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Omvärlden har inte förstått Vladimir Putins världsbild. Om Putin inte stoppas i Ukraina 

kommer han att återställa Rysslands historiska gränser och införliva också Baltikum och 

Finland. Den skarpa varningen ger Andrej Illiaronov som i sex år var en av Putins närmaste 

rådgivare. (SvD) >>  

Vi kan inget annat göra än att varna - Detta kommer att drabba även Sverige >> Är 

församlingarna beredda på kommande svårigheter? Har ledarna berett fåren på det här? Gode 

Gud förbarma dig över oss säger vi bara...  

Hes 13:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 "Du människobarn, profetera mot Israels 

profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör HERRENS ord! 

3 Så säger Herren, HERREN: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att 

ha skådat någonting! 4 Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. 5 Ni har inte trätt 

fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på 

HERRENS dag. 6 De har skådat lögn och falska spådomar. De säger: "Så säger HERREN ". 

Men HERREN har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse. 7 

Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: "Så 

säger HERREN ", fastän jag inte hade talat något sådant? 8 Därför säger Herren, HERREN 

så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN. 9 Min 

hand skall drabba profeterna, som skådar falskhet och spår lögn. De skall inte få plats i mitt 

folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land skall de 

inte komma. Ni skall då inse att jag är Herren, HERREN. 10 Just därför att de leder mitt folk 

vilse när de säger: "Allt står väl till", (1 TESS 5:1-3) trots att allt inte står väl till, och 

eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk,  

Joe 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, (HAVET VID KRIM 

2012) eld och rökpelare (REKORD I VULKANUTBROTT SENASTE ÅREN) 31 Solen skall 

vändas i mörker (SOLFÖRMÖRKELSER) och månen i blod, (TETRADERNA) 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.  

När nu Gud sänder de blodröda månarna "Tetraderna" 2014 - 2015 (PÅ 

HÖGTIDSDAGARNA) tillsammans med alla övriga tecken som skall ske innan Herrens Dag 

i Joels Bok, Hur vågar då en del "häckla" med de tecken Gud ger? 

Inte nog med det vi ser även den enorma armén dras samman som kommer att utföra Herrens 

Dag 

Joel 2:1 Blås i horn på Sion, låt larmet ljuda på mitt heliga berg, så att alla som bor i landet 

darrar. Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära, 2 en dag av mörker och tjocka, en dag av 

moln och dimma. Likt en gryning som breder ut sig över bergen kommer ett stort (HEB: ETT 

ENORMT ANTAL) och mäktigt folk, vars like inte har funnits och aldrig skall uppstå igen 
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under kommande släkten. 3 Framför dem går en förtärande eld, bakom dem en förbrännande 

låga. Som Edens lustgård låg landet framför dem, bakom dem är öde öken. Undan dem finns 

ingen räddning. 4 De liknar hästar, som stridshästar rusar de i väg. 5 Med ett ljud som av 

vagnar spränger de fram över bergens toppar, med ett dån som av eld när den förtär strå. De är 

som ett mäktigt folk, ordnat till strid. 6 Inför dem grips folken av ångest, alla ansikten skiftar 

färg. 7 Som hjältar jagar de i väg, likt stridsmän stiger de upp på murarna. Var och en går sin 

väg rakt fram, ingen viker av från sin stråt. 8 Den ene tränger inte den andre, var och en går 

sin givna bana. Mitt igenom vapnen störtar de fram utan att hejdas. 9 De stormar in i staden, 

rusar fram på murarna, klättrar upp på husen, går in genom fönstren som tjuvar. 10 Inför dem 

darrar jorden, himlen bävar, solen och månen förmörkas, stjärnorna mister sitt sken. 11 

HERREN låter sin röst höras framför sin här. Mycket stort är hans härläger, stark är den som 

utför hans order. Ty stor är HERRENS dag och mycket fruktansvärd. Vem kan uthärda den?  

Samtidigt som de här tidstecknen visar sig så skall en väldig armé rusta upp för ett anfall 

under Herrens Dag. Ryssland och Kinas armeér? Uppenbarelseboken säger att Kungarna 

från Öster skall vara 250 Miljoner man - Bara Kina klarar av detta! 

Ryssland - Kina träffades i Vladivostok för att samarbeta - Gud ger oss mer tecken! PÅ 

EXAKT SAMMA DAG HÄNDER DETTA!  

https://www.youtube.com/watch?v=VweoYGjLMpM 

http://rt.com/politics/russia-west-putin-apec-vladivostok-595/  

3 Månader efter Putin blivit återvald som president helt enligt det profetiska ordet händer 

detta i KRIM/UKRAINA 

https://www.youtube.com/watch?v=VurVkYhsHRQ 

Upp 9:14 Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: "Släpp lös de fyra änglar, 

som är bundna vid den stora floden Eufrat." 15 Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för 

den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av 

människorna. 16 Antalet män i dessa ryttarhärar var tjugo tusen gånger tio tusen. Jag hörde 

deras antal.  
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KOREAKRISEN FÖRVÄRRAS  

Vår undervisning om hästarna i Uppenbarelseboken ser ut att stämma väldigt väl: Röd häst är 

Kommunism och vi ser 3 kommunistiska länder hota hela världsfreden: Ryssland - Kina - 

Nordkorea. Om vi har tolkat det hela rätt så är det Ryssland Hes 38- 39 som startar striden på 

Herrens Dag. Det är alltså ryttaren på den röda hästen som tar bort freden ifrån jorden. 

Upp 6:3 Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: "Kom!" 4 

Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort 

freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.  

 

Seismologen Lucy Jones på amerikanska USGS säger att risken för att ett skalv på 5,1 i själva 

verket förebådar ett ännu större skalv är fem procent (SvD) >>  

Frikyrkan historiskt förankrad 

"Peter Halldorf skriver i sin artikel att den svenska frikyrklighetens förgrundsgestalter 

inte hade för avsikt att bilda nya kyrkor, utan bara ville förnya den Svenska kyrkan. 

Det stämmer inte alls. Den svenska frikyrkans pionjärer var baptister och de hade en helt 

annan vision. Deras vision var inte att förnya den institutionella kyrkan, utan att återupprätta 

den nytestamentliga församlingen. De menade att allt som är nödvändigt för att bygga 

församlingar finns i Bibeln och att de historiska kyrkorna hade lämnat Nya testamentets enkla 

församlingsordning och infört praktiker och traditioner som stod i strid med Skriften. Speciellt 

kritiska var de till statskyrkosystemet och folkkyrkotanken, det vill säga att kyrkan stod i 

förbund med staten och att hela folket räknades som medlemmar. Det var övertygelsen om 

den fria församlingen som bar baptistpionjärer som F O Nilsson och Anders Wiberg. De ville 

grunda församlingar som var fria från staten och där medlemskapet var frivilligt och grundat 

på en personlig tro. De hade en teologisk övertygelse om församlingens väsen och den hade 

de fått från Bibeln och från den frikyrkliga traditionen. När frikyrkorörelsen kom till Sverige i 

mitten på 1800-talet var den nämligen ingen nyhet. ... Men den friaförsamlingen är äldre än 

så. Under hela perioden från det att kristendomen blev statsreligion i Romarriket till 

reformationen på 1500-talet fanns det underjordiska rörelser som förföljdes av den stora 

kyrkan med motiveringen att de var villolärare. Uppsalaprofessorn Gunnar Westins 

banbrytande bok ”Den kristna friförsamlingen genom tiderna” berättar om dessa rörelser. Vi 

vet inte så mycket om dem eftersom deras egna skrifter förstördes och förföljarnas uppgifter 

om dem är mycket nedsättande och inte särskilt pålitliga..." (Jonas Melin)  

Bort från ytlig version av kristen tro 

"Vi har manipulerat Guds ord för att det ska passa in i den ytliga livsstil och välfärdskultur vi 

egentligen föredrar framför Bibelns radikala budskap. ...För visst är det så att Bibelns 

sanningar många gånger har fått stå tillbaka för mätbara resultat och kortsiktig framgång. Den 

rådande tidsandan har påverkat oss. Vi har manipulerat Guds ord för att det ska passa in i den 

ytliga livsstil och välfärdskultur vi egentligen föredrar framför Bibelns radikala budskap. För 

Bibeln uppenbarar inte bara vem Gud är. Den avslöjar också vilka vi är! Jag är övertygad 

om att vi som kallar oss kristna har lagt oss till med idéer och värderingar som inte bara är 

främmande i Bibeln, utan som faktiskt motsäger det evangelium vi säger att vi tror på. Vi har 

format en bekvämare Jesus, anpassad till vår livsstil. Därför är det dags att välja väg. Vi kan 
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köra på med vårt moderna evangelium, häftiga aktiviteter och underhållningsbrus och uppleva 

en viss framgång. Eller också är vi ärliga och tar reda på vem Bibelns Jesus egentligen är och 

vad han vill. Tänker jag lyda Jesus? Det är en fråga som vi borde ställa oss..." (Arne 

Brännström) 

FN-ambassadör varnar för krig 

"Över 100 000 ryska soldater har nu mobiliserats vid gränsen till södra och östra Ukraina. En 

invasion är nära förestående, varnar Ukrainas FN-ambassadör Yurii Klymenko i en SvD-

intervju. Han beskriver läget som ”mycket kritiskt”. "  

Fatahs syn på fredsförhandligar  

ISRAELNYHETER: "Mahmoud al-Aloul, medlem i Fatahs centralkommitté ger sin syn på 

fredsförhandlingarna: "De palestinska ledarna gick med på att återvända till 

fredsförhandlingarna med Israel på begäran av amerikanerna i utbyte mot frigivningen av 104 

fångar...Palestinierna har betalat ett högt pris genom att återvända till förhandlingarna och 

därmed försenat sina planer att ansluta sig till internationella organisationer och forum tills 

fångarna frigetts." Enligt palestinierna betalar man alltså ett högt pris bara genom att 

förhandla med Israel. Det är nog också det intrycket man fått av de palestinska ledarna, 

förhandlingar är ett nödvändigt och tillfälligt ont, inte en väg till fred. 

Katolska kyrkans Mariasyn är ett avsteg från Bibeln 

" Jag konstaterar att problemet med oenigheten inte alls handlar om olika "betoning" av 

Maria. Det handlar istället om fundamental inställning till Bibeln. Det skriver Kjell Waern 

apropå Joel Halldorfs krönika i ämnet. ...I min bibel står det att "alla människor har syndat", 

men i den katolska läran står det att Maria, liksom Jesus, levt sitt liv syndfri här på jorden. I 

min bibel står det att det bara är i namnet Jesus som vi kan bli frälsta, och ingen kan lägga 

någonting till det han gjort genom sitt fullkomliga frälsningsverk. Men i den katolska läran 

sägs Maria vara "medåterlösaren". I min bibel står det att "det är människan förelagt att en 

gång dö, och sedan dömas", men i den katolska tron ingår det att våra gärningar här i livet kan 

påverka döda familjemedlemmars situation i skärselden. Jag konstaterar att problemet med 

oenigheten inte alls handlar om olika "betoning" av Maria. Det handlar istället om 

fundamental inställning till Bibeln – vår heliga Skrift. Genom att föra in en syn på Maria som 

på flera punkter inte stämmer med Skriften har just Katolska kyrkan gjort "Enhetens moder" 

till en svår splittring inom den kristna kyrkan. (Kjell Waern) 

OHLINS: Ja, just det, och i Bibeln kallas de som predikar sådana villoläror som Joel Halldorf 

för villolärare. Varför inte säga det rakt ut.  

Ulf Sundkvist: Jag följer Jesus, inte Ulf Ekman 

"Så stegar en ung, intensiv predikant fram. ”Har jag inte sagt dig att om du tror, ska du få se 

Guds härlighet?” proklamerade Ulf Ekman. Med utgångspunkt från Jesu ord till Maria i 

berättelsen om Lasarus uppmanades vi inte bara att tro, utan också att komma ut i frihet. Allt 

fokus på Jesus, så långt var jag med. Men så kom Ekman in på tillämpningen. Tron skulle 

alltid bekräftas, inte bara i evigheten utan också i tiden. Jag skulle bli rik, jag skulle lyckas, 

bara jag trodde. Framgångsteologi, kunde det vara så enkelt? En sak provocerade dock mer 

än annat. Vi uppmanades att bryta oss loss från vårt frikyrkliga legalistiska sammanhang. Jag 

var bunden och bundna var också alla präster och pastorer. Mest bundna var lutheraner och 

katoliker." 
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OHLINS: 2Petr 2:18 De talar stora och tomma ord, och i sina köttsliga begär lockar de med 

utsvävningar till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådana som lever i 

villfarelse. 19 De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras 

av är man slav under. 

Amerikanska uppgifter pekar på rysk invasion 

"Sannolikheten för en rysk invasion av östra Ukraina har ökat, enligt amerikanska 

underrättelseanalyser. De senaste dagarna ska flera oroande tecken ha pekat på en sådan 

utveckling. – Det här har gjort att vi tror att det är mer troligt med en rysk invasion än 

tidigare, säger en anonym underrättelsekälla till CNN. ...Utvecklingen liknar den som 

beordrades från Moskva i förberedelserna för att gå in i Tjetjenien och Georgien, både i antal 

trupper i beredskap och deras stridsförmåga. Över 30 000 ryska soldater tros befinna sig vid 

den ryska gränsen mot Ukraina. Av dessa ska flera ingå i motoriserade förband. Enligt den 

hemligstämplade analysen anses antalet vida överstiga det som behövs för de övningar som 

Ryssland menar genomförs." 

 

Som "Yx-Eskil" skrämde han slag på Lönsbodatrakten och jagade människor ur byn. Nu har 

Eskil Fyrmark blivit frälst, eldat upp spritförrådet och funnit ny glädje i livet. – Folk hälsar på 

mig i dag och pratar med mig. (Expressen) >>  

Hamas: We Must Slaughter the Jews  

"En Hamas-medlem i det palestinska parlamentet, sa nyligen i ett tv-sänt tal att palestinska 

muslimer måste antingen kuva eller massakrera judar, och att en verklig, varaktig fred med de 

otrogna inte är möjligt. I ett tal om Hamas på Al-Aqsa TV, förklarade MP Yunis al-Astal att i 

Koranen, lärde Allah muslimerna att "de [judarna] är de som du slutit ett förbund, men de 

bryter sitt förbund varje gång." För att finna en lösning på denna gåta, fortsatte Al-Astal sin 

läsning av de muslimska skrifterna, och påpekade att Allah befallde sina anhängare att de bör 

"få herravälde över dem [judarna] i ett krig, och använda dem för att skingra dem som följer 

dem så att de kommer ihåg... Vad innebär det? Al-Astal ger den förklarande kommentaren: 

"Det tyder på att vi måste massakrera dem, för att bryta ner dem och hindra dem från att så 

korruption i världen", konstaterade han. Man bör förutsätta att detta gäller även de "otrogna" 

kristna som bor i regionen." 

OHLINS: Det är inte svårt att se vem som ytterst står bakom sådan tankar och en sådan 

religion. 

Joh 8:42 Jesus svarade: "Vore Gud er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från 

Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. 43 

Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. 44 Ni har 

djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare 

från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När 

han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader. 

Ulf Ekmans konvertering är ett svek 

"Vi måste vi vakna upp och sluta charmas av den katolska offensiv som vi möter i 

Norden. Det skriver Nils-Olov Nilsson, missionär och teolog, apropå Ulf Ekmans 
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konvertering. ... Det är intressant att notera att Ulf Ekman som katolik nu tvingas säga nej till 

den evangeliska kyrkan, vilken från och med nu måste betraktas som bestående av förvillade 

trossyskon vilka bör räddas och föras tillbaka till moderkyrkan. För endast där finns frälsning. 

Han måste också jämställa traditionen med det skrivna Ordet. Förresten, vem kan definiera 

vad traditionen finns? Han försvarar Marias framträdande position i försoningsprocessen, som 

medåterlöserska och Guds moder. Ulf kan inte heller säga att han är säker på sin frälsning 

utan att tvingas vandra genom skärseldens plågor tillsammans med andra katoliker. Vilken 

tragedi. För Ekman blir inte heller Herrens bord en enkel måltid då församlingen närmar sig 

Kristus och inspireras av ett fullkomligt offer på Golgata. Eukaristin inom den Katolska 

kyrkan är istället ett evigt upprepande av ett oblodigt offer då brödet blir Kristi kött och vinet 

Kristi sanna blod. En idé som Ulf Ekman förnekat under större delen av sin trosvandring och 

som han även med frenesi bekämpat. Men nu är han fångad av denna helt osannolika och 

obibliska tanke. Genom sin nyvunna katolska tro erkänner han också en ny auktoritet – Påven 

som Kristi ställföreträdare på jorden. ...Genom arbetet på Bjärka Säby och Peter Halldorf 

proklameras en tro som ligger i linje med det Ulf Ekman nu försvarar och som vi alltid 

bekämpat. Och så länge som Bjärka Säby får verka fritt inom pingströrelsen – kommer vi att 

få se mer människor som slutar som konvertiter för att slutligen upptas av Katolska kyrkan. 

Därför måste vi vakna upp och sluta charmas av den katolska offensiv som vi möter i Norden. 

Pelle Hörnmark och det samlade ledarskapet inom samfundet måste sätta ner foten och 

med all tydlighet säga vad Skrifterna påstår i viktiga basala läror. Eller är man så feg 

att man i ekumenikens namn föredrar att lunka med och vara tysta? Till sist, efter 35 år i 

missionstjänst i Spanien och Latinamerika, och med tanke på allt lidande den Katolska kyrkan 

åsamkat väckelsekyrkan, anser jag att Ulf Ekmans konvertering inte är något annat än ett svek 

mot de som betalat med sina liv i tjänsten för Kristus." (Nils-Olov Nilsson) 

 

RÖSTER HÖJS FÖR ATT BEVARA SIONS BERG ISRAELISKT  

Vi har ett ansvar att pröva våra pastorer 

"Ingen person i Guds rike kan skylla på andra, med hänvisning exempelvis till att man är 

godtrogen och lättledd. ...Valet att hålla med och åka med när läromässiga avvikelser sker, 

när högmod har hamnat i förarsätet, kan inte enbart skyllas på pastorer. Inte så att folket får de 

ledare de förtjänar, men ingen människa i Guds rike kommer undan personligt ansvar. Ingen 

person ansluten till Guds rike kan egentligen skylla på andra, med hänvisning exempelvis till 

att man är godtrogen och lättledd. Det är ju till och med så att varje människa här i tiden 

personligt ställs inför valet att välja Jesus eller att välja bort honom. Skulle det plötsligt vara 

så annorlunda för den som har blivit en troende? Samma valprincip måste väl gälla då? Det är 

absolut möjligt i Sverige att äga en egen bibel. Och Gud ger den helige Ande som hjälpare åt 

den som ber om det. Nog får även en enskild kristen stå till svars inför Gud om man lät sig 

luras av ledare, om man inte sa ifrån till sin pastor när det höll på att barka iväg åt fel håll. 
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Flera pingstpastorer som låtit sig bländas av andra mer namnkunniga pingstpastorer, som 

uppenbart försökt få dessa namnkunniga pastorers uppmärksamhet för statusens skull, har 

antingen sålt sin själ eller stått där med lång näsa. En hel bok kunde fyllas med vad jag har 

sett och hört på detta område. Nej, nu är det inte tid för folket att skylla ifrån sig. Däremot är 

det tid att var och tar sitt ansvar – och i fortsättningen noggrant pröva. (Sigvard Svärd) 

Trakasserier är inte kyrkans fel 

"...Owe Johansson, har handlat oklanderligt. Han har samma uppfattning som en övervägande 

del av världens kristenhet, att det äktenskap han som präst kan välsigna är till för man och 

kvinna. Och eftersom präster är en av få yrkesgrupper i vårt land som har rätt till 

samvetsfrihet har han i sådana lägen skyldighet att lämna över uppgiften till en kollega, precis 

som han gjort. Så var ligger sensationen som får Svenska Dagbladet att använda sin 

förstasida och två uppslag till ett reportage om situationen i Kinna? Svaret är att det 

inte finns någon sensation. ... När Svenska kyrkans majoritet för snart fem år sedan 

införde samkönade äktenskap sades i klartext att den som hävdade den klassiska 

äktenskapsdefinitionen inte skulle förfördelas utan att olika hållningar skulle samsas 

sida vid sida. För kyrkans framtid är det viktigt att denna princip hålls levande – vad än 

Svenska Dagbladet skriver." (Elisabeth Sandlund) 

Det sjuka palestinska samhället (Eng) 

"Bussbombare prisas i palestinsk TV och på Fatahs facebook sida." 

 

NY OHLINS FUNDERING 

Elvor Ohlin: ""En död kropp", ett kadaver, lockar till sig rovfåglar och inte minst gamar. 

Kristi sanna kropp är full av liv, av den helige Ande. De falska profeterna lockar genom 

smicker till den "döda kroppen", till en falsk världskyrka och världsreligion. Själviska 

ambitioner och begär lockar "köttet" som inte kan motstå positioner och makt, rikedom, 

upphöjelse, berömmelse, inflytande och allt vad det nu är som lockar i detta hierarkiska 

religiösa system. På det sättet kommer många att lockas till "förödelsens styggelse" i 

Jerusalem, i ändens tid." 

_________________________________________________________________ 

Nato: Rysk trupp kan nå Moldavien  

"Ryssland har nu så mycket trupp längs gränsen mot Ukraina att man skulle kunna marschera 

långt västerut mot Moldaviens känsliga region Transnistrien. Det uppger en Nato-general 

under söndagen. På söndagen meddelade också Rysslands försvarsdepartement att ryska 

flaggan nu vajar över 189 militäranläggningar på Krim. ...Nato-generalen uppger att man 

är mycket medvetna om att Transnistrien, ur rysk synvinkel är "nästa plats där 

ryskspråkiga kan behöva bli införlivade", alltså med Ryssland. Enligt Nato rör det sig om 

två divisioner – runt 20 000 man inom infanteri, flyg och specialtrupper – som finns längs 

Ukrainas östgräns, redo att ingripa om till exempel etniska konflikter flammar upp i områden 

med många ryskspråkiga. ...Klart är att det skulle krävas en mycket större rysk militärinsats 

än på Krim för ta och varaktigt kontrollera även andra sydliga delar av det vidsträckta Ukraina 

i syfte att nå in i och varaktigt kontrollera den oroliga delen av Moldavien. Sedan Ryssland 

visat att man är beredd att använda sin militära styrka för att inkorporera rysktalande i andra 

länder – och att tröskeln för det är lägre än omvärlden har trott – förändras synen på Ryssland. 

I ett tal i Kiev den gångna helgen sa till exempel Kanadas premiärminister Stephen Harper att 
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Putins agerande kommer att få länder att rusta sig till tänderna och att annekteringen av Krim 

kommer att märkas långt bortom Ukrainas gränser och hela Europa." 

Putin sätter upp ryska baser i Latinamerika 

"Putin är enligt uppgift oroad över Venezuelas instabilitet, eftersom de går igenom svåra 

ekonomiska problem med demonstrationer som undergräver stödet för Venezuelas president 

Nicolas Maduro. Samtidigt, är Putins strategiska ögon på Venezuela, Kuba och Nicaragua - 

inte bara för marinens hamnbesök, men även för tankning av ryska bombplan på deras 

flygbaser. Denna potentiellt betydande ökning av rysk militär närvaro i Latinamerika 

skulle ge Moskva förmågan att genomföra stridsuppdrag inte bara i Latinamerika utan 

också runt själva Nordamerika. Latinamerikas publikationer rapporterar redan att Obama-

administrationen gör lite eller ingenting för att motverka ryska, iranska eller kinesiska 

expansioner i regionen. ...Ryssland har börjat återuppliva sin flotta och det strategiska flyget 

sedan mitten av 2000-talet, för att ha dem som ett verktyg för att projicera den ryska bilden 

utomlands och för att skydda sina nationella intressen runt om i världen, " sade RIA Novosti. 

"Nu behöver Moskva placera ut sådana militära resurser inom strategiskt viktiga områden i 

världen för att få dem att fungera på ett effektivt sätt mot målet att utöka Rysslands globala 

inflytande. En del tvivel kvarstår om att Moskva anser att Latinamerikanska regionen kan 

spela en allt större roll i världspolitiken och har utökande gemensamma intressen med 

Ryssland för att kontrollera USA:s makt, " hävdar ryska experten Stephen Blank till 

Washington..." 

”Några dussin.” 

"Enligt de vänliga medarbetarna på OCHA-OPT dödade israeliska styrkor mellan 2010 och 

2012 sammanlagt 32 palestinier på Västbanken. Med andra ord dödade alltså svenska soldater 

under denna period med största sannolikhet betydligt fler människor i Afghanistan än vad 

Israel gjorde på Västbanken. ... Det vi alltså kan se är att Sverige står inför en situation i 

Afghanistan som är påfallande lik, för att inte säga identisk, med den som Israel står inför på 

Västbanken. Skillnaden är bara att Sveriges generösa regelverk och lika generösa definition 

av begreppet självförsvar, för att inte nämna det faktum att de svenska soldaterna inte pinas av 

fientliga eller ens behärskat kritiska medier, ger de svenska soldaterna i Afghanistan mycket 

större handlingsfrihet än de israeliska soldaterna på Västbanken, vars varje steg dokumenteras 

av internationell media och välfinansierade icke-statliga organisationer..." (Paul Widen) 

THE TRUMPET NEWS  

Bildt: Kiev är Putins mål 

"President Putin kommer inte att nöja sig med Krim, tror utrikesminister Carl Bildt (M). – Jag 

tror att Krim är öppningsmatchen. President Putin är inte främst intresserad av Krim. Han är 

intresserad av Ukraina, säger Bildt i en intervju med CNN:s reporter Christiane Amanpour. 

...– De senaste veckorna har vi också sett att han är beredd att använda sig av militära medel. 

Och det är skrämmande och djupt oroande, säger Bildt. Han tror inte att det behöver ske 

omedelbart, utan att Putin kommer att hålla ut länge." 

EU ska minska beroendet av rysk gas 

Putin hånar USA 

"President Putin hånade USA:s sanktioner – inför öppen ridå. Nu ryter Storbritanniens 

premiärminister David Cameron i från: – Ryssland behöver EU mer än vad EU behöver 

Ryssland, säger han efter toppmötet i Bryssel, uppger TT. ...Frankrike väljer nu att stödja 

Ukraina i konflikten och säger upp sitt millitära samarbete med Ryssland, uppger den franska 
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försvarsministern enligt Reuters. En militär källa i Frankrike säger även att landet är berett att 

skicka stridsflyg till de baltiska staterna och Polen – för att hjälpa Ukraina i konflikten mot 

Ryssland. Planen ska bidra med stöd och kontrollera ländernas markområde. 

 

Är Rysslands annektering av Krim inledningen på ett nytt kallt krig? Eller hotar, som efter 

Nazi-Tysklands aggression på 1930-talet, ett nytt världskrig? (SvD) >>  

Jesusrörelsens enkelhet efterfrågas igen 

"Genom Ulf Ekmans ”utspel” så tydliggörs människans svaghet och tilltro för religiösa 

system där jakten på rätta förordningar, teologier och läror lyfts till ett plan där det till sist blir 

väldigt svårt för den enkla troende människan att vara med. Här är ett av kyrkans stora 

problem – ett spel över våra huvuden. Egentligen finns det bara en lära: Jesusläran 

(Rom.2:29). ... Det är ju faktiskt så, att denna enkla modell fanns i den tidiga Jesusrörelsen på 

1970-talet, men som sedan kvävdes bland annat av Ulf Ekmans lansering av Kenneth Hagins 

skrifter och som sedan blev det vi kallar trosrörelsen." (Ingemar Bjärneroth)  

“…så komme hans blod över hans eget huvud” 

"Under morgontimmarna attackerade israeliska stridsflygplan ett antal militära installationer i 

Syrien som var inblandade i gårdagens bombattack mot en israelisk gränspatrull. Det 

israeliska försvaret uppgav att den syriska armén aktivt deltog i attacken genom att bland 

annat ge eldunderstöd till terroristerna som planterade bomben på den israeliska sidan av 

gränsen. Den libanesiska terroristorganisationen Hizballa, som tros vara hjärnan bakom 

attacken strider som bekant sida vid sida med Assads styrkor i Syrien..." (Paul Widen)  

"Israeliska Forskare: Nya bevis för Big Bang stöder kreationism 

ISRAEL TODAY: Denna veckas tillkännagivande att forskarna äntligen bekräftat existensen 

av gravitationsvågor porlande genom universum och därmed stärkt Big Bang teorin, skulle 

förmodligen vara ett slag mot dem som tror på Bibeln. Inte alls, säger professor Nathan 

Aviezer på Israels Bar Ilan-universitetet till The Times i Israel. "Utan att ta itu med vem eller 

vad som orsakade det, matchar mekaniken i skapandeprocessen i Big Bang berättelsen i 

Första Moseboks perfekt," förklarar Aviezer. " Universum hade en bestämd utgångspunkt - en 

skapelse - som beskrivs i Första Moseboken. Att förneka detta nu är att förneka vetenskapliga 

fakta. "I kommentarer till The Jerusalem Post, konstaterade professor Aviezri S. Fraenkel på 

Weizmann Institutet att vetenskapen faktiskt närmar sig, snarare än kommer längre från den 

bibliska beskrivningen. Av följande skäl var de gamla filosoferna av åsikten att universum 

funnits för evigt, den moderna vetenskapen vet nu att "det finns en bestämd början." Fraenkel 

fortsätter: " Faktum är att moderna teorier, som ännu inte förklarar alla de observerade 

kosmologiska fakta, skänker ny mening till den bibliska versen i Psaltaren 92:6: Hur stora är 

inte dina verk, HERRE! Hur djupa är inte dina tankar." 

OHLINS: Det gäller att dra rätt slutsatser av de upptäckter man gör.  

Reformera – inte konvertera 

Min väg leder inte in under påven, utan till en återupptäckt av reformationens dyrköpta 

skatter. Det skriver Magnus Persson, pastor United Malmö. "När teologisk förankring 
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blir sekundärt och verksamhetens resultat och framgång primärt, blir pragmatism och 

individualism det vägledande. Med allt positivt som väckelserörelserna innebär är detta den 

stora nackdelen. Lätt fånget, lätt förgånget. Ofta handlar det om att försöka finna något som 

känns nytt och fräscht, och som vi tror kan appellera till nutidsmänniskan. När det är som 

värst förvandlas förkunnelsen till ren säljteknik; evangeliet byts ut mot självhjälps-tricks och 

att rekrytera medlemmar blir viktigare än att forma lärjungar. Sanningen får vika för resultat 

och storlek. Allt ovanstående har jag gjort mig skyldig till, inte bara som enskild individ 

men som ledare med ansvar för många. Därför är det mitt ansvar att inte bara korrigera mig 

själv men även offentligt omvända mig från den till stora delar ytliga och andefattiga 

kristendom jag ivrigt propagerat för. I det ansvaret ligger också att redogöra för min 

omorientering och ge signaler om vad jag tror kan vara en väg framåt."  

OHLINS: Magnus Persson skriver mycket bra här. Efter tidigare grova språkbruk och 

förlöjliganden av Jesu efterföljare (predikan på Nyhemsveckan), är inte förtroendet på topp 

för Persson precis, och hans ord väger inte särskilt tungt. Vi kan bara hoppas att han menar 

det han skriver och handlar därefter, påverkar andra och själv går i den riktningen. I 

frikyrklighetens avfall i armkrok med Rom-kyrkan, krävs en stor och tydlig spricka så att 

det sanna Gudsfolket bevarar sin frihet i Kristus Jesus och står utanför ekumenikens religiösa 

system.  

 

Många unga ledare i församlingarna har dessa predikanter som förebilder. Men den väg de 

pekar ut ser inte ut att nå målet. >> Det här är exakt vad Tony Blair och Rick Warren säger >> 

Men Anden har redan varnat oss för att det här kommer att ske - Se profetisk varning T Blair 

>>  

Ord 24:10 Låter du modet falla, när nöd kommer på, så saknar du nödig kraft. 11 Rädda dem 

som släpas till döden, och bistå dem som stappla till avrättsplatsen. 12 Om du säger: "Se, vi 

visste det icke", så betänk om ej han som prövar hjärtan märker det, och om ej han som har 

akt på din själ vet det. Och han skall vedergälla var och en efter hans gärningar 

Ovanstående vers borde ge frimodighet och Gudsfruktan att varna fåren för faran eller?  

 

2 Kor 6:13 Gör som vi! (= FÖLJ APOSTELNS LÄRA OCH LIV) Jag talar som till barn. 

Vidga också ni era hjärtan. 14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl 

rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 15 Hur 

kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte 

tror? 16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande 

Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara 
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deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er 

från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er 

Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.  

 

 

VAR JORDBÄVNINGEN PÅ 4,4 I LOS ANGELES EN VARNING ?  

Bombattack mot israelisk gränspatrull 

"...Attacken på den israeliska gränspatrullen skedde på den israeliska sidan av gränsen, vilket 

alltså innebär att personen eller personerna som låg bakom attacken hade lyckats infiltrera den 

hårt bevakade gränsen för att plantera bomben. En liknande attack utfördes i fredags mot 

israeliska soldater som patrullerade gränsen till Libanon, dock utan att någon skadades 

allvarligt. ... Även södra Israel attackerades under eftermiddagen: strax innan klockan 17:00 

ljöd raketlarmet i kuststaden Ashkelon. En raket, avfyrad av terrorister i Gaza slog ner, dock 

utan att någon människa kom till skada. Händelsen kommenterades inte av det israeliska 

försvaret, vilket inte är ovanligt i sig: enstaka raketer som inte resulterar i israeliska förluster 

låter man ofta gå obesvarade, trots att den officiella ståndpunkten är att raketterrorn inte 

tolereras under några omständigheter. Samma sak hände exempelvis igår förmiddag, då 

terrorister i Gaza avfyrade en granat mot Israel. Inte heller då kom någon människa till skada, 

och Israel besvarade inte elden." (Paul Widen) 

Putin försätter världen i rävsax 

"Samtidigt är alternativet att ge efter för Putins maktdemonstration och acceptera 

annekteringen av Krim som ett nödvändigt ont knappast ett tänkbart alternativ. Risken är 

uppenbar att den ryska aptiten inte är stillad utan tvärtom växer sedan denna munsbit slukats. 

Då är förr eller senare liknande aktioner att vänta på andra håll där det finns ryska minoriteter 

som kan utnyttjas för att tillfredsställa Putins maktambitioner. Kort sagt, omvärlden sitter i en 

rävsax." (Elisabeth Sandlund) 

Truereformation News >> 

ELVOR & JANNE NYHETSBREV NR 1 - 2014 (Pdf)  
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Frid kära vänner! Det här är en profetisk varning vi upplever måste ut nu !  

Läs även "inga andra namn" >>  

Vi hann inte prata med varandra under hela dagen igår 9/3. När vi slutligen möttes igår kväll 

så hade vi på var sitt håll upplevt varningar från Anden att det öppnar sig "dammluckor". 

Villfarelsens andemakt och kraft ökar och nu gäller det att stå fast på klippan (Jesus)  

Matt 7:21 Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan 

den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, 

Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda 

andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem 

sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24 Den som därför hör dessa 

mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 

25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men 

det föll inte, eftersom det var grundat på klippan.26 Men den som hör dessa mina ord och inte 

handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, 

störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess 

fall var stort."  

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, 

rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er 

frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 

16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt 

att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv - något 

som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta, 

var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse (FLODEN) och förlorar ert 

fäste. (LÄS >>) 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus 

Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.  

Vi vill tacka alla ni som mötte oss i Katrineholm och i LP - Finspång i helgen. Särskilt får vi 

väl tacka Herren som så påtagligt verkade i mötena. Elvor & Janne Ohlin, Göteborg  

Varför måste Abbas erkänna Israel som judarnas hemland?  

ISRAELNYHETER: "De palestinska myndigheterna och PLO (för att inte tala om Hamas) 

förnekar judarnas historia och deras rätt till ett eget land. -När nya arkeologiska fynd visar att 

judarna bott i området i tusentals år skyndar palestinska ledare att förklara att det är fråga om 

förfalskningar. -Palestinska ledare talar om judarnas "påstådda tempel" osv. -PLO stadga 

säger att judarna inte är ett folk utan en religion och därför inte har rätt till en egen stat. -Israel 

är ockuperat palestinskt land som skall återvinnas, det är vad som lärs ut i de palestinska 

skolorna. Om inte det palestinska ledarna accepterar att Israel är judarnas hemland och om de 

inte ändrar på undervisning och mediainformation så att den överensstämmer med detta 

faktum blir det ingen fred. Ett erkännande löser inte alla problem men vägran att erkänna 

Israel som judarnas hemland förhindrar effektivt en fredlig lösning. Det är en skillnad på att 

erkänna att Israel existerar och att erkänna att Israel har rätt att existera." 

Scarlett Johansson Again Defends SodaStream and Israel 

(Sv) "Scarlett Johansson försvarar igen Sodastream och Israel. Hollywood-superstjärnan 

Scarlett Johansson försvarade igen på söndagen sitt beslut att representera israeliska soda-

maker Sodastream och sköt ner partisk kritik av och arbetet med att bojkotta den judiska 

staten. I en intervju med brittiska Observer som var tänkt att fokusera på sin roll i en 
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kommande film, var Johansson aggressivt konfronterad över hennes talesmans ställning mot 

Sodastream, som driver en stor fabrik nära "judisk bosättningen" Ma'aleh Adumim. Fabriken 

sysselsätter hundratals palestinska araber och israeliska judar, och, enligt Johansson, "är en 

modell för någon form av rörelse framåt i en till synes omöjlig situation. Det var inte 

tillräckligt bra för intervjuaren, som skrev att Johansson ska ha fått en del dåliga råd eller gjort 

ett felaktigt beslut, men nu var oförmögen att ta sig ur situationen utan att rubba den ena eller 

andra sidan. Inte alls, svarade Johansson, som insisterar på att hon "står bakom beslutet. Jag 

var medveten om just den fabriken innan jag skrev [under] ... och ... det verkar fortfarande 

inte som ett problem." 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

 

I den lilla värld som når mig har det varit kaos sedan det blev känt att Ulf Ekman konverterat 

till katolicismen. På Ekmans skola lärde vi oss att katoliker skulle till helvetet och var en del 

av den fiende som Gud varnade oss för, skriver Niclaz Erlingmark. DN >>  

THE TRUMPET NEWS  

YAALON: PLO ÄR INTE VÅR FREDSPARTNER  

 

INVASIONSHOT I UKRAINA  

Hes 38:3 och säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över 

Rosh, Mesek och Tubal. 4 Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall 
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föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, 

beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand.  

Jag skall föra dig omkring = På hebreiska kan det översättas SHUW = Putin skall ha varit 

president och sedan stigit tillbaka för att sedan få den positionen igen. Och det var precis det 

som skedde i presidentvalet 2012. Kan ni gissa vad som skedde i Sea of Azov utanför Krim 2 

månader efter? Tecken från Gud?  

Kolla in den här videon: https://www.youtube.com/watch?v=VurVkYhsHRQ  

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.  

Så månförmörkelserna som börjar nu i påsk ser ut att vara tecken på att Herrens Dag (YOM) 

närmar sig. 

Mer raketer trots eldupphör 

"Ett eldupphör utlystes i eftermiddags av den palestinska terroristorganisationen Islamiska 

Jihad, ett knappt dygn efter organisationens dramatiska upptrappning av raketbeskjutningen 

mot Israel. Israel avvaktade inledningsvis för att se om flygvapnets bombräder mot 29 

terroristbaser i Gaza under natten skulle leda till besinning bland terroristerna, men sporadiska 

raketangrepp fortsatte under morgonen och förmiddagen." (Paul Widen)  

Raketbeskjutningen har fortsatt idag  

"Under torsdagskvällens lopp fortsatte raketbeskjutningen från Gaza mot Israel. Fem raketer 

sköts under kvällens lopp mot Israel. Under de senaste två dagarna har ungefär 70 raketer 

avfyrats." (Israelnyheter)  

Massivt raketangrepp från Gaza mot israeliska samhällen 

"Den palestinska terroristorganisationen Islamiska Jihad har under eftermiddagen och kvällen 

(12 mars) avfyrat minst 60 raketer och granater från Gaza mot samhällen i Israel. ... 

Raketterrorn från Gaza pågår i princip ständigt, även om det periodvis kan råda ett relativt 

lugn i området. Tidigt igår morse bröts emellertid lugnet när en av Islamiska Jihads 

terroristceller som förberedde en raketattack blev upptäckt och elimierad av Israels flygvapen. 

Tre terrorister dödades i operationen. Under gårdagen rådde det ett spänt lugn i södra Israel, 

vilket alltså sedan bröts idag på eftermiddagen när Islamiska Jihads ledarskap gav sitt 

manskap klartecken att gå till attack på bred front. Samtidigt uppges organisationens 

ledarskap ha gått under jorden, eftersom den israeliska reaktionen på den här typen av 

massiva upptrappningar brukar bli mycket stark..." (Paul Widen) 

Stark oro i Estland trots EU och Nato 

"Rysslands agerande i Ukraina sprider oro i Estland. Utrikesminister Urmas Paet menar att 

EU- och Natomedlemskap ger trygghet. Men alla är inte övertygade. ”Det skulle kunna hända 

här också”, säger Heli Sall som minns den sovjetiska tiden. ...– Alla europeiska länder måste 

vara oroliga när Ryssland säger att man ska skydda ryssar i andra länder och använder vapen 

för att nå sina mål." 

Komplext för Livets ord efter Ekmans besked 

"...Ekmans konvertering kan inge upplevelsen av att inte vara frälst (på riktigt). Det 
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indirekta budskapet som den här omsvängningen förmedlar är att nåden och tron inte räcker 

till. Det krävs mer av var och en för att nå frälsning. Påven måste bekännas som Guds 

ofelbara vikarie på jorden. Katolska kyrkans alla sakrament måste få sin plats. Prästen måste 

kontaktas för att få förlåtelse. Maria måste ges status som syndfri och himlens drottning. 

Helgonen måste få sin beskärda del. Listan blir lång. Vad säger folket på Livets ord om det 

här? ”Räcker det inte med det vi trodde på?” Som avrundning kan konstateras att Ekmans 

konvertering inte är så okomplicerad som många kanske först tror. Han har i sin person varit 

själva framgångsbudskapet han stått och pläderat för, det vill säga sanningen för tusentals 

människor. När nu en ”ny sanning” kungörs måste det alltså förstås som att Gud eller Ekman 

har ändrat sig och kommit på nya tankar. Vi får se vem som folket vågar lita på." (Johan 

Löfgren)  

OHLINS: Här kan tillämpas uttrycket "att gå ur askan in i elden", dvs. från framgångsteologi 

till katolicism. Räddningen för medlemmarna är att vända sig till Gud och ärligt be om hjälp 

och urskiljning, som det står i Jes 30:19 "...Han skall förvisso vara nådig mot dig när du ropar. 

Så snart han hör din röst, skall han svara dig." 

  

 

VILKEN ROLL FÅR EKMAN SOM PÅVENS AMBASSADÖR?  

http://ivarfjeld.com/2014/03/12/ulf-ekman-wants-us-to-submit-to-the-vatican/


 

EUROPA FÅR INTE GLÖMMA FÖRINTELSEN  

LIGHTHOUSE TRAILS NEWS 

  

JAN MARKELL NEWS  

ObamaCare is not about healthcare, it is about control of the population. Getting medicine 

socialized is the greatest goal of the globalists as it will quickly turn any free nation into a 

socialist failed state such as are many European nations.  

THE TRUMPET NEWS  

Ulf Ekman blir katolik 

OHLINS: Ja det var väntat. De enda som är ckockade över Ekmans konvertering är väl en del 

Livets ord-medlemmar? Läs en profetisk varning för Ulf Ekman i början på 90-talet Inga 

andra namn >> . Det här kan betyda att den verkliga klättringen att få en hög position tar fart. 

Alla falska andliga riktningar möts i gemensam strävan efter världsherravälde och makt och 

människodyrkan av både döda (katolska Maria och "helgon") och levande (påven) med navet 

i Rom. Alla utom de som följer Jesus, Guds Son, som är Guds Lamm.  

Världskyrkan - en andlig sköka - TRUEREFORMATION.NET  

Upp 17:7 Och ängeln sade till mig: "Varför är du så förundrad? Jag skall tala om för dig 

hemligheten med kvinnan och vilddjuret, som bär henne och som har de sju huvudena och de 

tio hornen. 8 Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden 

och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok 

från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte 

är men skall komma. 9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som 

kvinnan sitter på. De är också sju kungar. 

 

Jes 56:1 Så säger HERREN: Håll fast vid det som är rätt, handla rättfärdigt, ty min frälsning 

kommer snart, min rättfärdighet blir uppenbarad inom kort.  
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 Jätten i öst mobiliserar. 3000 soldater ska placeras i Alakurtti i Murmansk - fyra mil från 

Finlands gräns. De kommande åren satsar Ryssland svindlande 4300 miljarder kronor på 

försvaret. (AB) >>  

Hes 38:15 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. 

HES 38:7 Rusta dig (RYSSLAND) och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos 

dig och tag befäl över dem.  

Ukrainas judar i utsatt läge 

"I kölvattnet av den politiska revolten i Ukraina har landets judar hamnat i ett särskilt utsatt 

läge. Samtidigt som högerextrema krafter från hela Europa nu tar sig till Kiev för att ”bistå 

revolutionärerna” varnar lika många av falangens företrädare för att protesterna har sitt 

ursprung bland ”judiska krafter”. När dåvarande presidenten Viktor Janukovytj avsattes och 

revolten fullbordades, uppmanade en högt uppsatt rabbin i Ukraina den judiska befolkningen 

att hålla sig borta från folksamlingar och till och med lämna staden. Han fruktade att de skulle 

komma bli offer i kaoset, rapporterade den israeliska tidningen Maariv. Oron är inte 

obefogad. Ukraina har historiska band med fascism och nazism. Ukrainska nationalister har 

under det senaste århundradet stridit mot Sovjetunionens inflytande även när det betydde att 

stå på Hitlertysklands sida. Ukrainska judar har också genomlidit pogromer och 

regeringssanktinonerad förföljelse och än i dag är antisemitismen ett hot mot landets judiska 

befolkning, som 2008 uppskattades utgöra 0,2 procent. Ungefär 90 000 personer av landets 

totala befolkning på runt 46 miljoner. .– Det råder en viss nöd nu. Många av de gamla har ju 

överlevt både Förintelsen och kommunismen och de lever i oerhörd fattigdom och ensamhet. 

Därför har man börjat köra ut matvaror och förnödenheter till dem så att de ska slippa gå ut 

och utsätta sig för faror. Från Stockholms judiska församling har man nu anslutit sig till detta 

arbete genom att förmedla gåvor..." 

Ödesdigra frågor 

Paul Widen: "Israeliska kommandosoldater bordade tidigt igår morse det Panama-registrerade 

lastfartyget Klos-C på internationellt vatten utanför Sudans kust i Röda Havet. De 

informerade besättningen att de misstänkte att det fanns vapen glömda i lasten. Därefter 

genomfördes en preliminär inspektion, varvid man bland annat upptäckte flera dussin 

avancerade syrisktillverkade medeldistansraketer av typen M-302. Raketerna har en räckvidd 

på över 200 km och kan bära en stridsspets med en sprängladdning på 170 kg. Israel uppger 

att vapenlastens avsedda destinationsort var Gaza. ... Detta är inte första gången som Israel 

lyckats förhindra en skeppslast med avancerade vapen att nå Gaza. 2002 bordades Karine-A, 

där man hittade 50 ton iranska vapen. 2009 bordades skeppet Francop, som hade en vapenlast 

på över 320 ton, också från Iran. 2011 bordades fartyget Victoria, där man hittade 50 ton 

vapen. Ursprungsland: Iran. Israels premiärminister Binyamin Netanyahu sa igår i ett 

uttalande att Irans misslyckade försök att smuggla avancerade raketer till Gaza visar den 

iranska regimens sanna ansikte. ... Israel försöker alltså påvisa en absurditet: världens ledande 

länder för en dialog med en regim som försöker beväpna terroristorganisationer med 

avancerade raketer." 

I Kristus upprättas jämlikheten 

"...Vi kanske behöver reflektera över vad som är norm i vårt sammanhang och hur det 

präglar oss. Bryta ner maktstrukturer och härskartekniker. Reflektera över våra attityder. 

Arbeta målmedvetet med dessa frågor i samtal och bön. Jag vet att det görs på flera håll men 
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låt oss fortsätta att tillsammans arbeta för en Kristuskultur: En tjänande kultur! Ett ledarskap, 

som inte formas efter värdens maktspel, utan efter tjänaren och ledaren Jesus, som kom för att 

ge sitt liv för mångas frälsning. Ett ledarskap, som formas efter Kristi sinne – han som utgav 

sig själv och blev en tjänare! Ett ledarskap där makten får stå tillbaka för kärleken. Ett 

ledarskap som inte fastnar i hierarkiska strukturer. Ett ledarskap, som inte ser varandra som 

konkurrenter, utan goda komplement. 

För många år sedan lyssnade jag till teologen Stefan Green i ett bibelstudium om jämlikhet i 

lustgården. All teologi börjar i skapelseberättelsen, även kvinnans tjänst i församlingen. De 

skapade till Guds avbild, som man och kvinna och fick ett gemensamt ansvar med samma 

rättigheter. I syndafallet skadades sedan harmonin och relationerna. Efter syndafallet 

inträdde ojämlikheten med beskyllningar och konkurrens. Det inträdde hierarki i stället för 

harmoni. I Kristus har syndens konsekvenser brutits. I Kristus upprättas relationer. I Kristus 

upprättas jämlikhet igen. Där möts vi." (Beryl Orrbeck Lindeman)  

Torsten Åhman: Ingen undgår frestelsen 

"...Tydligen är det så att Gud ibland leder oss in i frestelser. Jesus frestades på sin starkaste 

punkt. Om du är Messias gör det och det och så frestades han att gå över gränsen. Att använda 

sin styrka i felaktigt syfte. Den som är bra på att göra affärer kan frestas att bli girig. Den som 

är duktig på att använda orden kan frestas att manipulera. Den som är intellektuell kan frestas 

att bli överlägsen. Den som gjort andliga erfarenheter kan frestas att tro att han är lite förmer 

än andra. Vår styrka kan leda oss till fall. Därför behöver vi överlåta allt åt Gud. Inte bara det 

som är jobbigt. Inte bara problem och svagheter utan också våra gåvor och våra framgångar." 

__________________________________________________________ 

OHLINS: En mängd ledare har skrivit under en artikel i Världen idag med rubriken 

"Utbildning på biblisk grund – en ödesfråga för landet". Nej, Gud bevare oss från detta. Det 

är lätt att räkna ut vilket hopkok det skulle innebära med inblandning av katolicism, 

mysticism, ortodoxi och Hagins framgångsteologi blandat med evangelikalt - med andra ord 

en farlig blandning som leder i en enda riktning: ekumeniken med RKK och den världskyrka 

som Bibeln varnar för!  

KALLA KRIGET ÄR TILLBAKA IGEN PRECIS SOM DAVID WILKERSON SKREV I 

SYNEN  

Pressuppgifter: USA-fartyg på väg mot Svarta havet 

Nato avbryter samarbete med Ryssland 

Gud åstadkommer en temporär vapenvila mellan Öst och Väst för det enahanda syftet att 

evangelium skall förkunnas i den kommunistiska världen.” (David Wilkerson - 1973) 

Israeliska flottan beslagtog iranska raketer på väg till Hamas  

ISRAELNYHETER: "Tidigt onsdag morgon bordade israeliska flottan ett fartyg utanför Port 

Sudan i Röda havet, 1500 km från Israel.Ingen skadades vid bordningen. Fartyget smugglade 

M-302 raketer från Iran till Hamas. Raketerna har en räckvidd på mellan 100 och 200 km och 

skulle därmed ha utgjort ett nytt hot från Gaza om de hade nått sin destination. Fartyget 

eskorteras nu till Eilat i Israel. Operationen med att spåra raketernas väg från Syrien via Iran 

och Irak är en fjäder i hatten för israeliska underrättelsetjänsten.Samtidigt måste man 

konstatera att man inte har råd med ett misslyckande, vapen av detta slag får helt enkelt inte 

komma i händerna på Hamas." 
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Ryktet om Israels isolering är en myt 

”Israel håller inte på att isoleras, tvärtom upplever landet någonting av en renässans i dess 

internationella relationer.” 

Report: Entire Families Coming to Christ in Saudi Arabia (Eng) 

Rapport: Hela familjer kommer till Kristus i Saudiarabien. "Vi hör om kvinnor och hela 

familjer som kommer till Kristus, som är utmärkande. Normalt skulle vi veta om enskilda 

män, men, eftersom kulturen lägger sådan vikt vid familjeenheten, är detta ett stort steg 

framåt. En flicka skriver psalmer och publicera dem på Internet. Det var där hon lärde sig om 

Kristus och har "träffat" arbetare, även om hon ännu inte har träffat andra kristna ansikte mot 

ansikte. Två av hennes systrar tror också på Kristus. En bahrainsk man är begåvad med att 

spela lokala arabiska instrument runt hela landet. Han sätter musik till sina psalmer och lägger 

ut dem på YouTube. En annan ung flicka kom till Kristus genom media. När hennes föräldrar 

fick reda på det, var de uppretade och gjorde försök att gifta bort henne till en fanatisk 

muslim. Folk började be för henne, och deras böner besvarades när bröllopet till den här 

mannen avbröts. Familjens känslomässiga övergrepp upphörde, och hennes syster, efter att ha 

sett hur hon höll ut i lidande, har kommit till Kristus..." 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Bosättningarna och folkrätten 

"Israel erövrade området från Jordanien 1967, men Jordanien gör sedan 1988 inte längre 

anspråk på det (Jordaniens kontroll över Västbanken erkändes för övrigt aldrig av 

värdssamfundet). Folkrättsexperten Eugene V. Rostow, som även var USA:s vice 

utrikesminister under Lyndon B. Johnson menade därför att Västbanken bör betraktas som 

”oallokerat territorium”. Israel är alltså inte en ockupationsmakt, utan en av de två parter som 

gör anspråk på området. För att logiskt hävda att Israel är en ockupationsmakt måste man 

nämligen kunna specificera vilket land som ockuperas, men detta är alltså inte möjligt 

eftersom inget land gör anspråk på området som Israel ”ockuperar”. ...Anledningen till att jag 

citerar USA:s positioner och resonemangen bakom dessa positioner är för att USA i dagsläget 

är det enda landet som har lyckats vinna både Israels och det palestinska ledarskapets 

förtroende. Detta förtroende har man vunnit just genom att anta diplomatiska positioner som 

båda sidor i stora drag uppfattar som opartiska. Detta kräver en behärskad terminologi som 

grundar sig i historiska faktum och juridiskt bindande dokument, liksom en massa annat 

tröttsamt dravel som Svenska Kyrkan varken har tålamod eller en intellektuell kapacitet att 

ägna sig åt." (Paul Widen) 

Demonstrationer mot Putin i sydöstra Ukraina 

"Med sina stridsvagnar och flyg från Sovjeteran har Ukraina inte mycket att sätta emot ett 

ryskt anfall. Men nu strömmar män ur alla samhällsklasser till värvningskontoren, redo att gå 

i krig om det värsta skulle inträffa. " 

Björklund: Försvaret av Sverige den viktigaste försvarsuppgiften 

" – Det finns inget omedelbart hot, men vi måste se att de argument som anfördes för 

inmarschen i Georgien och som använts för ockupationen på Krim är exakt de argument man 

också skulle kunna använda för en insats i Baltikum. Det är i det sammanhanget som 

Östersjön blir en väldigt viktig militär arena. Stora delar av Östersjön tillhör Sverige och vi 

har den stora plattformen med hamnar och flygplatser mitt i Östersjön som blir militärt het i 

ett sådant läge. Där bör vi ha närvaro från början." 

Försvarsmakten ökar beredskapen på Gotland 
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"Svenska försvaret förstärker den militära närvaron på Gotland. Orsaken är Rysslands 

beredskapsövning i närområdet. ”Två Jasplan flögs över i morse”, säger pressekreterare Philip 

Simon." 

Putin uppträder som en segrare 

OHLINS: Ja, det är dags att vakna och inse att Sverige inte är ointagligt och att den ryska 

björnen inte sover. "Gog i Magogs land", landet längst upp i norr med sin ledare, är inte att 

leka med och dess storhetsambitioner och "onda planer" är sedan länge förutsagda i Bibelns 

profetior. 

Det här är ett recept för katastrof, om man till exempel tillåter industrier att börja exploatera 

marken, det är där faran ligger begravd, säger professor Claverie och varnar för att nya 

dödliga virushot kan spridas på jorden. (Expressen) >> 

HUR MÅNGA VÅGAR LÄMNA EN SEKT EFTER ATT HA HÖRT DETTA? (Klipp)  

ISRAEL KRÄVER ETT ARABISKT ERKÄNNANDE AV DEN JUDISKA STATEN  

5 BRA UNDERVISNINGSSERIER IFRÅN GOLDBERGS (Tack Anders!) (Pdf) 

 Profetiska ordet Del1 & Del 2  

 Israel och Apartheid 

 En uppochnedvänd värld  

 En elefant i rummet  
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