
Ladda hem och läs dessa PDF om Israel och Islam (Sv) som vi fick av en läsare. Läs dessa 

och sprid till alla ni känner den här sanningen måste ut. 
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3 Jihadattacker (Pdf)  
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OBS! Läs den här profetisk drömmen av Jerry Golden: Med tanke på vad som skett med 

"arabvåren" så kan även andra delar av denna profetia nu gå i uppfyllelse. Det börjar 

nämligen dra ihop sig mellan Sunni - Shia muslimer. De sa på TV att Saudiarabien står bakom 

det som sker i Irak >> 

OBS! Profetiska drömmar från läsare >>  

 

 

DET BLIR BARA VÄRRE OCH VÄRRE SOM BIBELN FÖRUTSAGT. 

Otroligt nog så kommer nog en del att kalla även detta för "väckelse"  

Back in March, we reported to you how Anglican priest Tony Palmer, a member of 

the Roman Catholic Ecumenical Delegation for Christian Unity and Reconciliation, gave a 

rousing call to Kenneth Copeland’s church to “return to Mother Rome”. He was met with a 

hero’s welcome by a very enthusiastic congregation. And just in case you thought that it was a 

“one off” meeting, you would be sadly mistaken. >> 

THE TRUMPET NEWS  

  

Skotten splittrar ännu Sarajevo 

"Terrorattentat eller hjältedåd? På hundraårsdagen av skotten som blev upptakt till första 

världskriget delar frågan fortfarande Sarajevo. Resultatet är två olika minneshögtider i dag, 

med tillresta symfoniorkestrar på båda platserna." 
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ISRAELNYHETER: Juridiska och historiska fakta som borde beaktas vid FN omröstningen 

om Palestina (del 1 ) 

Israel namnger två misstänkta kidnappare 

"Namnen på de två misstänkta kidnapparna är Marwan Kawasmeh, 29, och Amar Abu-Eisha, 

33, båda hemmahörande i Hebron. De har inte setts till sedan kidnappningen för exakt två 

veckor sedan. Båda männen är knutna till Hamas och har tidigare tidigare suttit i israeliskt 

fängelse under den juridiska provision som möjliggör administrativt frihetsberövade av 

personer som är inblandade i terroristverksamhet. Kawasmeh har även dömts för terroristbrott 

och avtjänat ett 10 månader långt straff. Han har dessutom vid minst ett tillfälle arresterats av 

den palestinska myndighetens säkerhetsstyrkor." (Paul Widen)  

Hur mycket mark upptar bosättningarna på Västbanken? av: Tzvi Fleischer 

"..Men kanske spelar det ingen roll, det faktum att Israel inte tar någon ytterligare mark för att 

bygga ut bosättningar på Västbanken – kanske är skadan redan skedd, och för mycket mark på 

Västbanken är redan täckt av bosättningarna för att möjliggöra för en palestinsk stat att vara 

”livskraftig”, vilket ofta påstås? Så hur mycket av Västbanken är täckt av bosättningarna? 

Som mest 2 %, men mer sannolikt omkring 1 %. Du tror mig inte? Jag ska bevisa det genom 

att endast använda källor, som inte kan anklagas för att sannolikt fuska med siffror i Israels 

favör." 

Kontroll i vällovligt syfte 

Sigvard Svärd: "När ledarskapet anser att det saknas något personellt för en aktivitet, eller att 

det andligt kokar över på ett visst område, ordnas för sakens skull och för allas bästa en 

lösning på problemet. Det stäms i bäcken. Inget ska falla mellan stolarna. Allt ska vara på rätt 

plats. Inga lösa trådar längre. Vad som många gånger då händer med de uppfattade goda 

åtgärderna, är att det i stället följer en upphävd frihet inom församlingar och ett inbyggt 

kontrollsystem av medlemmar tar vid. Först kan det verka som att allt har blivit smidigare och 

sundare, att verksamheten flyter på bättre och att en oordning rättats till. Men snart nog har 

den nya strukturen skapat tvingande former och stängt igen för individuella initiativ. Banorna 

är lagda. Inga öde öar. Allt är väl hopsytt. Det som ledarskapet kallar skydd, övergår till 

hotfull uppsikt. Närmast efterlikt demokratins spelregler, är makten i någons eller i någras 

händer. Samfundet är satt. Ledarskapet tar nödvändigt ansvar. Den helige Andens vind får 

gärna blåsa, men bara från trovärdigt håll. Anden ges också utrymme att verka via nådegåvor, 

men endast utifrån vad som anses behövligt. Uppstyrning och anpassning är aktuella 

åtgärder... 

Våra kyrkor sviker människorna 

"Ingen psykologi, inga bortförklaringar, ingen medicin – inget sådant kan komma åt 

människans djupaste problem. Kyrkan har nyckeln, syndaförlåtelsen, men döljer den. 

...Kyrkornas svek mot människorna ligger just här: Att inte berätta om Guds väg till räddning 

undan syndens lön, som är fysisk och andlig död. Ingen vetenskapligt erkänd psykologi kan 

hjälpa i detta fall. Ingen medicin, inga nöjen och inga bortförklaringar. Bara Jesu Kristi offer 

på ett kors. Att inte göra allt för att människor ska få denna möjlighet till inre frid och löfte 

om evigt liv, är i mina ögon ett brott mot mänskligheten. Kyrkorna borde leva upp till sitt 

ansvar att värna om människors rättigheter. Människorna har rätt att höra sanningen om Gud 

och djävul, synd och rättfärdighet, himmel och helvete. Vad de sedan gör med det de hört är 

deras sak." (Bengt Fiske)  
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Ännu inget spår efter bortförda ungdomarna 

"Sökandet pågår fortfarande efter de tre israeliska tonåringar som bortfördes på Västbanken 

den 12 juni. Premiärminister Benjamin Netanyahu har pekat ut den palestinska islamistiska 

rörelsen Hamas som ansvariga, och bedriver just nu en omfattande militäroperation för att 

finna pojkarna och de skyldiga. Hamasledaren Khaled Mashaal, som varken vill förneka eller 

bekräfta Hamas inblandning, lovordade på måndagen kidnappningen, men förnekade all 

kännedom om vilka som fört bort dem. 

 

De två ärkefienderna Nusra-fronten och ISIS har gått samman och bildad en gigantisk 

terrorgrupp. Anledningen är för att bli starkare i kriget mot Iraks regering – som samtidigt får 

stöd från USA:s arme. – Det här är ett skräckscenario, säger Magnus Ranstorp, terrorforskare 

på Försvarshögskolan. (AB) >>  

Skolverket följer inte skollagen 

"Vetenskapligt sett vet ingen vad som orsakade universums existens. Därför är det 

missvisande av Skolverket att ge intrycket att big bang-teorin är svaret.Det skriver Lennart 

Holmbom och Mats Selander. ..Det finns inga hypoteser framför alla andra när det gäller 

materiens eller livets uppkomst. Här är vi inne på filosofins och trosuppfattningens område. I 

en skola på vetenskaplig grund måste styrdokumenten ovan handla om materiens och livets 

utveckling och inget annat. Formuleringarna i styrdokumenten anser vi är färgade av den 

naturalistiska (ateistiska) världsbilden vilket varken är vetenskapligt eller neutralt såsom 

skollagen föreskriver. Enligt skollagen får regering och skolverk inte ge sken av att något 

vilar på vetenskaplig grund när det inte gör det. Undervisning utifrån nuvarande 

styrdokumentsformuleringar kan leda till att eleverna i våra biologi– och fysiksalar får 

uppfattningen att vetenskapen har svaret på materiens och livets uppkomst trots att så inte är 

fallet." (Lennart Holmbom och Mats Selander) 

Kristdemokrat misshandlad – anklagades för att hata homosexuella 

"Knytnävsslag i ansiktet, påstods hata homosexuella, fick glasögonen krossade och 

mobiltelefonen kastad i väggen. Det var vad som hände en kristdemokrat i Uddevalla för 

några dagar sedan. Mannen hade ett till synes trevligt samtal med fyra, fem andra personer, ett 

samtal som dock snabbt ändrade karaktär när de fick reda på att mannen sympatiserar med 

Kristdemokraterna." 

Pastor Brian Roberts Prophecy News:  

"IDF är i högsta beredskap sedan israeliska styrkor har avfyrat in i Syrien efter att en israelisk 

(tonåring) dödades av våldet som spiller över från den norra gränsen. Israel har låtit det bli 

känt att de är villiga att vidta beslutsamma åtgärder mot Hassad i Syrien om detta fortsätter. 

Det finns rapporter att ISIS soldater är i området kring Golan och Sinaihalvön. USA är tyst 

och Israel är uppretat över att världen inte hjälper i situationen kring den judiska staten. Se 

mer nyheter om detta på denna länk >> . Jag tror Israel och Syrien kommer att försöka tysta 

ner denna händelse, eftersom ingen av dem just nu vill ha ett regionalt krig. Dock har krig ofta 

startat av en obetydlig händelse som leder till en mycket bredare konflikt." 
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Profetisk predikan på Nyhem: 
Israel Houghton intog Nyhem 

” Nu är Nyhemsveckan över för i år. …På midsommaraftonens kväll predikade Getu Ayalew, 

pastor och föreståndare för Etiopens största pingstförsamling, inför en fullsatt Nyhemshall. 

Hans budskap var att den världsvida kristenheten har böjt sig under postmodernismen och 

därför har förlorat Guds kraft. Getu Ayalew jämförde kyrkan med Simson som var en Herrens 

nasir som aldrig skulle raka av sig håret, som det står om i Domarboken. Men när fienden 

rakade av honom håret förlorade han den styrka och kraft han fått från Gud. – I dag har 

postmodernismen rakat huvudet på kyrkan i Sverige, i Etiopien, i USA, sa han. Getu Ayalew 

berättade om hur Simson, innan hans hår rakades av, fångade 300 rävar, satte eld på dem och 

skickade ut dem till fiendens läger. Och så drog han en parallell till den svenska 

pingströrelsens historia. – De hade fler än 300 rävar i sina händer. De hade många människor 

som de bad över och sände till djunglerna i Afrika, Asien och Latinamerika. Elden började 

brinna, och den brände ner det som skulle brännas. Miljoner människor tog emot evangeliet. – 

Ni tog pingströrelsens signum till Afrika, men ni verkar ha förlorat det här. Rakade pastorer, 

församlingar och medlemmar, utan Herrens kraft, sa Getu Ayalew.” 

JAN MARKELL NEWS  

Oroligt vid gränsen till Gaza Kidnappade pojkarna saknas fortfarande  

ISRAELNYHETER: "De senaste dagarna har raketattackerna från Gaza fortsatt.Israel sköt 

ner en raket avfyrad från Gaza mot staden Ashkelon torsdag kväll. Israeliskt flyg bombade 

som svar under natten mål i Gaza." 

OHLINS: Det som Netanyahu och flera andra har sagt är sant: Om Israel lägger ner sina 

vapen blir det utplånat. Om araberna lägger ner sina vapen blir det fred!  

ETT BABELS HUS I BERLIN  

Ebolautbrottet i västra Afrika är okontrollerbart. Mer än 330 personer har dött i Guinea, Sierra 

Leone och Liberia den senaste tiden. – Sanningen är att epidemin nu kommer i en andra våg, 

säger Bart Janssens, operativ chef för Läkare utan gränser i Bryssel. (AB) >>  

THE TRUMPET NEWS (Pdf) 

Välsignade skolbarnen – kritiseras av skolchefen 

"När eleverna i Billingskolan i Skövde firade sin terminsavslutning i stadens pingstkyrka 

fredags hände det som inte fick hända: pastorn nämnde Jesus, och välsignade barnen. Nu 

kritiseras han av bland annat skolchefen. – Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta över att 

det blir sådana reaktioner, säger pastor Simon Holst till Världen idag. – Jag tror ju inte det 

handlar om protester från människor av annan tro, utan det är sekulariserade svenskar som har 

en annan agenda och vill få bort Gud från allt som har med samhället att göra. ...Även 

skolchef Anna Sundström kritiserar pastorns tilltag, och säger till tidningen att rektorerna ska 

påtala det olämpliga för pingstkyrkan. – Det är okej att sjunga "Den blomstertid", men det är 

inte acceptabelt att välsigna barnen. Så här ska det inte gå till, jag trodde att vi hade gjort klart 

det. Men uppenbarligen måste vi skärpa våra rutiner, säger hon till Skaraborgs allehanda..." 

OHLINS: Man häpnar. Det talas om skräck för religion i artikeln men det borde nog snarare 

stå skräck för kristendom eller "kristofobi" - en fobi som kan ta sig rent löjliga uttryck, kan 

tyckas.  
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Ny skandal kring UNESCO utställningen  

"UNESCO krävde att informationen om de judiska flyktingarna från arabländerna under 

1900-talet inte skulle visas eftersom man antog att arabländerna då skulle ha stoppat hela 

utställningen." 

Troheten kan medföra lidande 

"...Tron på Jesus Kristus som Herren (Romarbrevet 10:9, 1 Korinthierbrevet 12:3) har i alla 

tider varit förknippad med lydnad. Att helt enkelt ha Jesus – inte någon människa, någon åsikt 

eller någon ideologi – som högsta lojalitet. Med logisk nödvändighet måste detta innebära en 

viss friktion med ett gudsfrånvänt samhälle. Som kristna ska vi visserligen inte söka konflikt i 

onödan, men förr eller senare kommer det ändå att visa sig att Jesu överhöghet i våra liv leder 

till krockar med vår samtids avgudar. ...Att vi här har att göra med en ”avgud” visar sig inte 

minst i vreden som det väcker när vi väljer att inte underkasta oss dess överhöghet. Den 

senaste tidens häxjakt på präster som uttrycker en från samhället avvikande åsikt är en 

smärtsam påminnelse om detta. Den har också illustrerat vilka krafter som är verksamma 

bakom kulisserna.  

...Men vad gör vi då med våra medmänniskors brist på förståelse? Vad gör vi med deras 

vrede? Och mest brännande av allt: Vad gör vi med det faktum att lydnaden för Kristus och 

hans ord blir till en stötesten som får en stor del av vår befolkning att vända kyrkan ryggen? 

Ja, vi får väl göra som kristna i alla tider har gjort när de har förföljts av sin omgivning: lida 

och älska. Kyrkohistorien visar ju att det i många lägen är den lidande och förföljda kyrkan 

som växer. Bara den är trovärdig i sin tro på Jesus Kristus som Herren. Men är verkligen 

synen på människans sexualitet värd att betala detta pris för? Nej. Men vår lojalitet till Kristus 

och hans ord är det! Och den dag vi börjar kompromissa med vår lydnad för Guds ord, 

kommer det att drabba inte bara vår syn på sexualiteten – utan synen på den Herre som vi 

tjänar...” (Olof Edsinger) 

De kidnappade pojkarna fortfarande försvunna  

ISRAELNYHETER: "Sökandet efter de kidnappade pojkarna i Israel dominerar nyheterna i 

Israel.Trots en stor militäroperation för att hitta dem har sökandet ännu inte lett till något 

resultat. Omkring 200 Hamasanhängare har arresterats och mängder av vapen har hittats i 

olika räder som militären utfört. I samband med sökandet efter pojkarna försöker armén 

tillfoga Hamas så stor skada att Hamas skall inse att kidnappningar blir en dyr sak för 

organisationen. Under de senaste månaderna har israeliska säkerhetstjänsten lyckats förhindra 

tiotals planerade kidnappningar." 

Dag 5 

Paul Widen: "..Den sporadiska raketbeskjutningen från Gaza har också fortsatt under natten. 

Sent igår kväll slog en raket ner strax norr om Ashkelon. Den massiva explosionen kunde 

även höras i Ashdod. Inga skador har rapporterats från nedslagsplatsen. Israeliska 

stridsflygplan besvarade raketbeskjutningen med fyra attacker mot vapenförråd, raketlager 

och annan infrastruktur tillhörande Hamas. Inga människor rapporteras ha skadats..  

...Å ena sidan blir det allt tydligare att kidnappningen utfördes av Hamas för att försvaga den 

palestinska myndigheten. Abbas ser ut att ha grundlurats av Hamas, som ”försonades” med 

den palestinska myndigheten, frivilligt avsade sig det politiska ledarskapet i Gaza, och sedan 

direkt framdrev en våldsam konfrontation med Israel (vilket organisationen hade lovat den 

palestinska myndigheten att avstå ifrån)..." 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  
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Offer för trång åsiktskorridor 

"Den nya normen, att det inte finns några normer eller något som är normalt, får inte 

ifrågasättas. Toleransens förespråkare excellerar i intolerans. Det är 2010-talets stora 

paradox." (Elisabeth Sandlund)  

Varför tystnad kring NT:s vanligaste ämne? 

"Tystnaden om Jesu återkomst talar om en andlig sömnaktighet. Den kristna 

konferenssommaren har börjat. Konferens efter konferens på plats efter plats. Det finns en 

gemensam nämnare för de allra flesta av konferenserna, det är att budskapet om Jesu 

återkomst lyser med sin frånvaro." (Holger Nilsson) 

Ska undren förbjudas i Svenska kyrkan? 

"Undret är någonting exceptionellt, någonting ingen människa kan utlova eller förfoga över. 

Det är förbehållet en allsmäktig Gud. Men det fantastiska är att möjligheten finns där. Då och 

då bryter ”den kommande världens krafter” in i vår vardag. Om Gud är Gud. Förnekar vi 

omvändelsen och förnekar vi att Gud kan göra under, har vi effektivt avskaffat 

kristendomen." (Mats Jansson) 

Tornado utplånade stad i Nebraska  

"En svärm av tornador slog till mot flera lantbrukssamhällen i nordöstra Nebraska i USA på 

måndagen." 

Muslimska stater protesterar mot Australien  

"Flera muslimska stater visar att de inte tål att höra sanningen.Diplomater från bland annat 

Indonesien, Egypten och Saudi-Arabien protesterar mot Australiens beslut att inte längre kalla 

östra Jerusalem för "ockuperat territorium" och hotar med handelsbojkott. En signal till alla 

världens stater: Acceptera vår syn på saken eller vi straffar er. Men faktum är att Australien 

har rätt. De områden som vanligtvis kallas för ockuperade palestinska områden är omstridda 

områden som det förs förhandlingar om och som Israel har minst lika goda skäl att göra 

anspråk på som palestinierna." 

 

Under helgen var mirakelpastorn Jens Garnfeldt i Jönköping. Med sig hade han ett budskap 

från Gud. Herren hade talat direkt till honom och sagt att det finns tio Jönköpingsbor som kan 

ge 10 000 kronor - till Jens Garnfeldt. (Jönköpingsposten) >>  

Brittiska skolor pekas ut - islamisering pågår 

" Skolinspektionen oroar sig för att skolorna har lärt ut en ”muslimsk kultur”, utan att 

eleverna fått lära sig att vara toleranta mot andra trosuppfattningar. Särskilt kritiseras 

skolornas ledarskap som ska ha marginaliserat huvudlärare och deras undervisning. En del 

lärare ska i rapporten sagt sig ha varit orättvist behandlade på grund av sin tro, andra på grund 

av att de är kvinnor." 

OHLINS: Det är en skrämmande utveckling som breder ut sig när regeringar medvetet 

försöker utplåna den kristna värdegrunden och kristen påverkan i samhälle och skola.  

Ps 11:3 När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?" 4 HERREN är i sitt 
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heliga tempel, HERRENS tron är i himlen. Hans ögon ser, hans blickar prövar människors 

barn.  

 

Allt tyder nu på att det är kameler eller dromedarer som är smittkällan för mers, det virus som 

krävt drygt 300 människors liv, främst på den Arabiska halvön. För första gången har forskare 

isolerat ett identiskt virus hos en dromedar och dess ägare, en 44-årig man från Saudiarabien 

som avled av infektionen. (GP) >> 

 

Situationen i Ukraina är allvarlig och Ryssland rustar upp. Då stärker USA sin militära 

närvaro i Europa. - Man kan säga att Ryssland ökar sin flotta överallt, konstaterar Ray Mabus, 

minister med ansvar för USA:s marin, som är på besök i Sverige. - Vi är mycket oroliga över 

läget i Ukraina, och vi har kraftigt skurit ner de gemensamma militära aktiviteterna med 

Ryssland. (SvD) >>  

 

”Israelkritiken är ofta extrem” 

”Han är Israels första beduinska diplomat…Israel är inte en perfekt stat och visst finns det 

saker som landet behöver ta itu med när det gäller diskriminering och jämlikhet "precis som 

era länder har", säger han när han står inför konferensdeltagarna. – Så är det när ett land har 

olika minoriteter med olika bakgrunder, olika seder och olika språk. Men det, menar Ishmael 

Khaldi, är fjärran från de beskyllningar som han möter här i Europa om att Israel som nation 

skulle vara rasistiskt eller till och med en apartheidstat. – Om det hade varit apartheid skulle 

jag inte ha stått här framför er och representerat Israel, säger han. …Ett större hot mot landet 

ser han i stället i de uppmaningar till bojkott som hörs i Europa. – Jag menar inte individer här 

och där som står och protesterar med en palestinsk flagga. Jag pratar om en stor trend där man 

uppmanar till bojkott av ett helt land, byggt på falska anklagelser och ett giftigt hat. Det 

kommer inte utifrån omsorg för palestinierna och en vilja att se fred mellan Israel och 

palestinierna, utan utifrån hat. Det är kanske min extrema syn på det, men i mina ögon är det 

djupast sett ren antisemitism, inget annat, säger Ishmael Khaldi…” 

Nödvändigt lyssna när WHO slår larm 

"Kan det vara så illa att den period när potentiellt dödliga infektioner kunde bemästras med 

olika former av antibiotika visar sig vara enbart en parentes i mänsklighetens historia? Är vi 

på väg in i en tid när människor även i rika länder återigen dukar under i lunginflammation, 

tuberkulos och en rad andra sjukdomar som vi vant oss att betrakta som visserligen besvärliga 

men i högsta grad botbara? Eller där sådant som cellgiftsbehandling eller mindre operationer 
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leder till livshotande infektioner? Svaret är ja på alla frågorna om man får tro 

Världshälsoorganisationen WHO som nyligen presenterade sin första kartläggning av den 

världsvida förekomsten av antibiotikaresistens. Att kalla dokumentet en larmrapport är inte att 

ta i. WHO understryker att det inte längre handlar om ett hotfullt framtidsscenario utan 

om en beskrivning av hur allvarlig situationen är redan nu..." (Elisabeth Sandlund)  

Islamic prayers to be held at the Vatican (Eng)  

"Islamiska böner ska hållas i Vatikanen: För första gången i historien kommer islamiska 

böner och läsningar från Koranen höras i Vatikanen på söndag, i ett drag av påven Francis att 

försöka inleda fred mellan israeler och palestinier. Francis inbjöd Israels president Shimon 

Peres och den palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas under sitt besök i förra 

veckan till Jordanien, Israel och den palestinska myndigheten." 

 

OHLINS: Än en gång avslöjar påven och RKK sin religiösa inriktning, som varken är 

evangelisk eller biblisk. I fredens och toleransens namn är man beredd att fortsätta vägen till 

religionssynkretism och den antikristliga världsreligion som Bibeln har förutsagt och varnar 

för. Om det uppnås en sådan "fred" är det ingen varaktig eller verklig fred, utan enbart en 

skenbar eftersom den bygger på en ohållbar grund.  

Ps 127:1 Om inte HERREN bygger huset är arbetarnas möda förgäves. Om inte HERREN 

bevarar staden vakar väktaren förgäves.  

 

Sergej Markov, Putins personliga sändebud, anser att Sverige tillhör ett av de mest 

russofobiska länderna i Europa. Han varnar för att om Ryssland trängs in i ett hörn kan 

resultatet vara ett tredje världskrig. (SvD) >>  

OHLINS: Det här är precis vad som kommer att ske precis innan Jesus kommer tillbaka igen. 

Som vi brukar säga när vi undervisar om Ändetiden: " Fursten "Gog" i nordlandet startar 

striden på Herrens Dag (Hes 38-39) Se även de syner vi fått ta emot om detta >>  

Rune Johansson (Runes hörna) på Berndt isakssons forum: "Den sjuka US-dollarn blir nu 

hastigt allt sämre. ITAR-TASS meddelar nu att 90 procent av Gazproms avtal kommer att 

övergå från dollar till euro och senare också till rubel. Precis det som Lindsey Williams 

tidigare varnat för sker nu. Amerikanska dollar dumpas nu i allt snabbare takt och kommer att 

vända hem till USA med risk för kraftig inflation som följd. Dollarrespiratorn lär nu få gå för 

högtryck." en.itar-tass.com/economy/735083 

THE TRUMPET NEWS  

En skör palestinsk enhet 

"Men vad betyder då detta att den nya regeringen ”stöds” av Hamas, en internationellt 

terroriststämplad organisation vars uttalade syfte är förintelsen av Staten Israel? Från den 

nuvarande israeliska regeringens perspektiv betyder det att den palestinska myndigheten nu är 

beroende av Hamas och att den därför bör bojkottas precis som man bojkottar Hamas. Detta 

resonemang har dock inte funnit stöd hos varken den amerikanska administrationen eller EU, 
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som istället väljer att betona att samtliga ministrar i den nya regeringen är partipolitiskt 

obundna." (Paul Widen) 

Terroristregering OK - bostadsbyggande fördöms 

ISRAELNYHETER: "När terrororganisationen Hamas som vill utplåna Israel medverkar i 

bildandet av den palestinska regeringen uttrycker USA, EU och FN sitt gillande. 

När Israel meddelar att man planerar bygga nya bostäder i Jerusalem,Samarien och Judéen 

uttrycker samma stater sitt missnöje..." 

________________________________________________________________________ 

OHLINS: Rapporterna kommer tätt och visar att förföljelsen av kristna ökar parallellt med 

antisemitismen i världen. Det är tidstecken som Bibeln talar om då profetiorna går i 

uppfyllelse och stora och allvarliga böneämnen som vi bör ta med idag på Sveriges 

nationaldag. 

 

Matt 24:21 Ty då skall det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan 

världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. 22 Och om inte den tiden förkortades, 

skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. 

Dan 12:1 "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för 

dina landsmän [Daniel var jude]. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända 

från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt 

folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.  

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

vid gott mod. Jag har övervunnit världen." (Jesus)  

___________________________________________________________________________ 

Bokrecension ”Kyrkofäder, mystiker och evangelium”, av Christer Svensson  

"...Vi får också läsa om hur både Martin Luther (1483-1546) och John Wesley (1703-1791) 

går emot den framväxande mystiken under sin tid. 

Ett stort utrymme ges i boken av hur tre tongivande företrädare i svensk kristenhet; 
Peter Halldorf, Martin Lönnebo samt den numera avlidne Wilfrid Stinissen hämtar/hämtat 

mycket av sina tankar och inspiration från inte minst Gregorius och Dionysos, och hur dessa 

tankar och influenser sprids till svensk kristenhet. Christer ger uttryck för en stor oro över hur 

gnostiska influenser och mysticism kan breda ut sig så i svensk kristenhet idag." (Birgit 

Hedström)  

OHLINS: Vi har inte själva läst boken men utifrån den här recensionen vågar vi 

rekommendera den ändå.  

Siewert Öholm: Hets mot judar, vetenskap i Göteborg? 

"Här handlar det om något som var kvalificerat dåligt och dessutom uttryck för en direkt 

antidemokratisk propagandatillställning. Universitet ger legitimitet åt fanatiker, blåser under 

hat och terrorism och ljuger ”i vetenskapens namn”. I det här sammanhanget kan nog ingen 

annat än le åt den vetenskapliga kompetensen med namn som Svensson och Gelotte i 

talarstolen. Vetenskap är fortfarande en sak. Debatt och partsinlagor en annan. ...Nu är det 

Abbas som har bevisbördan för fred eller fortsatt palestinsk diktatur och terror riktad mot 

Israel. Vi andra kan bara hoppas, vänta och se. Då blir det fullständigt horribelt att Göteborgs 
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universitet och flera andra offentliga instanser inbjuder ett par av ”hatets kolportörer” att i 

vetenskapens former sprida nya lögner och historieförvanskningar kring Mellanösterns enda 

demokrati...." (Siewert Öholm) 

Olagligt av Uppdrag granskning? 

"Uppdrag Granskning gör sig genom sitt agerande skyldiga till ett dubbelt övergrepp. Det 

skriver åtta debattörer från olika delar av kristenheten." 

"Upplägget kan närmast beskrivas som inkvisitoriskt." 

"Ett public serviceprogram i SVT har nu av okunskap eller illvilja valt att helt ignorera de 

skador deras agerande kan få för fortsatta möjligheter till själavårdssamtal i Sverige. Det är 

extremt beklagligt." 

"Uppdrag granskning gör sig genom sitt agerande dessutom skyldiga till ett dubbelt 

övergrepp, då de i efterhand dessutom försöker hetsa prästerna att bryta lagen och 

kommentera ett själavårdssamtal." 

"SVT-programmet har här lämnat den gråzon som programmet inte sällan arbetat i och gått 

över till att hetsa till lagbrott, vilket är straffbart enligt Brottsbalken 23 kapitlet 4§." 

"Det som kännetecknar en häxprocess är att en person på förhand bestäms vara skyldig och 

ska straffas. Därefter formuleras anklagelsen, och konstruerade bevis plockas fram för att 

kunna leda till den eftersträvade fällande domen. Att agera så i ett rättssamhälle är måhända 

inte alltid straffbart i domstol. Men det är ett gravt övertramp mot all journalistisk heder, och 

brott mot journalisternas eget etiska regelverk." 

Gud är inte identitetslös 

"Men vi kan inte ändra Gud. Det skapade kan inte ändra sin skapare. Jag tror att vi som kallar 

oss kristna behöver bestämma oss på riktigt. Står vi upp för den tro Gud förmedlat till oss via 

Bibeln eller vill vi tassa på tå för världen? Vill vi tjäna Gud eller vill vi lysa i skenet av andra 

människors gillanden? Vill vi följa Gud eller människor? Vem är Gud, Gud eller människan? 

Utsuddandet av gränser har kommit att bli en stor fälla, också för kristna. En fälla som är 

förklädd i den tolerans som vi aktar så högt i Sverige idag. Jesus-följares prövning har kanske 

alltid varit att uppmärksamma vårt hjärtas tillhörighet. Så att våra hjärtan inte fastnar i världen 

i stället för hos Gud..." (Paulin Bylund)  

 

Jönköpings kommun hyrde ut aulan i Erik Dahlbergsgymnasiet till Kanal 10 och 

mirakelpastorn Jens Garnfeldt. Den 6 och 7 juni skulle ett väckelsemöte äga rum på skolan. – 

Det måste stoppas. Det är skrämmande att vi ska ha fullmäktigemöte där en och en halv vecka 

(AB) >>  

JAN MARKELL NEWS  

Osäkerhet som måste hanteras 

"...I kölvattnet på Uppdrag gransknings tämligen misslyckade försök att avslöja de så 

kallade bögbotarna följer en stor osäkerhet. Den drabbar inte bara präster och andra 
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förebedjare utan i slutändan framför allt den som söker sig till kyrkans företrädare för att få 

hjälp att ropa till Gud om sin nöd och sätta ord på sin önskan om en förändring. För detta ska 

inte Uppdrag granskning lastas, även om tillvägagångssättet och presentationen av resultatet 

lämnar mycket i övrigt att önska. Programmet är ett av många där begreppet undersökande 

journalistik missbrukats genom att slutsatserna och dramaturgin är fastställda redan innan 

undersökningen påbörjas. Att det är så etermedierna arbetar är ingen nyhet och bör inte 

förvåna någon. Nej, den instans som bär skulden till osäkerhet som riskerar att leda till 

handlingsförlamning är Svenska kyrkans ledning. Den väljer att inte ge de präster som 

utsatts för Uppdrag gransknings dolda kamera sitt helhjärtade och fulla stöd. Inte heller 

markerar den kraftfullt att det missbruk av själavårdssamtalets helgd med de ramar som den 

absoluta tystnadsplikten ger är fullkomligt oacceptabelt. ..I en organisation där ledningen 

inte tvekar att marginalisera anställda och slänga ut dem till vargarna går ingen i det 

långa loppet säker." (Elisabeth Sandlund) 

Lögn av Uppdrag granskning 

"...Avslöjandet blev en fin beskrivning av ett korrekt uppträdande från prästerna. Tack alla 

intervjuade präster för sundhet, tro och nåd. Att uppträda med falsk identitet som SVT:s 

programmakare gjorde är tarvligt och liknar spioneri på låg nivå. Hellre kärleksfull förmaning 

från en god man, än en klapp på axeln av en lurendrejare." (David Johansson, Falun)  

Uppdrag granskning anmält för granskning 

Det största sveket 

"Vad är då prästerna skyldiga till? Har de begått ett brott? Uppmanat till brottslighet? 

Naturligtvis inte. I det de trott vara ett själavårdande samtal har de tillsammans med den 

falske konfidenten bett över dennes sexualitet. Det mediala ”brottet”, vinkeln kring vilken 

Uppdrag granskning bygger sitt reportage, är att de bekräftar konfidentens önskan att förändra 

sin sexuella identitet. En sådan längtan får inte plats i de smala åsiktskorridorerna i dagens 

debattklimat. Därför måste den nagelfaras i granskande teveprogram. Att bli smygfilmad, 

konfronterad och uthängd av Sveriges främsta granskande redaktion är givetvis en oerhörd 

påfrestning. I dessa situationer står allt på spel, arbetsgemenskapen, förtroendet, den lokala 

gemenskapen. Det blir förstås extra känsligt för prästerna eftersom det de anklagas för har 

hänt i tjänsten, i ett själavårdande samtal under tystnadsplikt. De har blivit förda bakom ljuset, 

vad kan de säga? Vad gör nu Svenska kyrkan? Tar man sin personal i försvar när denna blivit 

smygfilmad? Nej. Kyrkokansliet i Uppsala skickar istället ut en färdig svarsmall, korrekt 

könsneutralt skriven med ”hen” som pronomen, där kyrkan ger tänkta frågor godkända svar. 

Jag har läst dokumentet. Istället för att rakryggat stå upp för sina anställda hänger man 

indirekt ut dem ännu en gång...Det är ett svek av Svenska kyrkan att behandla anställda på 

detta vis. Fegt och fult..." (Åke Hällzon)  

TRUMPET NEWS  

STARKA REAKTIONER PÅ UPPDRAG GRANSKNINGS SKANDALÖSA PROGRAM 

OCH WEJRYDS FEGHET 

"Anders Wejryd sätter spiken i kistan för Svenska kyrkans trovärdighet..." 

”Ynkligt när Svenska kyrkan sviker sina präster” 

"...Så snabbt eskalerar politiseringen av Svenska kyrkan. I stället för att stötta de egna 

prästerna och förklara för det omgivande samhället vad kristen tro är, väljer man sålunda att 

fegt och ryggradslöst vända prästerna ryggen genom att hota dem med anmälningar och 

uttalanden om att de nog är med i fel kyrka. Det är ett svek både mot prästerna och den Gud 

man med läpparna bekänner sig till, men i konkret handling förnekar för att vinna världens 
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godkännande. Det är ynkligt, fattigt och sorgligt att bevittna. Det smärtar enormt att vara 

medlem i en kyrka som så flagrant skäms för sin Herre och därmed ogiltigförklarar sitt eget 

existensberättigande." (Nasrin Sjögren) 

”För dig verkar jag inte ens existera, Lars Gårdfeldt” 

”Du väljer att bortse från att vi är ganska många som betecknar oss som i huvudsak 

homosexuella, men som väljer ett liv i celibat, utifrån hur Gud har skapat människan och 

Guds ords beskrivning av äktenskapet”, skriver prästen Erik Johansson. ...Vi tror att 

äktenskapet är heligt och har instiftats av Gud för att uttrycka mänsklighetens fullhet och för 

att vara den relation där det i bästa fall finns möjlighet för barn att bli till och växa upp. Vi är 

mycket väl medvetna om att detta inte är den gängse uppfattningen i vårt samhälle idag. Men 

vi hävdar att också vi har rätt till vår ståndpunkt i en öppen och demokratisk kyrka samt har 

rätt till en själavård där vi möts med respekt och förståelse. För dig verkar vi helt enkelt inte 

vara värda att ta på allvar, eller ens existera. ...Att som högste företrädare för kyrkan välja 

att sälja ut sina egna prästers rätt att ha en avvikande uppfattning om äktenskap och sexualitet 

är ynkligt..." 
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