
Torsten Åhman: Andens ljus på det som är sant 

"...Det andra Jesus säger är att den helige Ande är sanningens ande. Detta är viktigt. Jesus tar 

upp uttrycket tre gånger i sitt avskedstal. Allt är inte sant på det andliga området. När man är 

ivrig att göra andliga upplevelser finns det risk att man sväljer även sådant som inte är sant. 

Därför ska vi vara vaksamma. Sätt inte tro till alla andar utan pröva om de kommer från Gud; 

skriver Johannes. Många falska profeter ska framträda, säger Jesus. Sanningen är ett kriterium 

som ska pröva allt andligt. Han ska låta er veta vad som kommer att ske. Är det 

jordbävningar, hungersnöd, krig och ogudaktighet han tänker på? Ja, sådant finns och sådant 

kommer. Men detta var inte hans speciella ärende. Utan det rakt motsatta – en värld av 

rättvisa, där freden råder utan gräns, där naturen är i harmoni och där inget stör gudsnärvaron 

– en förvandlad värld. ...Anden vill skapa en sådan verklighetsuppfattning i oss. Och den vill 

ge oss kraft, mod och inspiration att redan nu representera det riket..." (Torsten Åhman)  

Israeli and Palestinian presidents to meet at Vatican on June 8 

(Sv) Israeliska och palestinska presidenterna möts i Vatikanen den 8 juni.  

OHLINS: Vad ska detta leda till, kan man undra? Här talas om interfaith - "kristendom" 

(katolicism), judendom och islam - som möts för att be om fred. Vi vet från Daniels bok att 

antikrist (och den falske profeten kan vi tillägga utifrån Upp-boken 13) ska komma "fredligt" 

och med fred. Han ska ha ett fäste i "det helige landet", vilket Vatikanen redan har...  

Självmordsbombare stoppades  

ISRAELNYHETER: "En ung palestinsk man med en bomb på sin kropp som närmade sig en 

gränspostering i norra Samarien (västbanken) upptäcktes av israeliska gränspoliser i dag. 

Mannen stoppades, bomben oskadliggjordes och flera liv räddades därmed, även 

bombmannens." 

Missionär fick livstid i Nordkorea 

OHLINS: Att missionären säger att han "ångrar sina handlingar" är troligen en sådan lögn 

som brukar spridas av myndigheten.  

Om Uppdrag granskning: "Inga svavelosande predikningar om synd och straff" 

"...Vad vi får se är några präster, nogsamt utvalda av Uppdrag granskning med kriteriet att de 

har anknytning till den kyrkopolitiska nomineringsgruppen Frimodig kyrka, som tar emot en 

ung man som säger sig ha ett allvarligt problem i livet som han vill ha Guds hjälp med. 

Prästerna lyssnar, de tar honom på allvar. De försöker ömsint och försiktigt utröna 

bakgrunden. Och de ger, föga överraskande, uttryck för att Gud kan hjälpa, att bön har 

betydelse men framhåller också att det inte finns någon automatik som alltid ger omedelbara 

resultat. Hör hans bön, ta emot hans längtan, ber en av de uthängda prästerna. Det är en 

nyckelfras som karaktäriserar hans och hans kollegers hållning. Den största besvikelsen ligger 

dock på ett annat plan. De officiella företrädarna för Svenska kyrkan, med avgående 

ärkebiskop Anders Wejryd i spetsen, tävlar om att förklara hur galet de fyra präster som 

figurerar i inslaget bär sig åt när de oklokt mycket går konfidenten till mötes. ...Av den attityd 

som kyrkostyrelsen gav uttryck för när man i juni 2009 beslöt att bryta den ekumeniska 

överenskommelsen och bejaka samkönade äktenskap finns inte ett spår. Då betonades vikten 

av respekt för alla dem inom Svenska kyrkan som står fast vid uppfattningen att utlevd 

homosexualitet inte är i enlighet med Guds vilja. Inte heller får tittarna ta del av någon som 

helst kritik av tillvägagångssättet. Sådan kan förstås ha förekommit från Svenska kyrkans 

sida. Den som har fått för sig att undersökande journalistik i TV:s tappning handlar om att ge 

en rättvis bild av vad intervjupersoner uttrycker misstar sig grovt. Sådant tillåter inte den i 

förhand fastslagna dramaturgin..." 
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OHLINS: Utvecklingen i Sverige verkar gå i en rasande fart utför och är minst sagt 

skrämmande. När kyrkans företrädare vill hålla sig väl med världens strömningar, framstår de 

enbart som löjeväckande och menlösa. Den som står för Guds ord och sanning är det som 

håller i läångden även om det kostar på och det kommer att bli värre. Som Sandlund skrev så 

suveränt om tidigare, har Svenska kyrkans ledare fastnat i egen fälla därför att man valt att 

hålla sig väl med människor i stället för med Gud. Guds ord står fast hur dessa än velar och 

människan avslöjar sig förr eller senare när lögn sägs vara sanningar och tvärtom. Citat: "...Å 

ena sidan hävdas det fortfarande med bestämdhet från många auktoritativa håll att vår 

sexuella läggning är medfödd och ingenting som kan ändras, inte ens om vi själva skulle 

önska det. ... Å andra sidan blir det allt vanligare att representanter för den så kallade HBTQ-

rörelsen påstår att vi själva har möjlighet att välja vad vi vill vara och att ändra oss hur ofta vi 

önskar under livets gång." All heder till prästernas sätt att sköta själavårdssamtalen. Uppdrag 

Granskning har däremot tappat all heder och allt förtroende genom sitt agerande.  

Uppdrag Gransknings övertramp 

"...Jag ser det som en regelrätt brottsprovokation, ett regelrätt överfall, där man 

dessutom var tre mot en i ett tydligt maktövertag. Det var en påtvingad förhörssituation 

där agerandet andades öststatsmässig förhörsmentalitet. Det var en hotfull situation 

eftersom det som sades filmades för att hamna i tv-rutan, personen skulle bli uthängd 

till allas beskådan. En ren kränkning av både ämbete och person. Utsattheten för 

prästen och riskerandet av dennes roll verkar ingen tänkt på. Och kan man få 

provocera hur mycket som helst och ändå kalla det man åstadkommer för en 

”dokumentation”? Det känns snarare som en provokation för att få till ett resultat. En 

fabrikation, helt enkelt! Är en sådan provokation tillåten, och vem sätter gränser för 

denna gränslöshet? Vilken juridisk ställning har egentligen tystnadsplikten när det 

kommer till kritan?..." (Olof Ringdahl, kyrkoherde)  

  

 

FREDSBÖN MED ABBAS OCH PERES  

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas och hans israeliske kollega Shimon Peres 

kommer att genomföra den fredsbön som påven Franciskus föreslog vid sin tredagars-vistelse 

i Mellanöstern nyligen. (SvD)  

 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

What the Pope Said and Didn´t Say 

Israel Today: (Vad påven sa och inte sa) "...De som lyssnade noga på påven kunde inte missa 
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den poängen att "hans helighet" inte en enda gång hänvisade till Israel som en judisk stat; och 

genom att ständigt kalla Israel "det heliga landet " förstärkte han Vatikanens traditionella 

ställning som vägrar att erkänna Israel som en judisk stat. Detta är ännu mer oroande i ljuset 

av påvens tal i Betlehem tidigare på dagen, där han inramade sin närvaro, inte som en 

pilgrimsresa till det heliga landet, men som ett officiellt besök i "staten Palestina." För att 

markera denna skillnad återigen satte Netanyahu "Land of Israel " först, och sedan "det heliga 

landet." Påven valde att betona att det heliga landet är födelseplatsen för judendomen, 

kristendomen och islam. På så sätt felade han på två framställningar: Än så länge finns det 

inte en palestinsk stat, och islam har inte sitt ursprung i det heliga landet. Även om Vatikanen 

skulle vilja hävda det heliga landet för sig själva, är sanningen att det enda ställe i Bibeln där 

landet Israel kallas för den "heliga landet " finns i Sakarja 2, där Gud uppfyller sitt löfte till 

Israels folk, genom vilken alla som är trogen Gud kommer att bli välsignade också. Med 

andra ord, om det ska bli fred, måste Israel som en judisk stat finnas..." 

Påvlig propagandapoker 

"Kyrkan betraktade tanken på judiskt självbestämmande som en styggelse, eftersom judarna 

var dömda att leva i förskingring. Den katolska kyrkan har alltså gjort en helomvändning i 

frågan och erkänner nu sionismens legitimitet, en mycket tydlig markering som inte nog kan 

överskattas. Även detta mynt har förstås en baksida, då Franciskus igår uttryckte sitt stöd för 

”Staten Palestina”, vilket är avgjort mer anspråksfullt, och provokativt, än att säga att man 

stöder en tvåstatslösning. Politiska bedömare och kommentatorer har nu fullt upp med att 

mäta och jämföra vikten av påvens olika uttalanden. ”Påvlig propagandapoker: jag synar din 

grav och höjer med en mur” sammanfattade journalisten och författaren Matthew Kalman 

påvens navigering över mellanösternkonfliktens politiska minfält." (Paul Widen) 

ISRAELNYHETER: Påven besöker Israel och de palestinska områdena "...Påven gjorde 

också i går ett "oplanerat" stopp vid säkerhetsbarriären utanför Betlehem för att be. På platsen 

är barriären en mur och muren "råkade" ha en text (på engelska) som jämför Betlehem med 

gettot i Warszawa och ordet "Apartheid Wall", vilket syns på alla foton som sprids runt 

världen. (Enligt allmänt accepterade normer är det fråga om anti-semitism när man jämför 

Israel med Nazi-Tyskland.) Påven försäkrade att det råder goda relationer mellan Vatikanen 

och den "palestinska staten". Problemet med uttalandet är att den palestinska staten ännu inte 

existerar..."  

OHLINS: Först måste vi på det bestämdaste dementera att påven betraktas som 

"kristenhetens ledare". NEJ och åter NEJ! Påven är katolska kyrkans ledare och en påve 

kommer ALDRIG någonsin bli ledare för Guds sanna folk på jorden. Påveämbetet är 

ANTIkristligt och uppfyller Bibelns alla profetiska varningar för sådant. För övrigt är det i det 

närmaste en skandal - och som ett dåligt skämt - att påven tilltalade Mahmoud Abbas som 

"Herr president, du är känd som en fredens man och en fredsmäklare" och att han talar om 

"Palestina", som inte finns. (Det är i klass med att Arafat - terroristen, som väl aldrig ångrade 

sina mord? - fick Nobels fredspris!) Men vad hade man väntat sig? Vatikanen har inte 

förändrats och kommer inte heller att förändras. Var tror ni Ulf Ekman kommer stå i dessa 

frågor framöver? Kanske det som vi har antytt förut? 
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" Kanske handlar det om rädsla eller okunnighet. Människor behöver något att hålla fast vid. 

Nu är det många som ger utlänningarna skulden för allt. Men sanningen är ju att inget land i 

Europa skulle klara sig utan utlänningar" 

Men på gatan är Nationella Frontens extremt stora framgångar det dominerande 

samtalsämnet. Jessica Mesguich, 28, står på torget utanför Sorbonneuniversitetet och pratar 

med sin kompisar med livliga gester. – När jag vaknade i morse mådde jag inte alls bra, 

berättar hon Resultatet är både upprörande och oroväckande. Det känns som Tyskland på 30-

talet (AB) >>  

 

PÅVEN GER STÖD ÅT PALESTINSK STAT  

I dag anlände påven till Betlehem på Västbanken som ett led i sin rundresa i Mellanöstern. 

Till skillnad från tidigare påvar åkte Franciskus direkt med helikopter från Jordanien till det 

palestinska området utan att först ta sig till Tel Aviv i Israel, rapporterar nyhetsyrån AP. Det 

tolkas som stöd åt de palestinska ambitionerna om en självständig palestinsk stat. I Betlehem 

mötte Franciskus genast palestinska presidenten Mahmoud Abbas, som titulerades president 

av "staten Israel" i Vatikanens officiella program. (SvD) >>  

Dödsskjutningar på judiskt museum 

"– Dessa mord ett resultat av den ständiga hets mot judar som pågår i Europa, sa Israels 

premiärminister Benjamin Netanyahu i ett uttalande sent på lördagskvällen ...Flera menar att 

det rör sig om ett antisemitiskt dåd, en av dem Bryssels borgmästare Yvan Mayeur som säger 

att det inte är en slump att morden ägde rum vid museet. Ordföranden för en belgisk 

organisation mot antisemitism, Joel Rubinfeld, kallar dådet för en terrorattack: – Det som har 

hänt är det oundvikliga resultatet av ett samhällsklimat som framkallar hat, säger han."  

THR TRUMPET NEWS (PDF)  
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PROFETISKT BUDSKAP: DOM ÖVER KRISTENHETEN I SVERIGE  

 

NY RUNES HÖRNA: VALUTA I GUNGNING  

 

Lejd herde – överger fåren [Paret Ekman nu officiellt katoliker] 

http://www.elvorochjanne.se/vittnesbord-uppenbarelser/Domkristenheten_de.html
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/RUNES%20PDF/Runes_22_5_14_valutagungning.pdf
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EN INTRESSANT OCH BELYSANDE ARTIKEL FRÅN SVEN REICHMANN  

Påvebesök möter bittert motstånd 

"Israel har gjort allt för att locka påven Franciskus till Jerusalem, men kanske kommer vecko-

slutets påvebesök att kosta mer än det smakar för premiärminister Benjamin Netanyahus del." 

 

OHLINS: Även om det inte är profetians egentliga uppfyllelse kan detta vara ett tidstecken 

och förebild utifrån 2 Tess kapitel 2. Påven skall i helgen fira mässa [katolsk, obiblisk 

nattvard som påstår att Jesus på nytt offras oblodigt och med konsekvensen att man "tillber 

det skapade (bröd och vin) istället för Skaparen" - en annan Jesus och en annan ande - och 

upphöjer "himlens drottning Maria" som kallas "nattvardskvinnan"] på Sions berg, som är 

"helig plats" för judarna. Från den katolska katekesen 460. “Ty Guds Son blev människa för 

att göra oss till Gud. Guds ende Son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår 

natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar.” Påven anses vara 

"Jesu ställföreträdare", vilket gör honom till en antikrist i Bibelns ljus. Läs om RKK och 

Världskyrkan - en andlig sköka HÄR >> . Även om påven personligen kanske inte skulle säga 

detta bokstavligen (?) är detta RKK:s dogmer och religionssystem, vilket varje påve går in 

under och därmed bekänner sig till. Läs mer om påven på Sions berg HÄR >> .  

Svenska kyrkan tycks ha valt sida 

"...Å ena sidan hävdas det fortfarande med bestämdhet från många auktoritativa håll att vår 

sexuella läggning är medfödd och ingenting som kan ändras, inte ens om vi själva skulle 

önska det. För det synsättet gör sig Svenska kyrkan till tolk i den samtalsmanual som 

distribuerats i organisationen inför den väntade anstormningen från allmänhetens sida 

efter att Uppdrag granskning i nästa vecka sänder sitt program om Svenska kyrkans 

syn på homosexuell samlevnad. Å andra sidan blir det allt vanligare att representanter för 

den så kallade HBTQ-rörelsen påstår att vi själva har möjlighet att välja vad vi vill vara och 
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att ändra oss hur ofta vi önskar under livets gång. Minnesgoda läsare kommer ihåg 

annonskampanjen i Stockholms tunnelbanor för Pridefestivalen 2012 som gick ut på att ge 

allmänheten goda skäl för att bli ”bög” eller ”flata” eller ”queer” eller ”trans” därför att det 

var mycket roligare och bättre än att harva på i en heterosexuell tillvaro..." (Elisabeth 

Sandlund) 

Kristenheten på väg gå sönder 

"...Bristen på tydlig hemmahörighet förklarar pingstvänner med en ökad insikt om de 

kristnas enhet och att barnen är med i alternativkyrkan. Tomrummet fylls av trosrörelsefolk på 

rekognosering, som känner igen trycket i lovsången. Livets Ords grundare går till något nytt 

men försäkrar att man inte går från något – bara till. Kommuniteten i Bjärka-Säby byter inte 

tillhörighet, skillnaden i lära och gudstjänstordning leder inte till konvertering försäkrar 

ledningen. Hur långt kan skillnaden i organisk och organisatorisk tillhörighet tänjas innan 

något går ohjälpligt sönder?" (Hans G Eriksson, Uppsala) 

 

Hösten 2014 kommer en rysk garnison fem mil från Finland att växa med 3 000 soldater. 

Garnisonen råkar även vara den som ligger närmast Tornedalen. Hur ser egentligen rysk 

militär på Nordens gränser? (Pdf) >>  

 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

THE TRUMPET NEWS  

KARINS NYHETSBREV  

Kritik mot att påve blir helgon  

"...I dag talar katolska kyrkan om nolltolerans för pedofilbrott. Men att öppna arkiv och göra 

upp med det förflutna är inte aktuellt. Under Johannes Paulus II påvetid gjordes inte mycket 

för att stoppa övergreppen. Tvärtom mörkades brott, skyldiga präster flyttades och ansvariga 

biskopar som inte anmälde övergrepp belönades och gjorde karriär..." 

THE TRUMPET NEWS  

Lisa Abramovicz: I framkant trots krig och attacker 

"...Israel är ett av de mindre länderna i världen med mindre än en tusendel av världens 

befolkning. Ändå har landet proportionellt sett fler forskare i arbetskraften än resten av 

världen. Israel ligger i framkant när det gäller IT, data- och nätsäkerhet, biomedicin, 

ekologisk hållbarhet, modernt jordbruk och nystart av företag. Det senare har nyligen Stefan 
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Löfven lovordat i en intervju i Aftonbladet. Sjukvården är av världsklass och Israel hjälper 

sina grannar, som palestinierna på Västbanken och Gaza. De flesta av världens stora IT-

företag har utvecklingsbolag i Israel, som IBM, Microsoft, Motorola, Samsung, Siemens, GE, 

Philips. Vattenförsörjning är en nationell prioritet. Avsaltningen av havsvatten ökar så att det i 

år svarar mot 80 procent av landets dricksvattenbehov. Ansenliga volymer vatten exporteras 

till Jordanien och PA. Utrustning för droppbevattning, uppfunnen i Israel, säljs över hela 

världen och ökar skördar med lägre vattenåtgång... I mars i år besökte banken SEB:s Nordiska 

näringslivsdelegation Israel. 70 företagsledare deltog, inklusive Marcus och Jacob 

Wallenberg. På programmet stod ekonomi, miljö, företagande, forskning och politik. Israel 

blir alltmer intressant för gröna lösningar på världens miljöproblem. Det märkliga är att så lite 

utrymme ges i mainstream-media för den här typen av information om Israel. Varför, kan man 

undra?" (Lisa Abrahamovitz)  

Ett cyniskt och småaktigt rävspel 

"...Det kan vara värt att upprepa detta: Hamas främsta mål och syfte är förintelsen av Staten 

Israel. Hamas är med andra ord inte heller intresserad av att förhandla med Israel, vilket 

innebär att det israeliska säkerhetskabinettets beslut mest var en principiell markering: vi 

förhandlar inte med människor som förespråkar vår förintelse. Dessutom körde 

fredsförhandlingarna i allt väsentligt fast redan i november, vilket ytterligare minimerar den 

praktiska konsekvensen av säkerhetskabinettets beslut. Till syvende og sist är innevarande 

förhandlingsomgång bara planerad att fortgå till den 29 april och PLO har hittills vägrat att 

förlänga samtalen. Att Israel nu drar sig ur förhandlingarna bör därför ses som en symbolisk 

och i praktiken meningslös gest..." (Paul Widen)  

Attacker från Gaza  

"Israeliska soldater har utsatts för flera angrepp från Gaza idag.På morgonen utsattes 

israeliska trupper för granatbeskjutning och senare på dagen exploderade en bomb. Två 

bomber hittades innan de exploderade. Gränsen till Gaza har varit betydligt oroligare de 

senaste månaderna jämfört med i fjol. 100 raketer har avfyrats i år jämfört med bara 9 under 

samma tid senaste år." 

Israel avbryter fredssamtal  

"Israel och USA har reagerat hårt på försoningsavtalet mellan de palestinska organisationerna 

Fatah och Hamas. USA kommer att se över biståndet och Israel vill införa fler sanktioner. 

Dessutom avbryts fredssamtalen. "  

Bara ondska hela dagen 

Paul Widen: "Rak ra kol hayom. Så beskriver Bibeln människans tillstånd precis innan Noa 

träder fram på scenen: bara ondska hela dagen. Berättelsen har nu blivit film, en mycket 

påkostad sådan, och inte helt trogen den bibliska ursprungsberättelsen, men på den här 

punkten är de överens: människornas ondska var stor på jorden, så Gud beslutade sig för att 

trycka på ctrl+alt+delete och börja om. Här går dock berättelserna isär: Bibelns Noa går in i 

arken tillsammans med sin fru, sina tre söner och deras respektive fruar, vilket innebär att 

människosläktet kommer att överleva syndafloden. Filmens Noa tror dock att hans och hans 

familjs roll nu bara är administrativ, ämnad att säkerställa djurens överlevnad. Inga fertila 

kvinnor finns här med i arken. Människosläktet kommer alltså att dö ut, vilket filmens Noa 

tolkar som rätt och riktigt, eftersom det är människorna som har fördärvat jorden."  

Upprustning i Östersjön – men inget nytt kallt krig  

"Sveriges regering rustar för krig och många andra länder kring Östersjön mobiliserar. 

Ryssland måste tagga ner, säger en expert, men omvärlden har också ett ansvar, säger en 
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annan. 2014. ...– Det som händer i Ukraina kommer sannolikt att få många länder att höja sina 

militära utgifter såväl som sin beredskap. Faran är att det leder till en ny kapprustning med 

ökade spänningar. Ledare från bägge sidor måste mötas och fråga sig om de vill ha det så, 

men det är svårt att se någon lösning på kort sikt, säger Perlo-Freeman." 

Man dödad av fallande krucifix 

"En italienare krossades till döds av ett jättelikt träkrucifix som användes vid firandet inför 

kanoniseringen av den bortgångne påven Johannes Paulus II." 

Abbas och Hamas vill bilda gemensam regering  

ISRAELNYHETER: "Fatah/PLO har inte kunnat samarbeta med Hamas sedan Hamas med 

våld tog makten i Gaza men båda organisationerna har liknande mål: Ingen egen stat för 

judarna. Därför är det inte förvånande om de i något skede åter en gång går till gemensamt 

angrepp på Israel. Hur det angreppet skulle se ut i praktiken är det svårt att säga för tillfället. 

Redan för en månad sedan meddelade Al-Aqsa Martyrernas Brigad, som även kallas för 

Fatahs miltära flygel, att den lugna perioden nu har avslutats och att de kommer att återgå till 

väpnat motstånd (= terrorism) tills hela Palestina är befriat." 

9-åring sjöng sig fri från kidnapparen 

"...I början av april var, då nioårige, Willie Myrick ute på uppfarten till familjens hus i 

sydvästra Atlanta. Där blev Willie kidnappad av en ensam gärningsman som drog in honom i 

bilen. Enligt polisen ska kidnapparen ha släppt Willie efter att ha kört omkring med honom i 

tre timmar. Orsaken? Willie vägrade sluta sjunga gospelsången "Every Praise" av Hezekiah 

Walker. – Han öppnade dörren och kastade ut mig, berättar Willie för tv-kanalen 11 Alive. 

Han berättar för tv-kanalen att han efter att mannen drog in honom i bilen började lovsjunga 

Gud med gospelsången som han hade lärt sig i söndagsskolan..." 

Vilken sorts enad kyrka? 

"...När Halldorf senare kom till pingstförsamlingen i den stad som jag studerade i kände jag 

mig främmande inför hans undervisning men jag märkte att andra, speciellt från andra kyrko-

traditioner, drogs till hans undervisning. Jag håller med Peter Halldorf om att korset är det 

som enar oss kristna (Dagen 17/4) men jag kan inte dela den katolska linje som han ivrar för. 

Eftersom jag har vuxit upp i pingströrelsen känner jag mig mycket främmande inför Peter 

Halldorfs tankar om enad kyrka. Vad är det för enad kyrka han vill ha? Är det en gigantisk 

kyrka med påven i spetsen där alla kristna kyrkor ska finnas under? Jag har blivit undervisad, 

både i mitt hem och i församlingen men även läst i äldre kristen uppbyggelselitteratur, att 

innan Jesus kommer tillbaka kommer det att bildas en stor organiserad kyrka, som kommer att 

gå i armkrok med ett politiskt maktförbund.  Jag hoppas verkligen inte att det är den kyrkan 

som Peter Halldorf förespråkar, men det verkar inte bättre." (Anna Milston) 

Troheten viktigare än enheten  

"Så långt jag förstår Nya testamentet kan inte enheten bland de som kallar sig kristna vara det 

högsta målet. Det bör i stället vara att förvalta och förkunna det nytestamentliga evangeliet 

om Jesus Kristus. Att en total enhet bland alla kyrkor, samfund och kristna rörelser skulle vara 

en förutsättning för detta uppfattar jag som en relativt sen konstruktion, inte som en 

nytestamentlig sanning." (Krister Nordin) 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/3496410.svd
http://israelnyheter.blogspot.se/2014/04/abbas-och-hamas-vill-bilda-gemensam.html
http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=11274
http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/04/22/9-aring-sjong-sig-fri-fran-kidnapparen/
http://www.dagen.se/opinion/asikt/vilken-sorts-enad-kyrka/
http://www.dagen.se/opinion/debatt/troheten-viktigare-an-enheten/
http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2014/newsletter20140422.htm


 

Den arktiska regionen har varit och kommer att fortsätta vara i centrum för ryska intressen, 

enligt Rysslands president Vladimir Putin som vill utveckla zonen. Det handlar om 

militärpolitiska, ekonomiska, tekniska och miljömässiga aspekter, sade Putin vid ett möte med 

ryska säkerhetsrådet på tisdagen. Ett exempel är byggandet av flygbaser, för att bland annat 

stötta Nordflottan. >>  

HES 38:14 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, du själv och många folk med dig, alla ridande på hästar, en 

stor skara, en talrik här.  

Joakim Lundqvist: ”Det har aldrig handlat om konvertering” 

OHLINS: Ett märkligt ställningstagande som är ohållbart i längden, precis som för övriga 

samfund och kyrkor. Å en sidan kallar man sig "evangelisk" (ett förvridet/falskt 

evangelium, så länge man inte gör upp med Hagins villfarelser, framgångsteologi och andra 

liknande influenser från osund karismatik) och å andra sidan vill man "bredda" och gärna ha 

ekumenik med katolikerna i jesusmanifestationen - men utan "katolska kyrkans exklusiva 

dogmer". Vilka "skatterna som vi delar med katoliker och andra kristna" är, får vi inte veta 

men det talar för att det som är i centrum är EKUMENIK och inte Guds ord och Guds 

evangelium och den enhet som Guds Ande åstadkommer! Det är dit man går för att hitta 

"skatter" nämligen och inte i traditioner, religiösa riter och sakrament.  

Kol 2:2 för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela 

rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. 3 I honom är 

vishetens och kunskapens alla skatter gömda. 

Ett enda stort frågetecken tycker vi Stanley Sjöberg lämnare efter sig i sin artikel ”Det är lång 

väg tillbaka till 70-talets enhetsvilja”. 

Fortsatt raketbeskjutnng från Gaza  

"Sju raketer sköts idag från Gaza mot Israel.Även israeliska trupper i närheten av gränsen 

angreps. Israeliska flygvapnet besvarade attackerna genom att angripa tre mål i Gaza. IDF 

uppger att 100 raketer har skjutits mot Israel under 2014. Det blir i medeltal ungefär en raket 

per dag. Inte sedan 2012 har raketbeskjutningen varit lika intensiv som  i mars." 

 

USA:s högsta domstol ska granska en lag som tillåter amerikanska medborgare som fötts i 

Jerusalem att ha Israel som födelseplats i sina pass. Frågan är politiskt känslig, då både 

israeler och palestinier gör anspråk på staden. >>  
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INTRESSANT VIDEOMATERIAL FRÅN ISRAEL SLÄPPT  

Jesus lever! Han är uppstånden! 

Luk 24:1-5 På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de 

välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven  

och gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se, då stod 

två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot 

marken, men de båda männen sade: "Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte 

här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er, medan han ännu var i Galileen.  

 Apparna som samlar in information om dig 

"Apparna i din smarta mobil samlar information om dig – de har tillgång till din kontaktbok, 

dina sms och ringlistor, de kollar hur du rör dig, vilka hemsidor du besökt och vilka sökningar 

du gör. ”Samlar de in mer än de behöver är det risk att informationen kommer att användas 

till annat än man tänkt”, säger IT-säkerhetsspecialisten Mikael Ejner på Datainspektionen..." 

THE TRUMPET NEWS (Pdf)  

 

FÅR JUDARNA SKULDEN I UKRAINA ?  

OHLINS: Pengar, pengar, pengar är vad det handlar om till sist i Dokument utifrån: Påven 

och pengarna >> (tillgänglig till 13 maj). 

Upp 17:4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och 

pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt.  
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Peter Halldorf är numera så djupt i mystiken att man kan undra om den "tvingande" 

enhetsupplevelse han beskriver är densamma som upplevs inom New Age, kallad 

"upplysningen"(?), men som i själva verket är det motsatta. I insändaren Gå korsets väg i 

ekumeniken menar Halldorf på fullt allvar att vi ska kompromissa med Guds ord, 

kompromissa med sanningen, kompromissa med det som Gud har talat och varnat för... allt 

för ekumeniken med RKK. De som likt Paulus varnar för falska "evangelier", falsk enhet, 

villoläror och obibliska traditioner och avfall mm kallas av Halldorf indirekt eller direkt för 

"fanatiska", "fyllda av förakt, förnumstighet och självsäkerhet", "ha behov av självhävdelse 

och självförsvar". Det är tydligt att det inte är "kärleken till sanningen" (2 Tess 2) som är 

avgörande. Ekumeniken tycks ha blivit en avgud i sig. Men kanske det fulaste tricket och det 

som avslöjar Halldorfs egen brist på kärlek och ödmjukhet, är alla de uttryck som riktas till 

oss som följer JESUS och ingen annan (!) och som tar Guds ord på allvar, både urskiljning, 

prövning och varning.  

 

NU BÖRJAR VI SNART VÄNJA OSS VID TANKEN  

Att Sverige fortsätter lagra telefontrafik för att polisen ska kunna klara upp grova brott är 

orimligt. Det menar Fredrik Federley (C) som tycker att lagen innebär alldeles för stora 

integritetsintrång. – Då kan vi lika gärna operera in chip i folks nackar och ha kameror på 

huvudet. På så sätt skulle vi kunna lösa alla brott, sa han i kvällens "20 minuter.  

(AB) >>  

Dämpat påskfirande i Israel 

Paul Widen: "En knapp timme innan den judiska påsken inleddes i måndags kväll öppnade en 

eller flera palestinska terrorister eld mot israeliska bilister på södra Västbanken. Två bilar 

lyckades undkomma utan att någon människa kom till skada, men föraren i en tredje bil, 

Baruch Mizrachi träffades och dödades omgående. Mizrachis gravida fru Hadas träffades 

också av två kulor men lyckades gripa tag i ratten, stampa på gasen och köra bilen med 

familjens fem barn i säkerhet innan hon larmade polis. ...Ledaren för den palestinska 

terroristorganisationen Hamas i Gaza Ismail Haniyeh lovordade igår måndagens 

terroristattack, dock utan att ta på sig ansvar för den. Även den mindre palestinska 

terroristorganisationen Islamiska Jihad välkomnade attacken. Israelisk polis har förhört flera 

personer i en palestinsk by i närheten av attentatsplatsen, men hittills har ingen misstänkt 

gripits. Även södra Israel fick sitt påskfirande avbrutet av palestinsk terrorism när minst sex 

raketer igår kväll avfyrades från Gaza mot staden Ashkelon. Ingen människa kom dock till 

skada, då raketerna slog ner på öppna fält på båda sidorna av gränsen mellan Israel och Gaza." 
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LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Religionsdialog som gått över styr  

"Utgången är långtifrån given. Det är bara att konstatera att begreppet ”ekumenik” är på glid 

bort från betydelsen av samverkan och samsyn mellan kristna samfund mot något som kallas 

religionsdialog men som slår över i synkretism, där skillnaderna mellan religioner tonas ner 

och likheterna överbetonas." (Elisabeth Sandlund) 

OHLINS: Så blir det då än en gång tydligt vart den falska så kallade enheten leder. Det har 

ingen större betydelse om det går till Islam eller Katolska kyrkan eftersom den då ändå slutar i 

den antikristna världsreligionen.  

Märklig och otydlig sektrapport 

"Svepande generaliseringar, vaga anklagelser och ogrundade påståenden. Så beskriver Jacob 

Rudolfsson innehållet i Europarådets nya rapport om sekter. ...Vid en hearing några dagar 

innan beslutet beskrev Aaron Rhodes, tidigare chef för Helsingforskommittén och 

medgrundare av forskningsinstitutet The Freedom Rights Project, resolution som en 

”skamfläck” och ”oförenligt” med Europarådets syfte. Lyckligtvis neutraliserades 

resolutionen men Rhodes slutsats stämmer till eftertanke: ”Resolutionen är inte bara ett recept 

för diskriminering och intolerans; den utgör även en förevändning för godtyckliga 

ingripanden i det religiösa livet.” Religionsfriheten är ingen självklarhet, inte ens i Europa." 

(Jacob Rudolfsson) 

Rannsakande och avståndstagande 

" För det första vill jag säga att vid prövning av ledarskap allmänt sett, kan en osynlig 

rannsakansmall med tre fönster för kontroll brukas. Ett fönster gäller iakttagelse av läran och 

förkunnelsen, via ett annat fönster studeras attityd och uppträdande, genom det tredje fönstret 

kollas beteende och handlingar. En dylik tänkt mall kan alla i en församling hålla sig med." 

(Sigvard Svärd) 

Pesach – en inbjudan och en varning  

ISRAELNYHETER: "...Ängeln kontrollerade inte om det fanns goda och fromma människor 

inne i huset eller skurkar och rövare. Det som var avgörande var om lammets blod fanns på 

dörrposten. Detta är en av de tydligaste bilderna av hur frälsningen i Jesus Messias, Guds 

lamm går till. När jag och vilken annan människa som helst accepterar att Jesus, Davids son, 

dog för mina synder och erbjuder mig förlåtelse då är det som att stryka lammets blod på 

dörrposten. Jag är räddad, lammets blod räddar mig, inte något som jag gör eller är. 

...I vår tid har Gud också gett makthavarna/nationerna möjlighet att samarbeta när han för 

Israels folk tillbaka till deras hemland. För snart hundra år sedan såg det ut som om nationerna 

skulle välja att samarbeta med Gud. Nationernas Förbund gav Storbritannien i uppdrag hjälpa 

till att återupprätta en judisk stat i deras historiska hemland. Men nationerna handlade som 

farao som gav löften bara för att lite senare bryta dem. Idag vet jag inte en enda stat som 

längre samarbetar med Gud och stöder judarna när de vill bosätta sig i sitt historiska hemland 

på de områden som Gud gett till dem. Farao fick betala ett högt pris när han motarbetade 

Guds plan för sitt folk. Nationerna i våra dagar kommer inte att komma lättare undan och det 

kommer till slut att visa sig att de är lika maktlösa som Farao när de försöker strida mot Gud. 

Hag Sameah! Glad Påsk!" 
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BIBELSTUDIE: DET STORA AVFALLET  

 

DONETSK. Hon står mitt i världspolitiken med tårar i ögonen. 74-åriga Antonia trodde aldrig 

att hon skulle behöva uppleva ett krig igen, nu håller en hel värld andan för vad som ska 

hända på hennes gator. – För mina barnbarns skull vädjar jag till båda parter att stilla sig, 

säger hon. (AB) >>  

 

På bilderna har Andrei Petkov bandage på näsan. Den nionde april gick han som vanligt och 

demonstrerade mot Ukrainas nya regering i staden Nikolayev. Han blev överfallen av 

nynazister. Den statliga ryska kanalen Rossia 1 intervjuade honom i sjuksängen. Han var svårt 

skadad och berättade att extremister öppnade eld mot de fredliga demonstranterna med vapen 

de fått från Europa och USA. Även TV-kanalen NTV, som ägs av Gazprom, intervjuade 

Andrei Petkov från sjuksängen. Men denna gång var han tysk spion som flugit in i Ukraina på 

uppdrag av en hemlig europeisk organisation med en halv miljon euro. En tredje intervju med 

Andrei Petkov gjordes av en nyhetskanal från Krim. Denna gång var Petkov kirurg som själv 

skadats när han försökt hjälpa nazisternas offer. (AB) >> 

Fredsförhandlingar...???  

ISRAELNYHETER: "Lite överdrivet kan man säga att palestinierna kräver att Israel först 

skall gå med på alla deras krav, därefter är de villiga att komma till förhandlingsbordet. 

Typiskt är också att efter att USA:s utrikesminister Kerry nämnt bosättningarna som ett hinder 

för fredsförhandlingarna hakade Abbas på  och kom med liknande anklagelser när han 

träffade EU:s "utrikesminister" Ashton i Kairo. Detta alltså trots att ett byggstopp i 

bosättningarna inte varit ett villkor för fredsförhandlingarna. Abbas konstaterade också kallt 
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att det låg i palestiniernas intresse att ansöka om medlemskap  i internationella fördrag och 

konventioner och det har Israel inget att göra med. Detta trots att det var ett klart brott mot 

den överenskommelse man gjorde inför fredsförhandlingarna." 

OHLINS: Observera att Israel har full laglig rätt att bygga på Västbanken.  

Pro-ryska aktivister intog byggnader 

"Myndighetsbyggnaderna faller en efter en i östra Ukraina när beväpnade aktivister trappar 

upp kampen om att tillhöra Ryssland. Myndigheterna hotar med att sätta hårt mot hårt mot 

"terroristerna". Krisen i det mestadels ryskspråkiga östra Ukraina skruvades upp ytterligare 

på lördagen - dagen efter det att premiärminister Arsenij Jatsenjuk rest till regionen för att 

övertala aktivisterna att lämna den ockuperade regionala regeringsbyggnaden i Donetsk och 

säkerhetstjänsten och polisens byggnad i Luhansk." 

Ryssland varnar för inbördeskrig  

  

 

PARET EKMAN HAR HÄLSAT PÅ HOS PÅVEN  

THE TRUMPET NEWS  

Egypt Demands Compensation for 10 Plagues 

ISRAEL TODAY skriver att en kolumnist i Egypten skriver att Kairo kräver ersättning från 

Israel för de 10 plågorna som deras förfäder orsakade över Egypten under Mose tid, som 

Bibeln berättar. De är historiskt bevisade och nu vill man ha ersättning... När det gäller att 

hitta orsak att anklaga Israel finns det tydligen inga gränser.  

Svenska kyrkan inne på farlig väg 

"Upprördheten över Uppdrag gransknings smyginspelning av fejkade själavårdssamtal är 

med all rätta stor i svensk kristenhet. Det hade varit lika illa om den falske konfidenten spelat 

in samtalen, bluffat sig till förbön och missbrukat prästernas tystnadsplikt genom att påstå sig 

vara i själanöd av vilken orsak som helst. Och lika sorgligt att konstatera att Uppdrag 

gransknings redaktion inte först försökt få svar på öppna frågor utan gått direkt på den 

journalistiska metod som enligt programmets egna regler bara ska tillgripas när alla andra 

vägar visat sig omöjliga. Det är dock ingen slump att det är homofrågan som står i cent-

rum. I det ämnet har åsiktskorridoren smalnat så till den grad att den snart blir svår att 

ta sig fram i. ... Men trycket kommer också inifrån. Utrymmet för de präster, diakoner, 
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andra anställda och engagerade lekmän som med hänvisning till Bibeln står fast vid den 

klassiska synen på utlevd homosexualitet blir allt mindre..." (Elisabeth Sandlund) 

Dagens artikel gav en ensidig spegling av Bjärka-Säby 

"...Den ensidiga bild som artiklarna ger speglar inte de otaliga överläggningar och vädjanden 

som församlingsledningen, under det senaste decenniet, haft med Peter Halldorf och den del 

av Ekumeniska kommunitet som tillhör Sionförsamlingen. ...När varje enskild retreat är slut 

ska allt som används av exempelvis ikoner, rökelse och litteratur plockas ner så att rum och 

samlingssalar kan användas för Sionförsamlingens aktiviteter. Allt användande ska ske ”i 

samförstånd med Sionförsamlingens föreståndare”. I den uppgörelsen framgår klart att 

uthyrningen även gäller den tidiga morgongudstjänsten på söndagarna och den koptisk 

inspirerade gudstjänsten i ”Övre salen” på onsdagskvällarna. De är således inte en del av 

Sionförsamlingens verksamhet och församlingen står heller inte ansvarig i det som sker i 

dessa samlingar. Här regleras bland annat också vilken litteratur som ska tillhandahållas på 

slottet. För 8-10 år sedan lovade Peter Halldorf att inga helgonikoner skulle användas utan 

bara ikoner med bibliska motiv. Det är alltså inget beslut som framtvingats nu!  

När Sionförsamlingens äldstekår beslutade om att inbjuda unga män till att avskilja ett år i 

en kommunitetsliknande gemenskap på slottet kändes det rätt. Tanken att kombinera arbete, 

bibelstudium och evangelisation är god. Detta blev också en hjälp till att driva 

Sionförsamlingens församlingsgård. Att detta sedan kom att utvecklas på ett, för oss, mycket 

oväntat sätt kunde vi inte ana. Gudstjänstliv, Johannesakademin, Ekumeniska kommuniteten 

med löftesavläggningar etcetera har sakta smugit sig in, en utveckling som skapat splittring i 

församlingen. När man läser Dagens artikel kan man tro ”att det jäst under ytan” fram till nu. 

Det stämmer inte. Många har under åren varit mycket upprörda över verksamheten, flera 

personer har både lämnat äldstekåren och församlingen. Det har varit en balansgång för att 

inte församlingen skulle spricka..." (Anders Ekstedt) 

OHLINS: Frukten av mystikern Peter Halldorfs arbete är inte god utan har splittrat 

församlingen. Det finns exempel på postivit "splittring", som exempelvis det vi kallar 

reformationen. Halldorf står för det motsatta och vill ena heligt med oheligt på sin väg att 

införa katolicism. Så blir det när "det onda kallas gott och det goda kallas ont".  

DO: Fallet Ellinor inte diskriminering 

"Diskrimineringsombudsmannen anser inte att barnmorskan Ellinor Grimmark 

diskriminerades när hon förvägrades anställning efter att hon meddelat att hon inte kan utföra 

aborter. Nu går juridiska ombudet Ruth Nordström vidare med hennes ärende. ...  

- Vår slutinlaga ska vara inne i början på nästa vecka. En av huvudpunkterna i det svar 

Sveriges regering skrivit är att det inte existerar några fall där vårdpersonal har svårt att få 

jobb för att man inte vill utföra aborter. Det här fallet stärker vår inlaga och visar hur oerhört 

svårt det blir för en barnmorsa som vill arbeta inom vården för att rädda och inte utsläcka liv." 
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HAR STÖDET FÖR ISRAEL BLAND KRISTNA MINSKAT?  

 

KONTANTLÖSA SAMHÄLLET ÄR HÄR  

 

NY RUNES HÖRNA: VEM KÖPER DEN AMERIKANSKA STATSSKULDEN? (Pdf) 

Mariasynen har inte bibelstöd 

"När man tar bort traditionen och de läror som inte finns om Maria i bibelordet blir det inte 

mycket kvar av de katolska argumenten. ... Hur detta sedan gestaltas finns det flera uttryck 

för. Ett sådant är den bild som illustrerar Piltz artikel. På denna ser man hur påven svingar ett 

rökelsekar framför en Mariastaty med Jesusbarnet i knäet. Bilden är talande. Maria är i denna 

gestaltning stor och Jesus är liten. Detta är en vanlig staty i katolska sammanhang och är en 

betecknande bild av hur Maria blir fokuserad i denna kyrka och i dess lärosatser." (Holger 

Nilsson) 

Läs om den katolska Maria: Himlens drottning (TrueReformation.net) 

http://www.christianheadlines.com/news/is-support-for-israel-waning-among-evangelicals.html
http://www.redicecreations.com/article.php?id=29592
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/RUNES%20PDF/Runes_7_4_14_usa_skuld.pdf
http://www.dagen.se/opinion/asikt/mariasynen-har-inte-bibelstod/
http://www.truereformation.net/2012/03/06/en-hemlighet-det-stora-babylon/
http://www.redicecreations.com/article.php?id=29592


NÄR EVANGELIETS KRAFT BYTS UT MOT KRAFTGÄRNINGAR I JESUS NAMN, 

"Ett av de tydligaste exempel på kraftgärningar som utförs i Jesus namn  med demoniskt 

ursprung, är den verksamhet som Tim Storey ägnar sig åt.  Tim Storey är kompis med Ulf 

Ekman, som är med i början av videon. Denna video visar kraftgärningar i underhållnings 

syfte." (Lennart Svensson)  

Rapport från gårdagens församlingsmöte på LO 

(Aletheia) " Först ut var en mångårig musiker i församlingen. Han poängterade att det är 

viktigt att förstå hur stor förtroendekrisen är och att det inte duger att säga att det handlar om 

Ulf och Birgittas personliga resa – utan att det tidigare har talats om från andra i ledningen att 

det är församlingens resa. Han citerade ur ett brev från Robert Ekh till personalen inför ett 

möte där de skulle ha samtal om boken Andliga rötter, då den var nyutgiven. Där förklarade 

Robert att det var viktigt att ta till sig av det här, för att det handlar församlingens väg 

framåt. (Fritt citerat, Red. Anm.). Det hade också poängterats hur viktigt det är att läsa Keryx 

för att förstå inriktningen för församlingen. Han talade om hur medlemmar med frågor 

blivit bemötta med tystnad och att han själv suttit och samtalat med Ulf om det här och fått 

uppleva att han blivit kritiserad för att han var ifrågasättande..." 

Bibeln före traditionen, Piltz 

"...Och du vet mycket väl att få protestanter/frikyrkliga har problem med vördnad för Maria. 

Vad vi har problem med är ju när den vördnaden övergår i tillbedjan. Och det gör den. Kanske 

inte enligt katolska teologiska förklaringsmodeller, där man har gett tillbedjan/vördnad för 

Maria ett annat latinskt namn än vördnad och tillbedjan till Gud, och därmed ”löst” prob-

lemet. Men i ”vanlig” folklig katolicism är det väldigt svårt att med öppna ögon kalla det som 

sker för annat än tillbedjan och avguderi. Det är Maria man ber om hjälp, det är till Maria man 

med hela sitt sinne och tanke vänder sig i bönen, och det är henne man tackar för eventuella 

bönesvar. Gud blir avlägsen, Jesus blir skymd – eller reducerad till ett barn i madonnans famn 

– och kyrkans officiella företrädare gör ingenting för att minska risken att det blir så, snarare 

tvärtom. Påven Pius IX uttryckte sin tro på Maria så här: ”Gud har anförtrott åt henne alla 

goda ting, så att alla skall veta att det är genom henne som man får tillgång till allt hopp, all 

nåd och all frälsning. Ty detta är hans vilja, att vi skall få allting genom Maria. ...Gång på 

gång vittnar också katoliker som hittat en evangelisk/protestantisk tro om hur de först då fått 

möta Jesus, om hur allt innan dess handlat om Maria och olika helgon. ...Där hänvisar du till 

Andens ledning in i hela sanningen, tvåtusen års oavbruten bön, meditation och diskussion 

med mera och talar om insikt i Skriften. Och, igen Anders Piltz, är det ohederlig 

argumentation. För du vet mycket väl att vi andra inte har problem med insikt i Skriften – det 

var tack vare sådan som reformationen kom till stånd. Vad vi har problem med är ju att 

Katolska kyrkan envisas med att få insikter vid sidan av Skriften. Att man hävdar den egna 

kyrkans andliga arv och kollektiva tankegods – Traditionen – som jämbördig med Ordet. Och 

att förneka detta hävdar du är att säga att Gud har fört sitt folk bakom ljuset. Det skulle nog 

ingen protestant hålla med om – däremot skulle vi nog hävda att människor, präster, påvar och 

Kyrkan har gjort det genom historien och att det var därför som vi andra kyrkor uppstod..." 

(Christian Kastö) 

OHLINS: Desto mer reaktioner emot den falska enheten, desto bättre. Katoliker behöver 

omvända sig och bli födda på nytt. När Jesus får komma in "i huset" åker människotillbedjan 

och reliker ut. 

Tacka Gud – inte Maria 

"Tacka i stället Herren Gud för att Han gav Maria nåd att få föda världens Frälsare, trots 

http://levandetro.wordpress.com/2014/04/06/nar-evangeliets-kraft-byts-ut-mot-kraftgarningar-i-jesus-namn/
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hennes ringhet. Att tilltala och vörda döda människor är en hednisk sedvänja, oavsett hur 

mycket nåd de fått av Herren under sin livstid." (Robert Granat) 

Vad säger Bibeln om Jesu mor? 

"Ingenstans i Bibeln står något om att vi ska vörda, tillbe eller på något sätt se upp till Maria. 

Eller gör det, har jag missat ett så viktigt bibelord? Har olika evangelister och pastorer som 

jag lyssnat på under mina femtio år som personligt kristen struntat i att undervisa om det?" 

(Runo Samuelsson 

JAN MARKELL NEWS  

Nu vill Gud forma en hel kyrka 

"Jag upplevde för några år sedan, när jag var på en tyst retreat på Bjärka-Säby, att Herren 

underströk för mig att han vill hela den historiska kyrkan. Den har delats, och förgreningarna 

som blivit av alla splittringar har haft sin plats. Samfunden har haft sitt syfte och sin tid. Men 

nu är det är en ny tid. Det Herren gör i dag är att förena oss, på ett djupare plan. Han förnyar 

kyrkan, formar en hel, ny kyrka, genom att föra oss samman och hela gamla och nya sår i 

kroppen. Kristi kropp är en. Kyrkan är en. ...Är det våra fördomar, vår trygghetszon, som blir 

utmanade när vi ser på andra kyrkosammanhang som är annorlunda än våra? När vi ser Ulf 

och Birgitta Ekman gå till Katolska kyrkan? Vad är det vi värnar så starkt? Är det vår 

uppväxtmiljö, vårt sätt att göra saker? Eller vår rädsla att vår teologi ska bli besudlad, även 

om vi har möjlighet att närma oss varandra och visa större kärlek till varandra?" (Katarina 

Halldorf Almonte, pastor i Linneakyrkan Göteborg)  

OHLINS: Det är i det närmaste otroligt hur man kan förvränga sanningen så till den 

grad, att man tror att sammanblandning med kleti och pleti, katolicism och andra 

obibliska religioner plötsligt skulle behaga Gud! Det vi värnar om, Katarina Halldorf 

Almonte, är KÄRLEKEN som har sin glädje i SANNINGEN Guds Ord och du är 

uppenbarligen på en villoväg. "Uppenbarelser" som strider med Guds eget Ord är från orena 

källor. Denna påverkan har pågått länge från falska profeter och lärare och är också förutsagd 

i Bibeln. Paulus varnade för ett förvrängt evangelium som handlar om "en annan Jesus och en 

annan ande"och det är den "anden" som driver på enande av protestantismen med 

avgudadyrkan och död religion som mariadyrkan, helgontillbedjan, avlater, påvedöme, för att 

inte tala om katolsk eukaristi som är en hädelse mot Jesus Guds Sons fullbordade verk EN 

gång för alla på korset. Det Halldorf kallar "sår" är inga sår. Det var Guds ingripande att rädda 

och befria människor som Martin Luther och många andra, ur andligt mörker och falsk 

gärningslära. 

1 Kor 10:21 Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha 

del både i Herrens bord och i onda andars bord. 22 Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare 

än han?  

1 Joh 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty 

många falska profeter har gått ut i världen.  

 

Två oroande tecken. Ryssland har ökat sina underrättelseaktiviteter i Sverige och ägnar sig åt 

krigsförberedande aktiviteter i vårt land. (AB) >>  
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CITAT FRÅN VÅR SIDA TRUEREFORMATION.NET  

Det var Roger Oakland som i en av sina böcker förklarade Matt 24 så att vi förstod att det 

händer mitt framför ögonen på oss. 

Matt 24:24 Ty falska messiasgestalter (en annan Jesus och ett annat evangelium) och falska 

profeter (Predikanter och vägvisare) skall träda fram och göra stora tecken och under (som 

skall försöka lura oss att tro att den andre jesus är sann) för att om möjligt bedra även de 

utvalda. 25 Jag har nu sagt er detta i förväg. 26 Om de (Falska profeterna) alltså säger till er: 

Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 

 (1) Han (Jesus) är i öknen = Gk: Öde och Tomt, eller  Tomhet 
 (2) Han (Jesus) är i de inre rummen = GK: Behållare eller hus, Tabernakel 

(1) Här har vi den kontemplativa vägen att genom olika meditationstekniker hitta Gud i 

Tomheten 

(2) Här är en exakt beskriving på vad som sker efter Transubstantiation i den Katolska 

Kyrkan. 

Prästen tar då “jesus” (brödet) och placerar i en Monstrance (behållare) för att tillbes. Det 

kallas för Eucharistic adoration efter det placeras “jesus” i ett tabernakel inne i själva Kyrkan. 

(BILDEN OVAN)  

 

ASTRONOMISKA HÄNDELSER I APRIL  

 

http://www.truereformation.net/2011/04/25/u/
http://www.understandthetimes.org/
http://www.remnantofgod.org/transubstantiation.htm
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Säpo pekar ut Ryssland för krigsförberedelser mot Sverige 

"Som att Ryssland under förra året simulerade en attack mot Sverige med stridsflyg. – Man 

övar inte sånt om man inte någon gång i framtiden kan tänka sig att attackera i verkligheten. 

Chefsanalytiker Unge berättade också att man sett en ökning av värvningsförsöken i Sverige 

och stora uppköp av kartor. I övrigt var han förtegen. – Jag kan inte gå närmare in på vilka 

specifika aktiviteter det handlar om, meddelade Unge. Men på vilket sätt är det 

krigsförberedande aktiviteter? – Vi vet att Rysslands militära underrättelsetjänst är på plats i 

Sverige. Bara detta faktum är ju i sig en krigsförberedelse. Säpo verkar dock inte tro att 

Ryssland är på väg att invadera Sverige. 

...Putin är inte ensam om att spionera på Sverige. Enligt Säpo ägnar sig 15 länder åt spionage i 

Sverige. Unge dristade sig till och med att ange de tre mest aktiva; Ryssland, Kina och Iran. 

De övriga tolv förblev anonyma... 

Fyra raketer avfyrades från Gaza mot Israel senaste natt.  

"Tidigare på dagen utsattes israelisk säkerhetspersonal vid gränsen för beskjutning från Gaza. 

Israeliskt flyg svarade på attackerna genom att slå till mot terrormål i Gaza."  

Kerry tar sig en funderare  

"USA funderar nu på om de ännu skall försöka få förhandlingarna mellan Israel och 

palestinierna att fortsätta eller om de skall ge upp försöken." 

 

SANNINGEN HÅLLS TILLBAKA MEDVETET  

JES 59:12 Våra överträdelser inför dig är många, våra synder vittnar emot oss. Ja, våra 

överträdelser har vi för våra ögon, vi känner våra missgärningar. 13 Vi har gjort uppror och 

förnekat HERREN, vi har vikit bort från vår Gud. Vi har talat förtryck och upproriskhet, 

lögnaktiga ord som vi tänkt ut i våra hjärtan har vi fört fram. 14 Rättvisan trängs tillbaka, 

rättfärdigheten står långt borta, ja, sanningen vacklar på torget, det som är rätt kan inte 

komma fram. 15 Sanningen har försvunnit, och den som vänder sig ifrån det onda blir 

plundrad. Detta såg HERREN, och det misshagade honom att ingen rättvisa fanns. 16 Han såg 

att ingen trädde fram, han förundrade sig över att ingen grep in. Då hjälpte honom hans egen 

arm, och hans rättfärdighet understödde honom.  

THE TRUMPET NEWS  

 

Sydneyförsamlingen Hillsong får två nya svenska familjemedlemmar. Det är två pingstkyrkor 

som ansluter sig till Hillsong Family. >>  
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Fredsförhandlingarna väntar på en dödförklaring 

"Redan i slutet av förra veckan intensifierades missnöjet på båda sidorna av konflikten när 

Israel förklarade att man aldrig hade förbundit sig att frige palestinska terrorister utan någon 

form av motprestation från den palestinska sidan. Den nu pågående förhandlingsomgången 

löper ut den 29 april och parterna står alltjämt mycket långt ifrån varandra. PLO har tydligt 

markerat att man inte har för avsikt att förlänga samtalen, vilket alltså gjorde det svårt för 

Israel att motivera ytterligare en frigivningsomgång." (Paul Widen) 

Siewert Öholm: Kyrkoledarnas Israelresa kamouflerad ensidighet 

"...Nöd och kränkningar har inga landgränser. De styrs av onda ideologier och omvärldens 

tystnad eller medlöperi. Tyvärr blir kyrkoledarnas sammanfattning mer av romantik och 

medlöperi, än verkliga försök att se samband och orsaker till denna ”världens äldsta konflikt”. 

Att avbryta det man kallar ockupation av palestinsk mark i kombination med ett erkännande 

av staten Israel som enda lösning är länge prövat. Var har ni alla resedeltagare varit då? Fred 

skapas inte bara genom att man säger ordet ”fred”. I Israelfrågan handlar det mycket om att 

våga se de verkliga orsakerna till konflikten.  Palestiniernas organiserade hat mot staten Israel, 

deras vilja att driva judarna i havet och deras ledares vilja att införa islamiska lagar och 

islamisk kultur. Det kan man inte trolla bort med lite fromma förhoppningar i en 

reseberättelse. Fast de hårdföra bland deltagarna hade nog inte heller de syftena med resan. 

Kamouflage kommer osökt i tankarna." (Siewert Öholm) 

OHLINS: SKR har skämt ut sig igen, kan väl detta sammanfattas med!  

 

 

VATICAN CITY – Pope Francis will become the first pontiff seen globally in 3D during the 

upcoming April 27 ceremony in St. Peter’s Square when two of his predecessors, John Paul II 

and John XXIII, will be canonised as saints. >>  

Upp 13:15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med 

kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild.  

Ohlins: Nu kommer nog snart under och tecken som upphöjer en "annan jesus" än den Paulus 

predikat.  

http://nyheter.paulwiden.se/?p=2296
http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/04/03/Siewert-Oholm-Kyrkoledarnas-Israelresa-kamouflerad-ensidighet/
http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=17934


Hur prövar man dåligt ledarskap? 

"Jag håller fullständigt med Sigvard Svärd (Dagen 25/3) att man även i kristna led borde 

utvärdera ledarskapet. Men hur? Det är naturligtvis inget problem med det goda ledarskapet, 

men hur gör man med det dåliga? I många församlingar baseras ledarskapet på makt, och hur 

hanterar man det som enskild eller som grupp utan att riskera repressalier?..." (Stig 

Andersson) 

Svenska kyrkans sexualsyn rätt – förr 

..."Det finns anledning att dra åtminstone ett par viktiga slutsatser av denna text: Trots sin lite 

ålderdomliga karaktär ger den fortfarande en genomtänkt och biblisk vägledning även för oss 

att idag resonera vidare kring dessa frågor. Samtidigt visar den hur långt dagens kyrkoledning 

i Svenska kyrkan avlägsnat sig från en traditionell kristen sexualsyn, som vi här mött i 1950-

talstappning. Det som i dag proklameras av biskopar och många andra "kristna ledare" har 

inte med biblisk förståelse av äktenskap och sexualitet att göra. Det handlar snarare om en 

blandreligion med kristen fernissa som liknar antikens hellenism och gnosticism: Var och en 

snickrar ihop sin egen gudsbild och etik ur en "politiskt korrekt" plocklåda. Är den nutida 

kyrkoledningens linje "tidsenlig"? Javisst. Är den kristen? Nej. (Rune Imberg) 

Nato-chef: Ryssland kan fullgöra sina mål på tre dagar 

"Ordkriget mellan Nato och Ryssland om situationen i Ukraina visar inga tecken på att mattas 

av – tvärtom. Medan ryska UD anklagade Nato för kallakrigsretorik proklamerade Natos 

högste militäre chef en rad åtgärder med stark karaktär av vapenskrammel." 

Allt fler medelålders kommer till tro i EFK 

"Evangeliska frikyrkan fortsätter att växa. Tre församlingar och 833 medlemmar fler tillhör 

EFK i statistiken för 2013 än året innan. Över 600 personer döptes i samfundets kyrkor under 

förra året och växten är som starkast i de län där frikyrkan annars är som svagast. ...I 

områden som alltså ses som mycket sekulariserade är det många nya som kommer in i EFK-

församlingarna. – Kanske är det inte sekulariseringen av Sverige som är den stora faran. Där 

man har som minst kunskap om kristen tro tar Jesus människor med storm, där överraskar 

Gud. Det kan finnas en nyfikenhet på tron i större utsträckning än där man kanske gått i 

söndagsskola som ung. Den stora faran är i stället sekulariseringen av församlingen, säger 

Øyvind Tholvsen." 

 

Kerry träffar inte Abbas  

ISRAELNYHETER: "Kort efter att det meddelades att Abbas klargjort att palestinierna 

kommer att ansöka om medlemskap i internationella organisationer meddelades det att 

utrikesminister Kerry inte kommer att återvända till Ramallah för att träffa Abbas som 

planerat." 

Berndt Isaksson: "Jens Garnfeldts "väckelseevangelium" är inte det verkliga bibliska 

väckelseevangeliet. Jens Garnfeldts "väckelse" handlar om klassisk amerikansk rå 

framgångsteologi, vilket är en grov vrångbild av det bibliska evangeliet. Tittade på större 

delen av sändningen i går och kunde bara konstatera att detta är inte en sund kristen 

förkunnelse. Men den har säkert "framtiden" för sig, för det finns något i oss människor som 

gör att vi ber om att få bli bedragna." 

"När Påven i Rom talar om ekumenik och kristen enhet så visar det sig alltid att han med det 

menar att alla ska förena sig med honom och under katolska kyrkan. Det är hans ekumenik, 

att alla blir katoliker. Ungefär samma attityd har Jens Garnfeldt när han talar om hur viktigt 

det är att kristna inte är oeniga utan enas och blir ett. Men med ett menar han att alla ska 
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bejaka det sorts karismatik han representerar. Han ondgör sig över de "uppblåsta egoistiska 

köttstycken" som kritiserar honom, men själv slår han hejvilt mot det mesta inom 

kristenheten. Själv raljerar han gärna och ofta om andra pastorer och kristna men tar väldigt 

illa vid sig när andra kritiserar honom. Det ska vara kristen enhet, men på Jens Garnfeldts 

villkor. Precis samma attityd som Påven i Rom. 

Supervulkanen kan vakna igen 

"Världens största supervulkan har skakats av det kraftigaste jordskalvet på 30 år. Ett stort 

utbrott skulle ödelägga stora delar av USA. 

 Kraften i ett stort utbrott motsvarar kraften i tusen Hiroshima-bomber – varje sekund 

 Stora delar av USA skulle täckas av tjockt lager aska 

 Himlen skulle förmörkas 

 Jordens klimat skulle förändras" 

OHLINS: Varningarna för ett vulkanutbrott i Yellowstone Nationalpark har pågått länge men 

det som är oroande nu, är att djuren flyr från parken. Flykten började efter ett jordskalv på 4.8 

den 30 mars. Man vet inte orsaken till djurens agerande men det är väl känt att de reagerar på 

aktivitet under jord.  

Is it an omen of an imminent eruption: are animals fleeing Yellowstone Park 

”Andlighet blev något förgiftat” 

"”Det finns ingenting att vara rädd för”. Så heter Johan Heltnes debutroman, som utspelar sig 

på Livets ord i Uppsala. En miljö som han själv beskriver som allt annat än trygg för de barn 

som växte upp där.– Den allvarligaste konsekvensen av att växa upp i en sådan miljö är att 

gudsbilden blir förvrängd, säger han. ...Han känner inte att han har fått någon ursäkt i och med 

Ulf Ekmans senaste bok eller genom artikeln på DN debatt. – Det är inte så man ber om 

förlåtelse. Den som har blivit sviken måste ju förstå att Ulf Ekman verkligen är ledsen och 

ångrar sig. Om Livets ord – med eller utan Ulf Ekman – ska kunna tas på allvar måste de göra 

upp med sitt förflutna som vilken organisation som helst som begått övergrepp. – Kanske 

krävs det något slags sanningskommission så att det som verkligen hänt kommer i ljuset. På 

så sätt skulle de som önskar försonas kanske kunna göra det, och de som vill ha ett 

erkännande få det. Det har gått några år sedan Johan lämnade Livets ord. Många av dem som 

växte upp inom rörelsen har i dag lämnat den, säger Johan. Och för många av dem blev 

trosfrågor och relationen till både kyrkan och Gud komplicerad. – Många som lämnade Livets 

ord hamnade i andlig förlamning. De blev paralyserade. Och det är detta som är det 

allvarligaste: att gudsbilden blev så förvrängd, andlighet något förgiftat. Det är så bottenlöst 

sorgligt. Och faktiskt motsatsen till det som föräldrar och ledare på Livets ord ville. Jag vill 

tro att de flesta menade väl – det blev bara så oerhört fel." 

Alaskabor vill tillhöra Ryssland 

"Folkomröstningen på Krim har inspirerat andra regioner att ansluta sig till Ryssland. Nu vill 

en del invånare i Alaska hålla en folkomröstning om saken. Även Gazabor blickar mot 

Moskva." 
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GENÈVE Spridningen av det fruktade ebolaviruset i Guinea saknar motstycke, varnar nu 

hjälporganisationen Läkare utan Gränser. - Epidemin har nått en omfattning vi aldrig sett 

tidigare, säger Mariano Lugli vid MSF. (SvD) >>  

Luk 21:9 Och när I fån höra krigslarm och upprorslarm, så bliven icke förfärade; ty sådant 

måste först komma, men därmed är icke strax änden inne." 10 Därefter sade han till dem: 

"Folk skall resa sig upp mot folk och rike mot rike; 11 och det skall bliva stora jordbävningar, 

så ock hungersnöd och farsoter på den ena orten efter den andra, och skräcksyner skola 

visa sig och stora tecken på himmelen. (1917)  

 

PLANER PÅ GEMENSAM RESA TILL JERUSALEM?  

Fredsförhandlingarna i ett kritiskt skede 

"...De senaste dagarna har en mängd olika rykten florerat i media om vad USA, Israel och 

PLO ska ha erbjudit, respektive erbjudits, för att hålla fredssamtalen vid liv. USA påstås 

exempelvis ha erbjudit sig att frige Jonathan Pollard, en amerikansk jude som som är dömd 

till livstids fängelse för att ha spionerat på USA för Israels räkning. Pollards öde ligger många 

israeler varmt om hjärtat och syftet med frigivningen skulle alltså vara att motivera Israels 

regering att godkänna frigivningen av ytterligare 26 palestinska terrorister. Israel ska för sin 

del ha erbjudit sig att frige inte bara de planerade 26 långtidsdömda terroristerna utan även 

ytterligare 400 palestinier som sitter fängslade i Israel för olika brott, detta i utbyte mot att 

PLO går med på att förlänga fredsförhandlingarna med sex månader. Detta förslag kom dock 

som en chock för flera israeliska ministrar, som starkt motsätter sig frigivningen av ‘bara’ den 

ursprungliga gruppen med 26 palestinska terrorister..." (Paul Widen) 

ISRAELNYHETER: Ledare för Iran och Hamas uttalar sig (video med engelsk text) 

 

http://www.svd.se/nyheter/utrikes/spridning-av-ebola-saknar-motstycke_3419964.svd
http://ivarfjeld.com/2014/03/27/the-pope-is-his-holiness-for-obama/
http://nyheter.paulwiden.se/?p=2287
http://israelnyheter.blogspot.se/2014/03/ledare-for-iran-och-hamas-uttalar-sig.html

