstanke efter att ha sett bussen göra 

flera hastiga girningar och tog upp jakten på den flyende terroristen. En knapp kilometer från 

bussen försökte terroristen sedan attackera ytterligare ett antal människor, innan fångvaktarna 

hann ikapp, sköt honom i benet och försatte honom med handfängsel..." 

Kristna i svårigheter i Sudan  

"Folkgruppen utsattes 1992-93 för ett folkmord där omkring 100.000 människor dödades. Nu 

verkar den sudanesiska regeringen planera ett nytt folkmord. "Den islamiska regeringen i 

Sudan har uttryckt sin avsikt att få slut på konflikten i Nuba-bergen, inte genom förhandlingar 

utan genom folkmord. Försvarsdokument som läckte ut i augusti 2014 avslöjade att regimen 

planerar att svälta ut den icke-arabiska och huvudsakligen kristna befolkningen i Nuba, på 

samma sätt som man gjorde i början av 1990-talet." 

Martyrkyrkans vänner  

OHLINS: Vår uppgift är att be för våra förföljda trossyskon.  

Hebr 13:3 Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på dem 

som misshandlas, som om det gällde er egen kropp.  

 

 

RYSSLAND OCH IRAN STÄRKER MILITÄRSAMARBETET  

Det profetiska ordet håller på att uppfyllas inför den stora Herrens Dag. Iran (Persien) och 

Ryssland ingår en pakt som fördjupar det militära samarbetet. 

HES 38:1 Och HERRENS ord kom till mig; han sade: 2 Du människobarn, vänd ditt ansikte 

mot Gog i Magogs land, mot hövdingen över Ros, Mesek och Tubal, och profetera mot 

honom 3 och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag skall komma över dig, Gog, du hövding 

över Ros, Mesek och Tubal. 4 Jag skall locka dig åstad, jag skall sätta krokar i dina käftar och 

föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, allasammans i präktig rustning, en stor skara, 

väpnad med skärmar och sköldar, och allasammans med svärd i hand. 5 Perser, (IRAN) 

etiopier och putéer är, med dem, allasammans med sköld och hjälm, 6 Gomer och alla dess 

härskaror, Togarmas folk ifrån den yttersta norden och alla dess härskaror; ja, många folk har 

du med dig. 7 Rusta dig och gör dig redo (RYSSLAND RUSTAR JU FÖRFULLT) med alla 
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de skaror som hava församlat sig till dig; och bliv du deras hövitsman. 8 När lång tid har gått, 

skall du bliva uppbådad; i kommande år (HEB: AVSLUTANDE TIDEN) skall du få tåga in i 

ett land som då har fått ro efter svärdet, och vart folk då har blivit hopsamlat från många andra 

folk, ja, upp till Israels berg, som så länge lågo öde, (FRÅN ÅR - 70) men vilkas folk då har 

blivit hämtat fram ifrån de andra folken, (1948) så att alla nu bo där i trygghet. (FALSKA 

FREDEN)  

Kyrkoaktivister på villovägar  

"Kairos-dokumentet är framtaget av kristna kyrkor i regionen. Det har bland annat kritiserats 

för ett ersättningsteologiskt förhållningssätt, det vill säga att först var judarna det utvalda 

folket men i och med Kristus ankomst och kyrkans etablering övertogs den rollen av de 

kristna. Judarna hade därmed spelat ut sin roll. Dokumentet har också kritiserats för 

antisemitiska tankegångar. Israel jämförs med apartheidtidens Sydafrika. ”Utkorelsen, Guds 

löften och landet” gäller enligt Kairos-dokumentet nu de kristna. Det är de kristna som kan 

göra anspråk på löften och land. Nya testamentet används mot Israel/judarna. De kristna 

kyrkoledarna tar sig i dokumentet genomgående rätten att använda Bibeln för att legitimera 

sin av Gud givna rätt till landet, men judarna frånkänns rätten att göra detsamma utifrån sina 

tolkningar av de heliga skrifterna..." (Lisa Abramowicz, Ulf Öfverberg) 

Att läsa Kairos-dokumentet, några reflektioner (av Annika Borg)  

Förstår ni vad som sker med kristna i Pakistan? 

"...Varje dag förföljs kristna i Pakistan på grund av sin tro. Vi har ingen religionsfrihet, vi 

kan inte fritt tillbe Gud, vi kan inte försvara vår tro och vi kan inte bemöta någon som är 

muslim.Varför? Därför att hädelselagarna utgör ett skarpt svärd som hänger över de kristna 

invånarnas nacke. Om kristna i Pakistan försvarar sin tro eller bara säger att Jesus är 

Guds son gör de sig skyldiga till blasfemi. Om någon säger ”jag är kristen och jag tror 

att Jesus Kristus är Guds son” kan vem som helst anmäla honom eller henne. Det behövs 

varken utredning eller bevis för att åtala en kristen enligt hädelselagarna. I sådana fall reagerar 

den pakistanska polisen snabbt och arresterar kristna utan att ha fog för det och utan bevis. 

Jag är själv en av dem som förföljs av extremistiska muslimer. Jag skriver detta för att jag 

hoppas att omvärlden ska få upp ögonen för vad som sker i Pakistan. Det internationella 

samfundet känner inte det verkliga Pakistan. Man vet inte hur de kristna försöker överleva 

trots smärta och lidande, hur våra flickor blir kidnappade, våldtagna och tvingas konvertera 

till islam. Hur kristna blir dragna inför domstol när de anmäler muslimer för övergrepp. Vi 

behandlas som djur, vi kallas toalettstädare och vi ses som tredje klassens människor. Vi 

respekteras inte och har inte yttrandefrihet utan tvingas rätta oss efter muslimska lagar. 

Kristna får leva sina liv i tro utan skydd från statsmakten..." 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Key Mideast mediators — the United States, the United Nations, the European Union and 

Russia — will meet this month to discuss the way toward Israeli-Palestinian peace as tensions 

escalate in the decades-old conflict. >>  

OHLINS: Trots krisen mellan Öst - Väst ser "Vilddjuret" ut att hålla samman, troligen ända 

fram tills "Björnen" (Ryssland) inleder Herrens Dag med sitt anfall norrifrån. Det är med 

kuslig precision bibeln framställer Ryska invasionen och är motivet en ekonomisk kris i 

landet?  
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Hes 38:11 Du skall säga: Jag skall dra upp mot det obefästa landet, jag skall angripa dem som 

bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar. 12 Ty du 

vill plundra och röva och vända din hand mot ödelagda platser, som nu åter är bebodda, och 

mot ett folk som har samlats från hednafolken och som nu har boskap och ägodelar, där de 

bor i landets mitt. 13 Saba och Dedan och Tarsis köpmän och alla furstarna skall då fråga dig: 

Har du kommit för att röva, har du kallat på dina skaror för att plundra, för att föra bort 

silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte?  

Ett annat land som lider av oljeprisfallet och kommer i stor ekonomisk kris följer Ryssland i 

anfallet nämligen Iran (Persien) Hes 38:5 Perser (IRAN) nubier och puteer är med dem, alla 

med sköld och hjälm,  

Anfallet kommer efter "Vilddjurets" falska fred. (1 Tess 5) 

1Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag (AVSLUTANDE TIDEN INNAN SISTA 

BASUNEN) 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.  

Hes 38:10 Så säger Herren, HERREN: På den dagen skall tankar stiga upp i ditt hjärta, och du 

skall tänka ut onda planer. 11 Du skall säga: Jag skall dra upp mot det obefästa landet, jag 

skall angripa dem som bor där i trygghet, alla som bor där utan murar och varken har bommar 

eller portar. (VILDDJURETS FALSKA FRED) 12 Ty du vill plundra och röva och vända 

din hand mot ödelagda platser (FRÅN ÅR - 70) som nu åter är bebodda (1948) och mot ett 

folk som har samlats från hednafolken och som nu har boskap och ägodelar, där de bor i 

landets (JORDENS) mitt. 13 Saba och Dedan och Tarsis köpmän och alla furstarna skall då 

fråga dig: Har du kommit för att röva, har du kallat på dina skaror för att plundra, för att föra 

bort silver och guld, för att ta boskap och gods, för att ta stort byte? 14 Profetera därför, du 

människobarn, och säg till Gog: Så säger Herren, HERREN: På den tiden, när mitt folk Israel 

åter bor i trygghet, skall du veta det. 15 Du skall komma från ditt land längst uppe i norr, 

(RYSSLAND du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar, en stor skara, en talrik 

här. 16 Du skall dra upp mot mitt folk Israel likt ett moln för att övertäcka landet. I 

kommande dagar (HEB: DEN AVSLUTANDE TIDEN = HERRENS DAG) skall det ske. 

Jag skall låta dig komma över mitt land, för att hednafolken skall lära känna mig, när jag inför 

deras ögon bevisar mig helig på dig, du Gog.  

Vi ska minnas Förintelsen som helt begriplig 

"Den 27 januari har det gått 70 år sedan Auschwitz befriades. Minnesdagen för Förintelsens 

offer kommer i år att uppmärksammas i stora delar av världen. ...Det är viktigt att förstå hur 

saker och ting hänger ihop och vilka krafter styr människors handlingar. Betydelsen av att ha 

en illusionsfri bild av verkligheten kan inte överskattas. Min bortgångne gode vän Stig 

Claesson (alias Slas) undrade en gång om mina erfarenheter från Förintelsen kunde ha gjort 

mig krigsskadad. Nej, Stig, svarade jag, det är du och övriga svenskar som är fredsskadade. 

Århundradena utan krig, revolution och andra stora omvälvningar har format er tro att 

människan är i grund och botten god. Det är en farlig illusion. Människan är kapabel till vilka 

illgärningar som helst, särskilt under stressande omständigheter. Hon kan också vara hjälpsam 

och god. Denna plasticitet är av central betydelse för hela vårt väsen. Den senaste tidens 

ökning av våldsamheter – med IS som ett av flera skrämmande exempel – borde ha varit en 

tankeställare om människans inneboende potential till det onda. De illustrerar hur fredliga 

eller rentav idylliska situationer blixtsnabbt kan slå om till motsatsen. Insikten om detta 
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hämmas dock av önsketänkandet att det inte kan bli så illa här hos oss. Vi är avancerade, 

upplysta, demokratiska och fredliga. Det kan drabba ”dem där nere”, men inte oss. Det är 

ingen realistisk bild..." (DN)  

OHLINS: Matt 15:19 Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, 

stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.  

1Joh 4:14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.  

En dryg vecka efter terrordåden i Frankrike sliter medborgarna med insikten om att de allt 

starkare rasistiska och antisemitiska strömningarna blivit så uppenbara. Den judiska familjen 

Nouchi har övervägt att flytta till Israel medan andra varnar för ogrundad paranoia. (DN) >>  

The Pope honor Buddha (Eng) 

(Sv) Påven ärar Buddah 

OHLINS: Påven är van att hedra och tillbe reliker av katolska helgon, så steget är nog inte så 

långt till att hedra reliker av Buddah och buddhistiska "helgon", som ses på bilderna. En 

jämförelse med den babyloniska Moder-Son-kulten går igen även här, där Buddhas mor kallas 

"Maria-Kannon", de hedniska gudarnas modergudinna. Hon avbildas med "buddha-babyn" i 

sina armar. Påven hävdade att han inte deltog i bönen med munkarna, när han deltog i 

hedrandet av relikerna. Påven tycks fortsätta påvarnas bana att knyta samman alla religioner 

till en slutlig (antikristen) världsreligion.  

The Stigmata: Mystical Wounds or Demonic Deceptions?  

¨(Sv) Stigmatisering: Mystika sår eller demonisk villfarelse? 

OHLINS: "Varning för känsliga personer", behöver nog tilläggas här. Här visas bilder på 

människor som plågas av demoner - det är vad katolsk stigmatisering handlar om! 

Lukas Berggren: Kristna får betala sekulär satir 

"Hämnden för de franska satirteckningarna i Paris drabbade denna gång helt oskyldiga 

afrikanska kristna, utan någon som helst anknytning till sekulär satir. Men det tycks inte 

bekymra de afrikanska islamisterna. Hatet från islamister mot kristna är så extremt, så att 

varje händelse tas som förevändning för att  ytterligare vandalisera, döda och förtrycka. Bara 

under lördagen brändes sju kyrkor ned, de flesta i centralafrikanska länder. Till de övriga 

solidaritetsförklaringarna mot jihadistterrorns offer – Je suis Charlie (jag är Charlie) och Je 

suis juif (jag är jude) – måste nu läggas ytterligare en; Je suis chretien (jag är kristen). Men vi 

kanske inte ska förvänta oss samma engagemang för de kristna i sekulär, svensk press. Det 

börjar bli dags för omvärlden att reagera ordentligt på islamisternas härjningar. Innan offren 

blir ännu fler." 

‘Boy Who Came Back From Heaven’ actually didn’t; books recalled 

(Sv) "Pojken som kom tillbaka från himlen, gjorde aldrig det; boken dras in"  

Pojken ljög om himlen - Livets ords förlag drar in boken 

OHLINS: Vi har aldrig gjort reklam för boken om pojken som påstods ha varit i himlen 

eftersom vi aldrig trodde på historien. I den här tiden får vi vara beredda på falska under och 

tecken och påstådda upplevelser som inte är värda att ta på allvar eller ens att läsa.  

RUNES HÖRNA: FALLANDE OLJEPRIS EN TICKANDE BOMB  
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USA:s president Barack Obama och Storbritanniens premiärminister David Cameron bildar 

en enad front mot hotet från "våldsam extremism" och radikalisering av unga på hemmaplan. 

>>  

OHLINS: Ja givetvis kommer uppstigandet av "vilddjuret" i Uppenbarelseboken 13 att i 

människors ögon se väldigt gott ut. Skulle tro att snart kommer man att lägga sig i hur det 

religiösa skall se ut och i vilka former. Vi lever i profetiornas uppfyllelse och här tror vi att vi 

ser ett steg rakt emot uppfyllelsen av Upp 13. Ett gyllene tillfälle ges nu att sätta upp en 

världsregering mitt i kaoset. Ett par händelser till som skakar om världen så är man öppen för 

att ta emot detta med öppna armar i fredens och säkerhetens namn.  

THE TRUMPET NEWS  

”Sverige måste överge den nuvarande hållningen” 

"”Om den svenska regeringen verkligen menar allvar med att understödja 

fredsansträngningarna måste man överge den nuvarande hållningen baserad enbart på 

ensidiga påtryckningar mot en part – Israel”, skriver Israels ambassadör Isaac Bachman. 

Under den 50 dagar långa, intensiva raketbeskjutningen från Gaza mot Israels civila förra 

sommaren restes inga krav från Sverige på palestiniernas president Mahmoud Abbas att 

stoppa terrorbeskjutningen mot Israel. Bara två månader senare kom, som en bonus till samma 

palestinska ledarskap – den nya svenska regeringens erkännande av en palestinsk stat. Som 

om detta inte vore nog ökade också den nya regeringen Sveriges stöd till palestinierna med 

14%. Tidpunkten för erkännandet kunde inte vara sämre vald, då den signal man 

sänder blir att oavsett hur palestinierna handlar – och trots terrorn – kan de räkna med 

att få stöd från en viktig aktör i det internationella samfundet. Den svenska förklaringen 

att man avser att politiskt stärka de svaga palestinierna avspeglar inget reellt behov, då dessa 

sedan decennier kan räkna med automatisk majoritet i internationella fora för de förslag de 

väljer att lägga fram. Om det är någon part i konflikten som borde stärkas politiskt, är 

detta Israel."  

Lisa Abramowicz: Bristfälliga förklaringar till islamistiskt våld 

"...Det som skaver i mig är kommentarerna hos de debattörer och forskare som talar om att 

"västs värderingar" inte ska pådyvlas de som inte omfattas av denna kultur. För det som ofta 

betecknas som västliga värderingar är universella mänskliga värderingar, som yttrandefrihet. 

Något som de flesta av oss inte skulle vilja vara utan. Kritik mot religioner hör hit och då är 

det inte rimligt att en av världens största religioner skulle undantas. Även när kritiken tar sig 

plumpa och grova uttryck som Charlie Hebdo ofta gör..." 

Judiska organisationer uttrycker oro för en ökande antisemitism i Europa och Sverige. Flera 

grupper har mottagit hot och tvingats höja säkerheten ytterligare. – Vi har tagit emot bombhot 

och hot per mejl, sade Lena Posner-Körösi, ordförande vid församlingen i Stockholm, nyligen 

till TT. >>  

Svenska Kyrkan & SKR bedrar Sveriges kristna till fiendskap mot Guds Israel! 

"Sveriges Kristna Råd (SKR) som domineras av Svenska Kyrkan följer i samma spår och 

ägnar mycken energi åt att propagera mot Israel i tid och otid. Att sprida det glada budskapet 

om frälsningen i Herren Jesus Kristus och att Herren utvalde ett folk (Abrahams avkomma) 

för vår frälsnings skull är en icke-fråga för denna genompolitiserade organisation. Men trots 

alla Israels fiender har bibelns många profetior om judarnas hemvändande ändå gått i 

bokstavlig fullbordan. Israels återsamlande efter 2000 år i landsflykt är det mäktigaste av alla 
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tidens tecken. Ett Guds mirakel. ”Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla 

länder och föra er till ert land.” (Hes.36:24).  

Den makt över svensk kristenhet som Svenska Kyrkan & SKR besitter tillsammans med 

svenska staten lurar kristna till att förkasta Israel och det judiska folket till förmån för en 

politisk korrekt antiisraelisk och antikristlig syn på Israel och judarnas roll i 

frälsningshistorien. Det blir lätt så när kyrkans ledare går i maktens ledband och låter sig 

avfallas från kärleken till Herren Jesus Kristus, till sanningen i Guds Ord. De är blinda ledare 

som inte ser att vi hednakristna är inympade i det äkta olivträdet Israel. Inympade bland dem 

och inte istället för dem." (Mats Olofsson)  

Samvetsfrågan i tingsrätten 

"De tre friheter som Ellinor Grimmark åberopar är tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet. Landstingets advokat ville prompt också veta vilken religion Ellinor 

Grimmark personligen har. – Det borde inte råda någon tveksamhet om att det gäller kristen 

tro, menade Ruth Nordström, och här gjorde även domaren en markering om att saken faktiskt 

redan framkommit med stor tydlighet." 

Kvinnliga läkare mot samvetsfrihet 

"– Jag skulle vilja se den svenska delegat som skulle stå upp internationellt och säga att man 

är emot samvetsfrihet, för efter det tror jag inte att den personen skulle anses seriös, säger 

Johan Semby, ordförande för Kristna läkare och medicinstudenter (KLM). – Världssamfundet 

och den stora majoriteten läkare runt om i världen anser att detta är en grundläggande 

rättighet." 

Margot Wallström ställde in resan till Israel av kalenderskäl. Nu uppger Sveriges Radios Ekot 

att skälet ska ha varit att utrikesministern inte är välkommen i landet. >> 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

JAN MARKELL NEWS  

Intern konflikt, inte islamofobi 

"Ali Hussein representant för shiitiska församlingen i Malmö sade följande i en intervju med 

Sydsvenskan den 2 januari angående hotet mot moskéer: ”Vid stora högtider brukar vi ha 

vakter ute men tack och lov har vi inte haft några direkta hot. Eventuella hot har i så fall 

kommit från andra muslimska grupper och inte från högerextrema. Och vi hoppas förstås att 

vi slipper hot.” Det skall bli intressant att följa hur demokratiministern pedagogiskt kommer 

förklara hur konflikten mellan sunni- och shiamuslimer beror på islamofobi." (Fredrik Willén) 

Lukas Berggren: Vi är så lagom Charlie i åsiktskorridoren 

"Det selektiva draget märks tydligt i reaktionerna på Parishändelserna. Attacken mot Charlie 

Hebdo har med rätta fått stor uppmärksamhet. Däremot har dådet mot kosherbutiken Hyper 

Cacher kommit mer i skymundan. Många judar lever med stor rädsla i Frankrike. 

Antisemitismen frodas på många ställen i Europa, men inte minst i Frankrike. Det visar vårt 

reportage från Paris i dagens tidning. Emigrationen bland judar har ökat kraftigt, bara det 

senaste året. I helgen gick Israels premiärminister till och med ut och deklarerade att Israel är 

franska och europeiska judars hem. Det säger något om hur allvarlig situationen är. Samtidigt 

är det få som deklarerar "Je suis juif", eller "Jag är jude". Solidariteten har uppenbarligen sina 

gränser." "Fritt fram håna kristendom, men aldrig islam" 
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Frankrikes president François Hollande bad Israels premiärminister Benjamin Netanyahu att 

inte närvara vid söndagens marsch, då ledare från världens alla hörn deltog. Anledningen var 

att han inte ville att Israel-Palestina-konflikten skulle ta uppmärksamhet från manifestationens 

budskap. (AB) >>  

STORA DEMOSTRATIONER I TYSKLAND  

Vinterfada 

Paul Widen: " Facebook diskuterade man om situationen borde kallas snömageddon eller 

vinterpokalyps. Vinterfada, föreslog den amerikansk-israeliske komikern Benji Lovitt. 

Därmed blir det också begripligt varför den tvångsmässiga nyhetsuppdateringarna om vädret 

(vädret!) i Israel bara med nöd och näppe kunde trängas ner på andraplats till förmån för 

rapporteringen om de två islamistiska terroristattackerna i Paris. Dels har man i Israel helt 

enkelt inte råd att unna sig den panik som nu griper Europa, och dels är den sortens terrorism 

tragiskt nog vardagsmat här. Det lär dock dröja innan Europa inser att man nu står inför precis 

samma fiende som Israel, men när det sker (vilket det kommer att göra) tror jag att man inte 

bara har mycket att lära av hur Israel bekämpar terrorism, utan också hur Israels befolkning 

hanterar detta konstanta hot. En lärdom från den gångna veckans snöhysteri här i Israel som 

Europa kan gagnas av är att man aldrig får bevärdiga terrorism med panik. Panik 

ska reserveras för lågtryck, för att riktigt understryka för terroristerna hur lite man tänker låta 

sig rubbas." 

Polisskydd för judiska skolor i Frankrike  

ISRAELNYHETER: "Media har rapporterat flitigt om terrorattackerna i Frankrike. Nästan all 

uppmärksamhet har riktats mot attacken som riktades mot redaktionen för tidningen Charlie 

Hebdo. Den andra  stora attacken var riktad mot ett judiskt mål, en judisk butik där fyra 

personer dödades. Situationen i Frankrike verkar tyvärr vara så allvarlig att judiska skolbarn 

måste skyddas av tusentals poliser." 

(Reuters) - Pope Francis called on Sri Lanka to uncover the truth of what happened during its 

bloody civil war as part of a healing process between religious communities, as he arrived in 

Colombo a few days after the island's wartime leaders were voted out. >> 

Enligt media så hade han stor del i att Kubakrisen löste sig. Så är han nu i Sri Lanka och 

troligen blir det en framgångsrik liten "ritt". Skall han även vara med och lösa den stora 

knuten i mellanöstern? Ja troligen blir han ledaren i den kommande världsreligionen 

(BABYLON) 

 

Upp 6:1 Och jag såg när Lammet bröt det första av de sju sigillen, och jag hörde ett av de fyra 

väsendena säga med en röst som åskan: "Kom!" 2 Jag såg, och se: en vit häst, och han som 

satt på den hade en båge. Åt honom gavs en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för 

att segra.  

 Netanyahus budskap till Europas judar: Israel är ert hem 

"Från Israel höjs nu krav på skärpt säkerhet för judarna i Europa, samtidigt som judar 

uppmanas att emigrera. – Jag vill säga till judar i Frankrike och Europas judar: Staten Israel är 

ert hem, sade premiärminister Benjamin Netanyahu på lördagen, skriver Jerusalem Post. 

Världen idag var under lördagen på plats i Paris och träffade bland andra franskfödda 
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judinnan Arzens Alexandrine, vars kusin miste en kompis som dödades i kosherbutiken . – 

Jag funderar seriöst på att flytta till Israel eller USA. Det är för mycket antisemitism i 

Frankrike, säger hon. ... Hela Frankrike är i chock och sorg, och för de omkring 500 000 

judarna i landet blev terrordåden ytterligare ett svårt slag. Allt fler judar har de senaste åren 

valt att lämna Frankrike, till stor del på grund av antisemitismen i landet. Under 2014 var det 

nära 7 000 judar som lämnade Frankrike och flyttade till Israel, vilket var en fördubbling mot 

året innan. Rabbi Moshe Sabag i Stora synagogan i Paris säger i en radiointervju att han tror 

att siffran fördubblas på nytt i år. – Det finns en mycket stark känsla att vi behöver lämna 

[Frankrike], säger rabbinen, skriver Israel National News..." 

Judiska Parisoffer begravs i Israel 

Allt fler judar flyttar till Israel 

"Det profetiska ordet, om att judarna ska återvända till Israel, uppfylls i allt snabbare takt. 

Förra året fick Israel preliminärt ta mot cirka 26 500 nyanlända immigranter. En ny 

toppnotering och en uppgång med cirka 32 procent jämfört med år 2013." (Leif Danielsson) 

Hes 11:17 Därför skall du säga: Så säger Herren, HERREN: Jag skall samla er från 

folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda, och jag skall ge er 

Israels land.  

Jes 43:5 Frukta inte, ty jag är med dig. Jag skall låta dina barn komma från öster, och från 

väster skall jag samla dig.  

Svar till 380 pastorer: Evangeliet kostar! 

"...Sedan går pastorerna vilse i ett resonemang om islams sanna natur. Det skulle ha varit 

spännande att få höra pastorerna berätta om vad denna natur är! Jag känner mig trygg i 

påståendet att våldshandlingar och krigföring mot otrogna har en stark förankring i islams 

religiösa urkunder och historiska tradition. Det motsätter inte att flyktingar som kommer vill 

leva ett liv i fred och trygghet. Pastorerna kunde istället ha lyft upp Jesus unicitet och 

frälsande följder även på samhällsnivå! Visa på de världsvida kopplingarna mellan 

kristendom och fungerande samhällen och mellan islam och aggressiva samhällen. Ett 

evangeliskt upprop för ökad inblandning av andra kulturer och religioner i Sverige kräver 

samtidigt ett uppvaknande för ett mycket starkare klingande evangelium, i knivskarp kontrast 

mot villoläror från svensk ateism och andra religioner. Bara vårt folks återvunna möte med 

den frälsande, sanna, kärleksfulle Jesus kan göra samhället så utrustat att det klarar av att 

hantera vår tids olika trender, där ökad invandring är en, och som skapar de stora 

påfrestningar som vi ser omkring oss. Det är detta personliga och samhällsstärkande 

evangelium som våra pastorer behöver lyfta." (Thomas Forslin)  

Förföljelsen av kristna i världen ökar 

Matt 24:9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli 

hatade av alla folk för mitt namns skull.  

Joh 16:33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var 

vid gott mod. Jag har övervunnit världen." 

 

Sveriges Television har fått tillgång till en Facebookgrupp med flera hundra medlemmar där 

man jublar över terrordådet. I Facebookgruppen, som är en sluten grupp, framförs hyllningar 

till de terrorister som mördade 12 personer i Paris idag. >> (Vi framför inte partipolitik, 

endast nyhetsvärdet)  
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ATTACKER MOT KYRKOR MEN VAR ÄR KÄRLEKSBOMBERNA?  

Under 2014 begicks i genomsnitt en attack varje vecka mot kyrkor i Sverige. SVT, som kallar 

sig public service, publicerade nyligen en lista med vad de betecknar som attacker mot 

moskéer i Sverige under 2014. SVT:s uppdrag i allmänhetens tjänst tycks dock inte innefatta 

publicering av en likadan lista över attacker mot kyrkor. För en sådan får man i stället vända 

sig till alternativ Sverigevänlig media. Kärleksbombare och fackeltåg från de grupperingar 

som i samband med de påstådda moskéattackerna var så ivriga att manifestera, lyser helt med 

sin frånvaro när kristna kyrkor attackeras.  

Livstidsfängelse för att sälja land till judar  

ISRAELNYHETER: "Mahmoud Abbas har ändrat straffet för att sälja land till en jude 

(fientlig stat eller dess medborgare) till livstidsfängelse med straffarbete.Tidigare var straffet 

tidsbundet. Enligt ett uttalande från en talesman för den palestinska säkerhetstjänsten,Adnan 

Al-Damiri, gäller beslutet även araber bosatta i Israel" 

De senaste väderprognoserna har lett till mild panik hos israeler och palestinier. Med förra 

vinterns kraftiga snöstorm färsk i minnet hamstras nu allt från matvaror till gas och 

paraffinvärmare. >>  

Hamas tackar Iran för deras stöd 

"Talespersonen för Hamas väpnade gren (Al-Qassam brigaderna) Abu Ubaida berömde Iran 

och tackade för de vapen, pengar, raketer och annat stöd som bidrog till Hamas ”seger” i 

konflikten med Israel i somras." 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

THE TRUMPET NEWS  

 

 

NY OHLINS FUNDERING  

Elvor Ohlin: ""Den nya läran" eller "den sista läran" syftar alltså på att jämställa den katolska 

Maria med Bibelns JESUS. Detta är föreberett med många falska uppenbarelser och falska 

under och tecken, precis som Bibeln varnar oss för. Det är ännu ett tecken på att vi lever i den 

yttersta tiden med mycket villfarelser för att bedra människor. Alltihop kommer att föra 

människor till en falsk messias, antikrist. Men hur mäktigt detta religiösa system än verkar, 

kommer det att raseras på kort tid."  

 

 

 Stanley Sjöberg: Möt muslimerna kärleksfullt 

"Kristendom vinner genom kärlek och en rikedom av kunskap, med förmåga att försvara och 
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förklara evangeliernas trovärdighet. ...Folkrika kristna nationer och befolkningsgrupper 

övergav kristendomen och blev fanatiska muslimer som förbjöd Bibeln. De som bekände 

Jesus som Guds son dömdes till döden. Kyrkorna gjordes om till moskéer, bibliotek med 

kristen litteratur brändes. Sudan var en kristen nation i mer än ett tusen år. Men inte ett spår 

av kyrkornas historia lämnades kvar när islam tog makten. Det hände i Somalia, Irak, Syrien, 

Kurdistan, Iran, Afghanistan. Amerikanske kyrkohistoriker Philip Jenkins har skildrat dessa 

förändringar i boken ”The lost history of Christianity”. ...Oxford University Press utgav 

boken ”The Christian Approach to Islam in the Sudan” (1948). Författaren J. Spencer 

Triminham beskrev hur de kristna saknade djup i sin tro och därför påverkades att överge 

kristendomen. Många av fruktan inför att avrättas, men i första skedet som ett uttryck för 

sympati och ekumenisk vilja i mötet med islam. I vår tid sker en motsatt andlig revolution 

med massor av muslimer som blir kristna. Det sker aldrig genom politisk makt eller militär 

styrka. Kristendom vinner genom kärlek och en rikedom av kunskap, med förmåga att 

försvara och förklara evangeliernas trovärdighet. Främst av allt övertygas människorna av 

övernaturliga händelser, profetiska drömmar, uppenbarelser, fysiska under och tecken..." 

 

OHLINS: Stanley Sjöbergs slutsats att Sverige skall ha öppna gränser för muslimer på flykt, 

är något grumlig efter de två bilder som han målar upp. Dels målas bilden av många länder 

som räknades som kristna nationer i långa tider, tills islam tog över. Orsakerna till att 

kristendomen övergavs eller utplånades borde få oss alla att inse att detta även kan hända i 

Sverige: "Många av fruktan inför att avrättas, men i första skedet som ett uttryck för sympati 

och ekumenisk vilja i mötet med islam." Idag kännetecknas dessa nationer av orättvisor, 

förföljelse, tortyr, våld, ojämlikhet(!), svält och krig. Dels målar Sjöberg bilden av den 

andegjutelse som pågår och som har fört många muslimer till tro på Jesus Kristus. Detta sker 

som vi vet ofta i "det fördolda" på grund av förföljelsen som blir konsekvensen när muslimer 

konverterar till kristen tro. Att vi som kristna ska bemöta alla, inklusive muslimer, med 

respekt och Guds kärlek är vi överens om men att muslimer blir kristna sker inte per 

automatik för att de kommer till Sverige och här krävs nog en mer balanserad och klarsynt 

slutsats.  

Palestinsk medlemsansökan till Internationella brottmålsdomstolen  

ISRAELNYHETER: "Klart är att om Palestina blir medlem i ICC har palestinierna betydligt 

mer att frukta än israeliska medborgare. De palestinska myndigheterna ställer inte personer 

som mördar judar inför rätt, de hedrar dem som hjältar vilket betyder att ICC borde vara 

skyldig att ingripa. Det är inte bara Hamasledare som kan känna sig hotade, åtal borde också 

kunna väckas mot Abbas och hans medhjälpare. Mot denna bakgrund kan det vara intressant 

att se om palestinierna fullföljer sin medlemsansökan." 

Palestiniernas FN-resolution gick inte igenom  

ISRAELNYHETER: "Palestinierna fick inte tillräckligt stöd för sin resolution i FN:s 

säkerhetsråd. Åtta nationer röstade för resolutionen vilket betydde att USA inte behövde 

använda sin vetorätt. Staterna som röstade för resolutionen var Frankrike, Kina, Ryssland, 

Luxemburg, Argentina, Chad,Chile och Jordanien. Mot resolutionen röstade USA och 

Australien. Storbritannien, Litauen, Syd-Korea, Rwanda och Nigeria lade ner sina röster. Nio 

röster behövs för att en resolution skall antas om ingen använder sin vetorätt. 

Om Europas röstningsbeteende kan man säga att det är ganska typiskt. Europa vågar inte stå 

upp för vad som är rätt, en del röstade för resolutionen trots att de inte ställde sig bakom 

utformningen av texten (Frankrike) och andra lade ner sina röster. Men ingen vågade rösta 

emot en dålig resolution. Det är sådana ledare vi har i Europa i dag." 

http://israelnyheter.blogspot.se/2015/01/palestinsk-medlemsansokan-till.html
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RUNES HÖRNA: GREKLAND ÅTER I FOKUS 

En spirande Jesusrörelse anas 

"...Tillbaka till Jesus! Nu måste förkunnelsen bli avskalad och Jesuscentrerad som aldrig 

förr! Oavsett vilken bibeltext som behandlas bör varje predikan leda lyssnarna fram till Kristi 

kors! Historien visar att frukten av andlig väckelse alltid varit att de kristna återerövrat den 

första kärleken till Jesus. Då Guds kärlek, genom den helige Ande, ingjuts i våra hjärtan 

bryter lovprisningen till Jesus fram. Andens uppgift är att förhärliga honom. Själv minns jag 

den förnyelse som berörde västerlandet likt en stormvind – Jesusrörelsen. Vilken speciell tid 

det var! Allt utanverk skalades bort och den innersta hjärtenerven i kristen tro lades i öppen 

dager. Allt handlade om Jesus. Nyfrälsta ungdomar strålade Jesus, var helt uppfyllda av 

kärlek till honom och längtan att få leda nya människor in i hans gemenskap. Plötsligt var inte 

kyrkan grå och ointressant - det var helig dragningskraft, atmosfären andades liv, och vi 

kunde sjunga Frostensons psalm: ”Jesus från Nasaret går här fram…” Jag ser tecken på en 

spirande Jesusrörelse i den kristna ungdomsvärlden just nu. En passion för Jesus som föder 

längtan att vittna om honom. Det här är Guds svar på allt vilset sökande i tiden och en 

utmaning till en samlad kristenhet att hitta tillbaka till Jesus!" (Ingemar Helmner) 

OHLINS: Ett frågetecken här är hur Helmner ser på den "Katolske jesus" (eukaristin) ? 

Eftersom han är ambassadör för Sverigebönen som står för sådan synkretism (Se Karins 

Nyhetsbrev >>) Ser Helmner risken så att inte "en annan jesus" kommer insmygandes?  

Här är årets mest populära bibelord 

"Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så 

att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt." 

Där har du 2014 års mest populära bibelord, Romarbrevet kapitel 12 vers 2. Åtminstone enligt 

bibelappen Youversions världsvida undesökning 

I Sverige är det oacceptabelt att påstå att muslimsk invandring är kopplat till ett ökat terrorhot 

i väst, trots att detta är den bistra verkligheten. Media i andra länder gör dock den uppenbara 

kopplingen, nu senast mediejätten CNN som drar en direkt parallell mellan just 

muslimsk invandring till Frankrike och de senaste dagarnas terrordåd utförda av muslimer. >>  

INTRESSANT VIDEO  

THE TRUMPET NEWS  

 

MOTSÄTTNINGARNA ÖKAR I ISRAEL 

(Reuters) - A far-right Israeli group that agitates against Arabs in the name of religion and 

national security is forcing the Jewish state into a legal and political balancing act as it tries to 

contain sectarian violence. 

Among their activities, Lehava activists yelling "Death to the Arabs" picketed the wedding in 

August of a Muslim to a Jewish woman who converted to Islam. Now three members have 

been charged with an arson attack on a cross-faith school in Jerusalem last month. 

KARIN JANSSON - NYHETSBREV  

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/RUNES%20PDF/Runes_29_12_14_grekland.pdf
http://www.dagen.se/debatt/en-spirande-jesusr%C3%B6relse-anas-1.307853
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin23_12_14/Jesusman_del_8.pdf
http://www.dagen.se/h%C3%A4r-%C3%A4r-%C3%A5rets-mest-popul%C3%A4ra-bibelord-1.307876
http://www.christianitytoday.com/gleanings/2014/december/worlds-10-most-popular-bible-verses-youversion-2014.html?utm_source=connection-html&utm_medium=Newsletter&utm_term=5329458&utm_content=323702973&utm_campaign=2013
http://www.cnn.com/2014/12/22/world/europe/france-terror-attack-threat/
http://avpixlat.info/2014/12/26/cnn-pekar-ut-muslimsk-invandring-som-terrorhotet-i-frankrike/
http://www.israelvideonetwork.com/the-awesome-video-that-will-make-muslim-apologists-head-explode/?omhide=true&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Israel+Breaking+News+Video%3A+Israeli+Member+of+Parliament+Physically+Attacked+on+Temple+Mount&utm_campaign=20141103_m122893570_11%2F03+Israel+Breaking+News+Video%3A+Israeli+Member+of+Parliament+Physically+Attacked+on+Temple+Mount&utm_term=The+Awesome+Video+that+will+make+a+Muslim+Apologists_E2_80_99+head+Explode
http://media.thetrumpet.com/trumpet/weekly/TW20141227.pdf
http://www.reuters.com/article/2014/12/28/us-mideast-israel-lehava-idUSKBN0K605620141228?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karins%20Info-sida.html


Missriktat och naivt av pastorsuppropet 

"Jag vill föreslå Stefan Swärd, Sven-Gunnar Hultman och övriga pastorer som undertecknade 

uppropet att de riktar sin frustration och energi åt annat håll. Det skriver Martin Kroon, lektor 

vid Malmö högskola. ...Jag menar att vi ska stå upp för rätten till asyl för dem som verkligen 

behöver det. Men asylprocessen måste ske på ett rättssäkert och resurseffektivt sätt, och vi 

behöver hitta en flykting- och invandringspolitik som har en bredare folklig förankring än vad 

som i nuläget är fallet." (Martin Kroon) 

 

http://www.dagen.se/debatt/missriktat-och-naivt-av-pastorsuppropet-1.307050

