
Tio dagar med Islamiska staten 

"Den första västerländska journalist som släppts in på Islamiska statens territorium har 

återvänt. Med sig har han historier till en bok – och en varning till världen. ”IS är mycket 

starkare och mycket farligare än någon förstår” 

OHLINS: Trots allt som Jesus och profeterna i Bibeln har förutsagt om den sista svåra tiden 

för världen, uppmanas vi som tror att inte låta fruktan ta överhanden. Fridsfursten kommer 

snart! Jesus sa i 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."  

 

RUNES HÖRNA: OBAMA SPELAR HÖGT MED OLJEPRISET  

Typisk Israelrapportering i Österbottens Tidning  

ISRAELNYHETER: I fredags sköts det en raket från Gaza mot Israel. Ingen reaktion i 

Österbottens Tidning. Lördag morgon svarade Israel med att bomba en Hamasanläggning i 

Gaza. Då blir det rubrik och en nyhetsnotis i tidningen. Om man vill se positivt på saken så 

kan man konstatera att rubriken säger att Israel "svarade" (Israel svarade med flygräd). Men 

faktum kvarstår att ett raketanfall mot Israel inte är värt att rapportera, däremot blir det rubrik 

när Israel svarar. Texten handlar också om att Israel utfört en flygräd mot Gazaremsan, först i 

sista meningen nämns det palestinska raketangreppet. Rapporteringen är i stil med tidigare 

inlägg och hjälper till att förvränga bilden av vad som händer i konflikten mellan Israel och 

araberna genom att man fokuserar på Israels svar och ignorerar arabernas inledande attack. 

Betydligt värre är det på ÖT:s webbsida där är rubriken: "Israel bombade Gaza" Texten som 

syns för icke prenumeranter är: "Israel har genomfört en flygräd mot mål på Gazaremsan 

efter en paus på flera månader"  

Status quo ante bellum 

Paul Widen: ..."I fredags morse exploderade en raket i närheten av ett israelisk samhälle i 

området Eshkol, sydväst om Gaza (exakta nedslagsplatser offentliggörs aldrig). Inga 

människor kom till skada och den materiella förödelsen var begränsad till ett stort hål i ett 

grönsaksfält. Raketattacken markerar dock den första gången sedan sommarens krig som 

israeliska myndigheter direkt och utan omsvep medgav att vapenvilan hade brutits. Den 

avskräckning som israeliska beslutsfattare påstod sig ha ingjutit i de palestinska 

terroristorganisationerna i Gaza varade alltså mindre än fyra månader..." 

Lisa Abramowicz: Betydelsen av ett namn 

"Den romerske kejsar Hadrianus döpte om Judéen till Palestina, vilket är latin för Filistéen, i 

syfte att utplåna alla associationer mellan landet Judéen och judar. Detta namnbyte skedde 

cirka 100 år efter Jesu korsfästelse. Den brittiske historikern Simon Sebag Montefiore skriver 

i Jerusalem – biografin (Norstedts 2011) att ”Hadrianus strök Judéen från kartan och döpte 
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avsiktligt om det till Palestina efter judarnas urgamla fiender, filistéerna”. Filistéen var ett 

landområde som sträckte sig längs Medelhavskusten från Gaza till det moderna Israels 

Ashdod. Filistéen och filistéerna hade försvunnit från historien drygt 600 år före Hadrianus.  

Palestina nämns över huvud taget inte i bibliska texter, varken GT eller NT. ...Att Reza Aslan 

skriver och talar om Palestina i stället för Judéen har troligen andra motiv än rent historiska. 

Men att svenska forskare slarvar med benämningen av det land Jesus föddes och växte upp i, 

får mig att dra slutsatsen att de har andra motiv än vetenskapliga. Men politiska syften – som 

säkerligen ligger bakom denna historieförfalskning – får inte överskugga historiska fakta. För 

vad ska annars allmänheten, debattörer och politiker förhålla sig till?  

 

Nyheten om att Kuba och USA återupptar de diplomatiska förbindelserna var en överraskning 

för många - men inte för påve Franciskus. Vatikanen har nämligen spelat en central roll i de 

hemliga förhandlingarna. >>  

OHLINS: Troligen är Vatikanen just nu inblandad i fler hemliga förhandlingar. Den som 

löser Israel - Palestinafrågan kommer ju att väcka en viss förundran framöver säger bibeln.  

Hur man förvandlar en icke-nyhet till en terroristisk PR-kupp 

Paul Widen: ”EU tar bort Hamas terrorstämpel” skriker rubrikerna idag. Stämmer detta? Nej. 

Sanningen är betydligt mer komplicerad, och oroväckande. EU-domstolen beslutade idag att 

bevisningen som ligger till grund för EU:s terroriststämpling av den palestinska 

terroristorganisationen Hamas är otillräcklig, då den ”inte är baserad på gärningar som 

granskats och bekräftats i beslut av behöriga myndigheter, utan på faktainsinuationer som 

härrör från media och från internet”. ...När EU-domstolen för två månader sedan fann att 

bevisningen mot LTTE var för tunn fick emellertid EU tre månader på sig att överklaga 

beslutet och framföra ytterligare bevisning. Tills dess kvarstår i praktiken terroriststämpeln, 

vilket bland annat innebär att LTTE:s tillgångar i Europa fortfarande är frysta och EU:s 

diplomater alltjämt är strängt förbjudna från att ha någon kontakt med organisationens 

företrädare. Så är även fallet med dagens domslut, vilket innebär att detta i allt väsentligt är en 

ickenyhet vars uppmärksamhet enbart gynnar Hamas, eftersom många nyhetskonsumenter nu 

leds att tro att det råder en juridisk tvekan kring huruvida Hamas faktiskt är en 

terroristorganisation. Så ligger det naturligtvis inte till och EU lär inte ha några problem att 

inom tre månader samla in och presentera material som möter EU-domstolens beviskrav: det 

råder liksom ingen brist på bevis när man ska anföra det uppenbara..."  

OHLINS: Hamas har visat inför hela världen både i stadgar, i ord och handling att de är en 

terrororganisation. Bevis saknas inte men dessvärre är Europa nedsmittat av både 
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antisemitiska och antikristna attityder. Det verkar ibland som om vad som helst kan hända 

oavsett vad som är uppenbart och sant.  

ISIS "skorpionbomber" >>  

OHLINS: Profetian i Uppenbarelseboken är skriven med många symboler och bildspråk. Vi 

kan förstå den profetiska bilden av skorpioner (Upp 9) men inte trodde väl någon att det även 

skulle kunna uppfyllas bokstavligt? ISIS fyller bomber med giftiga skorpioner i Irak för att 

sätta skräck och panik. Detta är ett 2000 år gammalt "vapen" som användes i Irak mot 

romarna.  

Jordanien lade fram resolutionsförslag till säkerhetsrådet  

ISRAELNYHETER: "Jordanien presenterade palestiniernas resolutionsförslag till 

säkerhetsrådet i går. Nio röster behövs för att förslaget skall gå igenom eller tvinga USA att 

använda sin vetorätt. Enligt förslaget skall Israel och palestinierna uppnå fred inom ett år och 

Israel dra sig tillbaka från västbanken före slutet av 2017. I resolutionstexten finns flera 

riktlinjer för hur fredsavtalet skall se ut bland annat talas det om  "gränsen från 1967", 

Jerusalem som delad huvudstad och krav på att Israel avstår från "olagliga åtgärder" det vill 

säga byggande i bosättningar."  

Kan inte kyrkoherden Nyberg sin bibel? 

"Denna uppräkning handlade alltså om verifierade terrordåd (hur stort är mörkertalet?) 

under en enda månad, november 2014. Allt som allt dog 5 042 personer i jihadvåldet. Låt oss 

återvända till talibanernas skolattack på måndagen. Det finns ingen anledning att bli 

förvånad över att talibaner precis dödat 100 personer som inte delar deras salafistiska tolkning 

av islam. I genomsnitt dödades 137 personer av jihadister varje dag (!) i november. Om 

november månads statistik återupprepar sig kommer det ske 20 jihad-attacker med dödlig 

utgång till i dag (!) och drygt 150 under denna vecka. Du får bara läsa om en bråkdel av de 

attacker som sker. Dödas inte en europé eller amerikan verkar medias intresse vara lågt. 

Frågan är när Europa inser allvaret i den flodvåg av religionsbaserade mord som växer runt 

om i världen." (Johan Lundell) 

Kan inte kyrkoherden Nyberg sin bibel? 

"I sina insändare om Israel använder kyrkoherde Larseric Nyberg inga bibliska argument, 

utan enbart sekulära och politiska argument, vilket är märkligt. Kan han inte sin Bibel? Har 

han aldrig läst någon av alla profetiorna i Bibeln..." (Olof Amkoff 

 

Russia expert Anders Aslund has just weighed in with a stark assessment of the state of the 

Russian economy. He concedes his view is more negative than others', but not by much. And 

he's surely correct in forecasting that things will get much worse before they get better. >>  

Lukas Berggren: Förlåta eller certifiera synd? 

"...Det är tragiskt att RFSL ska behöva avvisa Svenska kyrkans invit. Faktum är att Svenska 

kyrkans egen ledning borde inse det orimliga i att en organisation som RFSL – med en syn på 

sexualitet som står i bjärt kontrast mot Bibelns syn – ska överpröva kyrkans bekännelse och 

lära. Det är ytterligare ett tecken på den djupa identitetskrisen inom Svenska kyrkan. Man 
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slipar varje tänkbar tröskel för att vinna den omgivande kulturens bifall. Allt och alla får plats, 

utom möjligen de bibeltroende. För samtidigt som trösklarna slipas för somliga, är det inte 

särskilt högt i tak för andra grupper inom samma kyrka. Så sent som i våras hängdes präster 

med en mer konservativ bibelsyn ut i Uppdrag granskning. Då var de ledande företrädarna 

inte beredda att slipa en enda tröskel. I stället sänktes taket. Prästerna hängdes ut med 

kyrkoledningens goda minne..." 

40 kafégäster tagna som gisslan i Sydney 

"En ensam man med psykiska problem som rör sig i utkanten av jihadistiska kretsar. 

Terrorexperten Hans Brun tror att gisslantagaren i Sydney agerar helt på egen hand. ”Han 

verkar inte vara speciellt erfaren”, säger han" 

Ett palestinskt spel med höga insatser 

Paul Widen: ..."Tack vare säkerhetskoordinationen har Hamas inflytande på Västbanken 

starkt begränsats, vilket har gynnat den palestinska myndigheten. Israeliska styrkor utför 

nästan varje natt arresteringsräder i område A på Västbanken, ofta i fullt samförstånd med 

palestinska säkerhetsstyrkor. De misstänkta palestinska terroristerna som arresteras utgör 

nämligen inte bara ett säkerhetshot mot Israel, utan även mot den palestinska myndigheten, 

som terroristerna betraktar som förrädare mot den palestinska kampen. Många 

säkerhetsexperter menar därför att den palestinska myndigheten på Västbanken skulle störtas 

av Hamas inom loppet av några få veckor om det inte vore för säkerhetskoordinationen med 

Israel, samt de israeliska försvarsstyrkornas närvaro i området. 

 

 

USA:s utrikesminister John Kerry har anlänt till Rom för att diskutera frågan om en palestinsk 

stat med europeiska ledare, inför en väntad kraftmätning i FN:s säkerhetsråd. Tjänstemän 

säger att Kerry vill veta mer om vad regeringar i Europa, där bland annat ett svenskt 

erkännande följts av en allt mer aktiv debatt, tycker om saken. >>  

Plymouthbröderna styrde hela hans liv 

" I dag har jag en personlig tro, det hade jag inte förut. Då var det en kopierad, en klonad, tro. 

Tvivel sågs som en sjukdom. Men numera tror jag inte att en tro är fulländad från dag ett, så 

som de tror. Som jag ser det i dag, så har de försökt att kidnappa kristendomen. Andra som 

lämnat rörelsen (främst utanför Sverige), som John kommit i kontakt med via Facebook, har 

också valt att behålla en kristen tro. Exempelvis finns det en egen Facebook-grupp med 

troende ex-medlemmar. Andra väljer att vända allt vad religion heter ryggen." 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Konverterad muslim: "Det är inte rasistiskt att kritisera Islam" 

Mona Valter: "Mona Walter: "Som tidigare muslim av somaliskt ursprung har jag både insyn 

och erfarenhet av Islam. Jag förstår jag inte problemet med att kritisera Islam, och varför det 

svenska samhället flyr från denna fråga?" ... "Islam är en religion av fred", har vi hört 

muslimer och världens politiska ledare hävdat om och om igen. För mig är det bara tomma 
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påståenden. Inom Islam har muslimer bråkat, krigat och dödat varandra samt icke muslimer 

sedan Muhammeds tid. Detta har fortsatt ända till våra dagar och pågår just nu framförallt i 

Mellanöstern. Som offentlig ex-muslim upplever jag inte heller denna fredliga sida av 

Islam. Det jag upplever är dagliga hot, trakasserier och även dödshot för att jag lämnat 

en religion jag föddes in i men ej valt själv att tillhöra..." 

 

SAKTA MEN SÄKERT FÖRBEREDS VÄRLDEN FÖR UPP 13  

 

 

VÄDERBOMBEN SLÅR TILL  
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LÄS SYNEN AV DAVID WILKERSON OM "SUPERKYRKAN" 

Chip i kroppen i direktsändning på TV4  

OHLINS: Tekniken går framåt och närmar sig steg för steg. Bibeln varnar för ett märke som 

kommer att tas på högra handen eller på pannan och det här handlar helt säkert om en 

tillvänjning. Som vi har sagt många gånger förut handlar dock märket i Bibeln om ett steg 

som innebär att man förnekar sin tro på Jesus Kristus, världens Frälsare och enda vägen till 

Fadern. Det sker i samband med det nya globala ekonomiska systemet under ett antikristligt 

välde, som vi ser tydliga konturer av idag. (Upp 13)  

Syrien: Israeliska krigsplan attackerade mål nära Damaskus 

JP: "Israel har upprepade gånger sagt att man är beredd att använda våld för att förhindra 

avancerade vapen, särskilt från Iran, som ska nå Hizbollah genom Syrien. Enligt utländska 

rapporter, har Israel enligt rapport utfört flera flyganfall mot Syrien tidigare i år. 

 

OHLINS: Eftersom våra media ofta är ovilliga att föra fram fakta när det gäller Israel och 

Mellanöstern, får vi gå till andra källor. Genom dessa attacker förhindrade Israel vapen att nå 

terroristorganisationen Hizbollah i Libanon. Inga rapporter om skadade människor har 

inkommit. Vi kan konstatera att det till synes var ett skickligt sätt av Israel att än en gång 

hindra vapenleveranser till terrorister. 
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I helgen flög ryska bombplan som kan ha varit kärnvapenbestyckade över Östersjön. Nu 

kommenterar utrikesminister Margot Wallström: – Det är inte så som vänligt sinnade grannar 

uppträder mot varandra. >>  

Ohlins: Vad har då Israel gjort mot dig Wallström ? Eftersom du ställer dig på Hamas sida. 

Det vill säga Sverige har övergivit Guds egendomsfolk. Det kommer att stå Sverige dyrt i 

framtiden. Det du nu ororar dig över kommer att hända och det är åtskilliga bedjare som sett 

det här komma genom Anden. (Hes 38-39)  

  

 

NY RUNES HÖRNA: 2015 LEDER DET TILL EKONOMISK KRASCH? (PDF)  

TRUMPET NEWS  

Ett bedrägligt lugn 

"Två människor skadades igår eftermiddag när en knivbeväpnad palestinsk terrorist gick till 

attack mot kunder i ett snabbköp i Kfar Adumim, strax öster om Jerusalem. ... Utöver dessa 

tre mer allvarliga incidenter rapporteras det dagligen om stenkastning och brandbomber. När 

ingen skadas eller när skadorna beskrivs som lindriga blir det som mest en notis av händelsen, 

vilket är fullt begripligt, men det som går förlorat när enbart spektakulära attacker med dödlig 

utgång uppmärksammas är helhetsbilden. ... ”Lugnet” i Israel är alltså ett bedrägligt lugn. 

Flera dagars skyfall och kraftigt ökad polisnärvaro i Jerusalem har reducerat våldsnivån till ett 

knappt märkbart puttrande, och redan har proffstyckarna börjat enas om att den befarade 

tredje intifadan nu inte längre är i faggorna, trots att man för bara två veckor sedan bedyrade 

motsatsen. Ett är dock säkert: för alla de som nu förknippar snabbköpet med dödsfara är det 

inte lika lätt att andas ut." (Paul Widen) 

 

VIDEO: (Eng) "Today’s debate is not about speaking for peace or speaking for the Palestinian 

people – it is about speaking against Israel." >>  
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Lever Livets ords pastorer som de lär? 

"Nu måste man göra upp med hyckleriet och bli ärlig rakt igenom för Guds dom börjar med 

församlingen och det kan vara det vi ser i dag. (Rolf Nyström) 

 

 

 

Läget blir inte bättre av att president Vladimir Putin försöker lansera rubelns fall som något 

positivt. I ett uttalande nyligen vid G20-mötet i Australien förklarade han att det inte finns 

någon anledning till oro: – Om vi förr sålde olja för en dollar så fick vi 32 rubel för den. När 

vi nu säljer för samma dollar får vi 45-48 rubel. Alltså ökar inkomsterna till statskassan. I 

sociala medier är uttalandet flitigt delat, och vissa frågar sig ironiskt om hyperinflation kanske 

vore det allra bästa för Rysslands ekonomi. (DN) >>  

OHLINS: Den som kan sin bibel och profetiorna förstår snart att det här är inga roliga 

nyheter. Västvärlden förstår ju inte att en kris i Ryssland kan snabbt förvärra läget för Judarna 

där. (som brukar få skulden) Men så har vi händelserna i Hes 38-39 där Ryssland ser ut att ha 

huvudrollen. Där står bland annat att västmakterna säger: Har du kommit hit för att röva? 

(Verserna 12-13) Har det här med en ekonomisk kris att göra kan man ju verkligen undra?  

Hamas: Samlingsregeringen är över 

"Den palestinska samlingsregeringen, som bildades i somras, finns inte längre. Det beskedet 

gav Hamas på söndagen. Konflikten mellan Hamas och Fatah har blivit alltmer laddad." 

Kristna i Irak  

ISRAELNYHETER: "Unga kristna i Irak står emot ISIS även om det kostar dem livet berättar 

Canon Andrew White som är präst i Bagdad. Han berättar om hur barn vägrar konvertera till 

Islam och säger: Vi har alltid följt Jesus, vi har alltid älskat honom och han har alltid varit 

med oss. En sådan bekännelse betyder döden där ISIS har makten." 

Ödesdagen – kan bli en historisk förlust  

"Regeringen kan gå mot ett historiskt nederlag när riksdagen i dag, onsdag, ska rösta om 

statsbudgeten. Den borgerliga oppositionen gav i natt kalla handen till statsminister Stefan 

Löfvens försök att förhandla fram en lösning." 

 

OHLINS: Som ni säkert har märkt vill vi undvika partipolitik men en regering som börjar 

med att svika Israel och indirekt uppmuntra Hamas terrorregim, förtjänar inte framgång. En 

bostadsminister >> har avslöjats som jihadistvän och har uttalat sig om Israel på helt 

lögnaktiga grunder, drar ner Sverige och leder till dom. Mehmet Kaplans egna ord när han 

befann sig i Turkiet: "”Så som statsministern läste upp det i regeringsförklaringen, kommer 

Sverige att erkänna Palestina. Det kom reaktioner från dem som, i likhet med Israel och USA, 

finner detta problematiskt. Att Sverige, som en av de viktiga länderna i EU, erkänner 

[Palestina] är naturligt. De ockuperade territorierna kommer, om Gud vill, att befrias, och 

östra Jerusalem kommer att bli Palestinas huvudstad. Vi kommer att hjälpa till med detta som 

regering..." (slut citat).  
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Det är upprörande att en minister tar sådana ord i sin mun.Gud har redan talat och gett klart 

besked genom profeten Sakarja i Bibeln. 

Sak 12:3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. 

Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig 

mot henne.  

 

PARLAMENTET I ISRAEL UPPLÖST  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

 

BLIR OLJEKRISEN EN FARA FÖR HELA DET EKONOMISKA SYSTEMET?  

Grundproblemet – de vill utrota Israel 

"Grundproblemet är ingalunda ockupationen, utan i stället att omkringliggande folk hatar 

judarna och vill utplåna Israel, och förstås inte heller erkänna Israels rätt till sin egen stat. 

Israel har ju många gånger gjort smärtsamma eftergifter i syfte att nå fred – vet inte Nyberg 

det? Om en part gör allt för att utplåna den andra – vem har då mesta skulden?" (Bo Westin) 

OHLINS: Psalm 83:1 En sång, en psalm av Asaf. 2) Gud, var inte tyst, tig inte och var inte 

stilla, Gud! 3) Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. 4) Mot ditt folk 

har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. 5) De säger: "Kom, vi utrotar dem, 

så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!" 6) I enighet rådslår 

de med varandra, de sluter förbund mot dig:  

13 000 lämnade kyrkan under helgen 

"Över 13 000 finländare lämnade landets evangelisk-lutherska kyrka under helgen, de flesta 

som en direkt följd av kyrkans stöd till förslaget till en könsneutral äktenskapslag." 

 

OHLINS: När kyrkan överger Guds bud är det bättre att lämna den.  

 

 

PASTOR BRIAN NEWS - (SVENSKA - PDF)  

Citat: Världssamfundet vill att Israel ska vara centrum för uppmärksamheten, för den fjärde 

Genèvekonventionen kommer i mitten av december. Frågan är östra Jerusalem och 

områdena där. 

http://www.gp.se/nyheter/varlden/1.2563748-netanyahu-upploser-israels-parlament
http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2014/newsletter20141201.htm
http://www.cnbc.com/id/102223823?__source=yahoo%7Cfinance%7Cheadline%7Cheadline%7Cstory&par=yahoo&doc=102223823#.
http://www.dagen.se/debatt/grundproblemet-de-vill-utrota-israel-1.302434
http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/12/01/13-000-lamnade-kyrkan-under-helgen/
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/NYHETSBREV/Brian_1_11_14.pdf


OHLINS: Ja då var vi framme vid mycket profetiska händelser vi inte får missa hela världen 

samlas till en mycket laddad fråga: JERUSALEM! (Månförmörkelserna pågår >>)  

Sak 14:2 Ty jag skall samla alla hednafolk till strid mot Jerusalem. Staden kommer att 

intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden (ÖSTRA) skall föras bort i 

fångenskap. Men återstoden (VÄSTRA ?) skall inte bli utrotad.  

Sak 12:2 Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. 

Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. 3 Det skall ske på den dagen att jag 

skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig 

illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. 

Förstår folken att man går emot Gud och vad konsekvensen av detta blir? Svar NEJ! 

Mic 4:11 Nu samlas många hednafolk mot dig (MOT JERUSALEM) och de säger: "Låt 

henne bli orenad och låt våra ögon se med lust på Sion."12 Men de känner inte HERRENS 

tankar, de förstår inte hans rådslut, (DET GÖR INTE HELLER MÅNGA KRISTNA) att 

han har samlat dem som kärvar till tröskplatsen. (= HERRENS DAG)  

Livets ord-medlem: Förtroendet är förbrukat 

"Det ser ut som en efterhandskonstruktion, säger Livets ord-medlemmen Stig Svåren om 

församlingens försvar för de uppmärksammade pensionsavtalen. ... - Man talar om en ny 

öppenhet och transparens. Men när frågorna har ställts tidigare om pensionsavtalen för de fem 

i styrelsen, varför sa man inte redan då att Ulf och Birgitta Ekman har avsagt sig förmånerna? 

Han påpekar att varken föreståndaren Joakim Lundqvist eller stiftelsens ordförande Jonathan 

Ekman sagt något om en sådan avsägelse, varken på det församlingsmöte där saken 

behandlades eller i svar per mejl som Stig Svåren fått av Joakim Lundqvist. Stig Svåren är 

kritiska mot avtalen i grunden, särskilt med tanke på att det finns många andra medarbetare i 

församlingen, till exempel missionärer, som inte alls fått liknande förmåner. Tidigare har 

församlingen inte ens kompenserat utlandsarbetare med de pensionsgrundande inkomster de 

förlorat genom att jobba utomlands. Däremot har församlingen gett förmånliga pensionsavtal 

till fem personer som när de varit i tjänst haft månadslöner kring 45 000 och 50 000 kronor..." 

 

HAGEL STORA SOM GOLFBOLLAR  

 

THE TRUMPET NEWS  

Ödmjukhet är svensk bristvara 

"...Den sortens ödmjukhet som Sverige kräver av Israel är inte en konst vi själva någonsin 

http://www.elvorochjanne.se/Mark_Blitz_tecken_i_himlen_del_1.html
http://www.dagen.se/livets-ord-medlem-f%C3%B6rtroendet-%C3%A4r-f%C3%B6rbrukat-1.302228
http://tv.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/vader/article58648.ab
http://media.thetrumpet.com/trumpet/weekly/TW20141129.pdf
http://www.dagen.se/kronikor/%C3%B6dmjukhet-%C3%A4r-svensk-bristvara-1.301265


behövt öva oss i. Att kräva saktmod av Israel sker pro forma, som ett slentrianmässigt 

avståndstagande från en förment stormakt som ändå inte antas förtjäna bättre. Vi utser oss 

själva, än en gång, till mänsklighetens Robin Hood, vi ställer oss – utan att det egentligen 

kostar oss någonting – på deras sida som vi utnämnt till svaga. För är det inte staten Israel 

som är dagens bufflige prins John, en otvetydigt ond figur? Det är vad jag lär mig som SvD-

läsare och det är också vad jag lär mig som medlem i Svenska kyrkan. Bland dem som i vårt 

land är starkt Israelkritiska – vänstern, nynazisterna och diverse islamister – finns också tyvärr 

Svenska kyrkan. Under kyrkomötessessionen hösten 2012 passade ekumenikutskottet på att 

driva igenom sanktioner mot Israel – samma vecka som synagogan i Malmö utsatts för ett 

sprängattentat och bara några dagar efter det att Irans president i FN talat om Israels 

utplåning. ....Enligt Sven Reichman är kyrkornas alltmer sviktande stöd för Israel en följd av 

att Sveriges kristna inte längre läser Bibeln som vi en gång gjorde. Vi kan helt enkelt inte 

historien och har inte lärt oss någon tacksamhet gentemot den tradition i vilken vi som 

hedningar är inympade. Därmed blir vi ett lätt byte för dem som menar att vi måste välja: 

mellan Gamla testamentets Gud och Nya, mellan Guds helighet och barmhärtighet. Vi kallar 

vårt det vi fått som gåva, av nåd. Är det något som tycks fattas oss är det väl just ödmjukhet?" 

(Anna Sophia Bonde) 

 

För åtta månader sedan lämnade grundaren Ulf Ekman och hans hustru Birgitta Ekman Livets 

ord för katolska kyrkan. Lön från församlingen till de båda fortsätter dock att ramla ut 

varje månad och ska så göra resten av deras liv. Detta upprör nu medlemmarna i Livets 

ord. -En del säger ju att de trots allt grundat församlingen. Men det känns ändå inte rätt, de 

har ju lämnat oss i sticket. Många är ännu i chock efter det beskedet, och nu kommer det här, 

säger en anonym medlem till unt.se. Paret får varje månad ut full lön i form av en 

kombination av pension och ersättning från Livets ord. Efter 75 års ålder trappas ersättningen 

ned för att vid 85 års ålder sluta på 75 procent av slutlönen. Sonen och tillika vd:n, 

Jonathan Ekman, ska enligt unt.se motiverat ersättningen med den förföljelse paret upplevt 

som företrädare för församlingen. (GP) >> Livets ord dementerar 

http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2559633-fortsatt-ersattning-till-ulf-ekman
http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2559633-fortsatt-ersattning-till-ulf-ekman


 

EN INTRESSANT UTVECKLING I MELLANÖSTERN  

Envoy for the Quartet on the Middle East Tony Blair and Egyptian Minister of Foreign 

Affairs Sameh Shoukry on Sunday discussed ways to resume peace talks between the Israelis 

and Palestinians. The pair also called for an end to the “vicious cycle of violence” on the same 

day as a Gazan was shot near the border with Israel. The two diplomats met in Cairo on 

Sunday afternoon as the Ministry of Health in Gaza confirmed the death of a 32 year-old man, 

who the Israeli Defense Forces claimed strayed too close to the “security fence” separating 

Palestinian territory from Israel. The former British prime minister expressed “serious 

concern about the situation in East Jerusalem and the Gaza Strip”, according to a Sunday 

statement from the Egyptian foreign ministry. Blair (VILDDJURETS MUN ?) is the envoy of 

the Quartet on the Middle East, which includes the United Nations, United States, the 

European Union and Russia. (VILDDJURET UPP 13 + DANIEL 7)  

OHLINS: Här finns mer om T Blair som vi skrivit, läs och förstå varför vi tycker det är en 

intressant utveckling i mellanöstern. Han kan t.e.x genom den tro han företräder föra samman 

politik och religion. (SKÖKAN RIDER PÅ VILDDJURET)  

T Blair - Profetisk varning >> 

T Blair Warren - New World Order 1 >> 

T Blair Warren - New World Order 2 >> 

T Blair Warren - New World Order 3 >>  

Ogiltigförklara inte GT:s Gud 

"...Mänsklighetens utveckling genom historien är en stor och komplex sak. Gamla 

testamentet ger oss en unik inblick i denna utveckling och i Guds frälsningsplan. Jag menar 

att vi bör ha konstruktiva samtal kring svårbegripliga texter i Bibeln för att om möjligt komma 

till större klarhet, men vi kan inte självsvåldigt sortera bort sådant vi inte sympatiserar med. 

Var kommer det att sluta? För mig som kristen är Jesu och Nya testamentets undervisning 

vägledande. GT tolkas i ljuset av NT. Jesus tog genom sin offerdöd bort Lagens krav och 

visade oss en ny väg, men han ogiltigförklarade inte Gamla testamentet, och det bör inte 

heller vi göra. Slutligen delar jag Martin Lembkes bön: ”Gud, hjälp oss att tänka rätt!”." 

(Tommy Lindén) 

Bibelns krig och konsten att tämja vargar 

Sverige tar täten – men åt fel håll  

Ambassadör Bachman: "I Sverige uttrycks ofta åsikten – och inte minst av den nuvarande 

regeringen – att Mellanösternkonflikten med dess terroristattacker mot civila israeler började i 

och med ”ockupationen” som inleddes efter sexdagarskriget 1967. Ingenting kunde vara 

http://www.dailynewsegypt.com/2014/11/23/egypt-send-troops-guarantee-palestinian-state-reassure-israelis-al-sisi/
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A//www.truereformation.net/2011/04/21/t-blair-tron-drivkraft-for-varldsforbattring/&ei=X6F1VKP7O8n5ywOPt4DoCw&usg=AFQjCNG_7YmNBh7APVm7bF-exlcUj4DgHg&bvm=bv.80642063,d.bGQ
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.truereformation.net%2F2011%2F05%2F01%2Fblair-warren-the-new-world-order-1%2F&ei=X6F1VKP7O8n5ywOPt4DoCw&usg=AFQjCNHXZLPqFokHMHnF-Hv6e4mJzNm_hg&bvm=bv.80642063,d.bGQ
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.truereformation.net%2F2011%2F05%2F01%2Ft-blair-r-warren-new-world-order-2%2F&ei=X6F1VKP7O8n5ywOPt4DoCw&usg=AFQjCNFN3Gw0Qmy9_NOYtMss-OmJaLzkOw&bvm=bv.80642063,d.bGQ
http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.truereformation.net%2F2011%2F05%2F01%2Fblair-warren-new-world-order-3%2F&ei=X6F1VKP7O8n5ywOPt4DoCw&usg=AFQjCNHoCfeXm5fqY3zX-Jz12_vwCyz5iQ&bvm=bv.80642063,d.bGQ
http://www.dagen.se/debatt/ogiltigf%C3%B6rklara-inte-gt-s-gud-1.301241
http://www.dagen.se/debatt/ogiltigf%C3%B6rklara-inte-gt-s-gud-1.301241
http://www.dagen.se/debatt/bibelns-krig-och-konsten-att-t%C3%A4mja-vargar-1.301243
http://israelidag.se/sverige-tar-taten-men-at-fel-hall/


längre från sanningen. De oupphörliga attackerna mot den Judiska staten och dess medborgare 

från Israels grannar föregår sorgligt nog sexdagarskriget. Massakrer av det slag vi nyss 

bevittnat i en synagoga i Jerusalem utfördes enligt liknande mönster också före 1967-års 

krig och under decennierna före självständigheten. Tragiskt nog fortsätter dessa attacker 

ännu i dag på grund av den oupphörliga hetsen mot israeler och judar av palestinska 

företrädare och organisationer. En uppvigling som internationella ledare – även svenska – ofta 

väljer att helt bortse ifrån. Erkännandet av en palestinsk stat framställdes av den svenska 

regeringen som ett balanserat och konstruktivt steg mot en fredlig lösning på konflikten. Inget 

kunde vara mer felaktigt.nGenom att helt och hållet ställa sig bakom palestinska krav utan att 

begära något i gengäld i fråga om nödvändiga palestinska eftergifter gör man 

fredssträvandena en stor otjänst. Sverige borde istället använda sin ställning, som en av de 

största bidragsgivarna till palestinierna, för att begära nödvändiga eftergifter, ett återvändande 

till förhandlingsbordet och – inte minst – ett slut på uppviglingen och våldet..." 

Ambassadör Prosor: “Den svenska regeringen kanske har Nobelprisceremonin men det är 

inget nobelt med deras cyniska politiska kampanj för att blidka araberna för att få en plats i 

Säkerhetsrådet. Nationer och Säkerhetsrådet borde ha vett, känsla och förnuft. Den svenska 

regeringen har inte visat vett, inget förnuft och ingen känslighet. Bara nonsens.”  

ISRAELNYHETER: Det mycket, mycket sjuka palestinska samhället (Video Eng)  

"Palestinska myndigheternas TV presenterar de senaste veckornas palestinska mördare som 

offer för israeliska attacker. Sjukt, sjukt ,sjukt...." 

 

Om någon fortfarande hyste ett visst hopp om svensk journalistik och svenska medier, gick 

det i graven i dag när Expressen sparkade Marcus Birro som krönikör – till övriga mediers 

applåder. Häxjägarna firar nya triumfer. Journalisterna, Researchgruppen och deras hatiska 

svans på Twitter fick rena rama dåndimpen när Radio Länsman i lördags kväll publicerade 

programmet ”Med hot som vapen”. Vi pratade som så många gånger förr om det islamiska 

hotet mot yttrandefrihet och demokrati, men den här gången tog det hus i helvete. Skillnaden 

var att Marcus Birro var en av gästerna. Visserligen var Marcus Birro redan en spottkopp som 

under flera år hånats för att han är kristen, för att han skriver om ”töntiga” saker som kärlek 

och kärnfamiljen och är kritisk till svensk abortpolitik. Men han hade fortfarande en 

plattform, han var en av ”de anständiga” för han skrev krönikor i Expressen. >>  

Janne Ohlin: Håller givetvis inte med om allt Birro tycker o tänker men det här han säger 

handlar om de kristna värderingarna. Det som Jesus stod för och nu ser vi även i Sverige hur 

den Antikristliga anden börjar resa sig upp i ett krig emot de heliga.  

Joh 15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och 

bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt 

namn. 17 Och det befaller jag er att ni skall älska varandra. 18 Om världen hatar er, skall ni 

veta att den har hatat mig innan den hatat er.19 Om ni vore av världen, skulle världen älska er 

som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. 

Därför hatar världen er. 20 Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. 

Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara 

ert ord. 21 Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte 

känner honom som har sänt mig.  

http://israelnyheter.blogspot.se/2014/11/det-mycket-mycket-sjuka-palestinska.html
http://www.d-intl.com/2014/11/24/ledare-birrogate-ar-spiken-i-svenska-mediers-kista/


Namn på Grekiska Onoma och härlighet Doxa har kan man säga samma innebörd. Det talar 

om för oss hur någon verkligen är vad han står för V 21 Detta (FÖRFÖLJElSE) kommer man 

att göra mot dem som står för hans namn. Och de som inte förnekar det kommer att bli hjälpta 

av Gud.  

Upp 3:7 Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som 

har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan 

öppna: 8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som 

ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat 

mitt namn. 9 Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga, några som säger att de är 

judar men inte är det utan ljuger. Jag skall få dem att komma och falla ner inför dina fötter, 

och de skall förstå att jag har dig kär. 10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, 

skall jag bevara dig och rädda dig ur (EX = RAKT IGENOM) prövningens stund, som skall 

komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. (VÄGVALET ALLA KOMMER 

ATT FÅ VÄLJA MELLAN FÖLJA VILDDJURET ELLER LAMMET)  

Upp 13:2 Vilddjuret som jag såg liknade en leopard, och det hade fötter som en björn och ett 

gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet. 3 Ett av dess 

huvuden såg ut som om det hade blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. (9 

NOV 1989 TYSKLAND) Hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det, 4 

och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad 

vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?" 5 Och åt vilddjuret 

gavs en mun som talade stora och hädiska ord, och det fick makt att göra så i fyrtiotvå 

månader. 6 Det öppnade sin mun för att häda Gud, för att häda hans namn och hans 

tabernakel, dem som bor i himlen. 7 Och åt vilddjuret gavs makt (GUD TILLÅTER DET) att 

strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och 

språk och folkslag. 8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det ( = FÖLJA DET OCH DESS 

VÄG) alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från 

världens grundläggning. (NEJ DE FÖLJER LAMMET VART DET ÄN GÅR UPP 14:5) 9 

Den som har öron må höra.  

Vilddjuret är en ny världsregering under New World Order (Lyssna till denna predikan från 

Parousia M >>)  

Vad handlar uppenbarelseboken om egentligen? Ohh tala inte om den den är så svårtolkad 

säger många. Nej den är egentligen lätt att förstå men vi vill egentligen inte se att det bara 

kommer att finnas 2 vägar och vi kommer att få välja väg innan Jesus kommer. VÄLJER VI 

ATT FÖLJA VILDDJURET (NWO) ELLER VÄLJER VI ATT FÖLJA LAMMET? Här är 

ett profetiskt budskap predikat på Parousia Mission om dessa 2 vägar >> 

Psa 119:118 Du förkastar alla dem som far vilse från dina stadgar, ty de är falska och 

svekfulla.  

Psa 119:119 Alla ogudaktiga på jorden kastar du bort som slagg, därför har jag dina 

vittnesbörd kära.  

Psa 119:120 Av fruktan för dig ryser mitt kött, jag bävar för dina domar.  

Psa 119:121 Jag har gjort vad som är rätt och rättfärdigt, överlämna mig inte åt mina 

förtryckare.  

Psa 119:122 Tag dig an din tjänares sak och låt det gå honom väl, låt inte de fräcka förtrycka 

mig.  

Psa 119:123 Mina ögon längtar efter din frälsning, efter din rättfärdighets ord.  

http://www.elvorochjanne.se/vittnesbord-uppenbarelser/LanceLambert_92.html
http://www.elvorochjanne.se/Mp3_Parousia_mission/JO_Parousia_9_11_14_NWO.mp3
http://www.elvorochjanne.se/Mp3_Parousia_mission/JO_7_9_14_Den_jamnade_Vagen.mp3


Psa 119:124 Handla med din tjänare enligt din nåd och lär mig dina stadgar.  

Psa 119:125 Jag är din tjänare, ge mig förstånd så att jag lär känna dina vittnesbörd.  

Psa 119:126 Det är tid för HERREN att handla, ty de har gjort din undervisning om intet.  

 


