
 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Pope Francis Joins Hillsong United and LaCrae at Together 2016 DC Event (Eng)  

The Gathering 2016 (Eng)  

Awakening Europe 2016 (Sv)  

Azusa Now 2016 (Ohlins fundering)  

OHLINS: Vi ser nu hur de stora nätverken förenar sig, tar steget fullt ut och lockar kristna till 

enorma Event och konferenser. NAR, Hillsong, Bethel Church, LO, EC och en rad andra 

samfund och organisationer samlas i ekumenikens och enhetens namn till Påven. Därifrån 

pågår samtal och dialog med andra religioner, inte minst islam ("Chrislam"). Vi ska komma 

ihåg att en rad inflytelserika amerikanska pastorer (Rick Warren, Brian McLaren, Robert 

Schuller, Bill Hybels, Richard Cizik, and Jim Wallis) skrev under dokumentet som sa att 

kristna och muslimer tillber samma Gud.  

Den som är pånyttfödd och vill följa Jesus och leva för honom, gör bäst i att vara vaksam för 

att inte påverkas av den andliga förförelsen som pågår. Att det är stort och många betyder inte 

att det är sunt och bra. Tvärtom, är det sådant som ska känneteckna dem som bedrar i den 

yttersta tiden, sa Jesus (Matt 24). Lägg också märke till den återkommande PYRAMIDEN - 

och OBELISKEN på Hillsong-reklamen. Horus öga finns med i vissa fall, vilket syftar på 

Babylon och solguden (Baal i GT). Är det för att vara trendig som man väljer de här 

symbolerna? Oavsett motiv är det avslöjande, för symbolerna visar på det budskap som man 

vill presentera. Pyramiden står för makt och globalt samlande där MÄNNISKAN är i centrum 

(anti-Krist - istället för Kristus, dvs. människor tar Kristi plats som ledare och kräver 

underkastelse) och här sker det "i Guds namn" för att få del av "smörjelsen". Obelisken står 

centralt i Vatikanen och innebörden känner nog alla till. "Awakening", "World Vision" för 

"världsfred"- varför talar man samma språk som New age-rörelsen?! Samlandet ingår i FN:s 

Agenda 2030 och de är själva förförda. Istället för att rensa ut det som är osunt och osant, 

blandar man gärna in lögn och villoläror som lockar det köttsliga. Andra har aldrig ens 

övergett lögnen att människan ska bli som Gud eller gudomlig.. 

Upp 6:2 Jag såg, och se: en vit häst (falsk religion, religionssynkretism), och han som satt på 

den hade en båge ( maktmänniska som jagar/samlar själar likt Nimrod i GT). Åt honom gavs 

en segerkrans, och han drog ut som segerherre, för att segra (stor framgång i sitt uppdrag att 

samla till den globala antikristna agendan, Upp 13:8). 

Här är mer varningar från vår andra sida Truereformation.net  

Adaktusson: Terrorstämpla Hizbollah 

”Europas ledare måste sluta att se mellan fingrana när det gäller den libanesiska 

terrororganisationen, skriver Lars Adaktusson ...Sanningen är att det i realiteten inte existerar 

någon uppdelning av Hizbollah mellan en militär och en civil del. Ledanade terrorexperter 

världen över anser att Hizbollah ska ses som en enhet”. Adaktusson skriver också att det i en 

utfrågning kring internationell narkotikasmuggling i den amerikanska kongressen nyligen 

”framkom att Hizbollah via ett omfattande nätverk transporterar droger, pengar och kurirer 

över stora delar av världen. Vinsterna av droghandeln förs tillbaka direkt till 

Libanon.” Hizbollah bildades på 80-talet i Libanon bland shiitisk milis med inspiration från 

Irans ayatolla Khomeini. Ett av organisationens huvudsakliga mål är att se staten Israel 

förintad." 
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Knölen på armen 

"De andra, de kristna - de förstår inte. Många judar förstår inte heller. De säger att Gud finns 

inte, men jag vet, Stefan, jag vet att han finns. Jag vet. Hur kan du tro? säger en del till mig, 

du såg ju hur de slängde spädbarnen i elden. Hur ska jag veta? Jag var ju barn själv. Jag vet 

inte. Gud lät det ske, så är det, men han är ändå god, jag vet det, det känns här inne, sa hon 

och pekade på sitt tunna bröst." 

OHLINS: Det här är en gripande berättelse om en kvinna som var i "helvetet" 

(koncentrationsläger) i 6 år. Hon tror på Israels Gud och har sett Guds bönesvar många 

gånger. Låt oss be att hon och hennes familj också ser den som har uppenbarat vem GUD ÄR, 

nämnligen JESUS. Låt oss be att hon får den Jesu frid, som kan befria henne från alla 

mardrömmar och hemska minnen. 

Annika Borg svarar: Jag fick ett ”icke-svar” 

"Mina frågor handlade om verkligheten, om riktiga människor och deras liv och död. I 

denna verklighet står grupper ständigt mot varandra och prioriteringar görs oavbrutet. Jag 

undrade över hur biskoparna kom fram till att just deras politiska uppfattning var den 

moraliskt mest högstående och en självklar konsekvens av kristen tro. Jag efterlyste även en 

etisk fördjupning av hur vi ska tänka och verka i en värld, och i ett svenskt samhälle, fyllda av 

målkonflikter och lidande. En sådan diskussion är biskoparnas uppgift och ansvar att bidra 

till. Men bakom deras utspel ekar det. Det är intejag som ställer grupper mot varandra, utan 

Svenska kyrkans biskopar som väljer att fokusera på en grupp, som satt i relief är resursstark, 

och blunda för att ett sådant politiskt valt perspektiv påverkar andra. 

Sexualitet som tar Guds plats 

"Vad är det de politiker, eller för den delen biskopar, stöder som går med i paraden? Är det så 

enkelt att de filantropiskt visar sitt stöd för ”alla människors lika värde”? Måste de inte 

fundera över huruvida de inte därmed också, indirekt, bejakar annat som florerar inom 

HBTQ- rörelsen. Polyamori och sadomasochism, till exempel? Nej, jag tror det är av högsta 

vikt att värna privilegiet att slippa trivialisera svåra frågor. Det måste vara okej att avstå från 

medverkan i Pridefestivalen, utan att behöva höra att man därmed förnekar människovärdet. 

Det måste vara möjligt att värna detta människovärde utan att legitimera de strömningar i 

tiden som sätter sexualiteten på Guds plats." (Anna Sophia Bonde)  

Ett u-land när det gäller levande eskatologisk undervisning 

"När Nyström använder ett språkbruk som ”spekulativa tolkningar av bibliskt apokalyptiskt 

bildspråk”, förringar han den som har en uppfattning som inte stämmer överens med hans 

egen Nyström önskar vidare att stävja det profetiska bibelbruk som hans inlägg pekar på 

genom att skriva: ”Här har pastorer och bibellärare inom den pingstkarismatiska 

frikyrkligheten en pedagogisk utmaning.” Det är knappast nödvändigt med den uppmaningen. 

Det är i princip nästan tyst i församlingarna om det profetiska ordet, de tidstecken som Bibeln 

ger som vägledning samt förkunnelsen om Jesu tillkommelse. Sverige har blivit något av ett 

u-land när det gäller levande eskatologisk undervisning. Det är bara att konstatera – och 

beklaga." (Holger Nilsson) 

OHLINS: Vi instämmer med Holger Nilsson. Det som Nyström gav uttryck för av total brist 

på förståelse och klarsyn över det profetiska ordet är i det närmaste häpnadsväckande 

OHLINS: Varför valde man medvetet ordet "Korståg" ? Vad har det med saken att göra? 

(Svt >>) 
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Dödshjälp ovärdigt livsavslut 

"För mig handlar en värdig död om något helt annat än dödshjälp, nämligen god palliativ 

vård. Det skriver Elin Karlsson, ordförande i Läkarförbundets etiska råd. ...Att diskussionen 

baseras på enskilda individer skapar en risk för generalisering och att andra individers behov 

åsidosätts. Modellen öppnar exempelvis för att en person spontant väljer att ta sitt liv en dålig 

dag, som kanske hade följts av flera bra och fina dagar om patienten fortsatt leva. Det finns 

också en risk att dödshjälp väljs som utväg för en patient som inte vill vara en belastning för 

anhöriga eller för samhället."  

En ny Jesusmanifestation för Sverige (VARNING!)  

OHLINS: Vi vill än en gång allvarligt varna för den här falska karismatiken som sprider 

villoläror från bland annat Bill Johnson och Bethel Church. Detta är ett tilltag för att "ena" 

alla kristna, med slutmålet påven och en världskyrka. Eftersom de själva inte är noga med 

läran blir konsekvensen därefter. Att hämta kraft vid gravar eller "väcka upp änglar i öknen" 

är bara ett par exempel. Att ljuga om uppväckande av döda och andra under, är inte heller 

ovanligt. En av de kända i rörelsen är John Crowder som borde få alla varningsklockor att 

ringa. Det är svårt att avgöra om han är narkotikapåverkad eller besatt, när han inte drar sig 

för att häda Gud och samtidigt påstå att han är "drucken i anden". (på YouTube) Med sådana 

ledare gör man bäst i att hålla sig långt bort därifrån. Hela evenemanget har sina rötter i NAR, 

"nyapostoliska reformationen" som är fullspäckad av falska apostlar.  

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

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

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

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

säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!  

Matt 24:4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er.  

Antikristliga lagar i Ryssland  

THE TRUMPET NEWS  

Bostäder även till hemlösa 

"Regelverk har ändrats för att skapa bostäder åt såväl studenter som nyanlända. Nu behövs 

samma insats för de hemlösa. Det skriver professorerna Per Eriksson och Hans Swärd." 

Bortskämda palestinier 

"De palestinska ledarna med Mahmoud Abbas i spetsen är vana med att de får göra vad de vill 

och säga vad de vill utan att omvärlden ställer dem till svars. 

När Kvartetten i sin senaste rapport säger att de palestinska myndigheterna borde vidta 

åtgärder för att få ett slut på uppviglingen till våldshandlingar och fördöma terrorism har det 

fått de palestinska ledarna att totalt tappa fattningen." 

Rapport: Allt svårare förföljelse av troende 

"Troende fortsätter att kränkas, kristna förföljs och dödas, och på bara ett år har situationen 

försämrats dramatiskt i flera länder. Det slås fast i en ny rapport från Europaparlamentets 

tvärpolitiska grupp som arbetar med frågor som rör religions- och trosfrihet och religiös 

tolerans." 

EU-kommissionen vill lägga biståndspengar på militären 

"– Till och med meningen med unionen och dess existens sätts ifråga. Krisen inom och 
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utanför våra gränser berör våra medborgare direkt. Det gäller än mer efter den brittiska 

omröstningen. Medlemstaterna förblir suveräna i sin försvarspolitik. Mogherini är medveten 

om att medlemsländerna på detta område vakar noggrant över sin självständighet. Oenighet i 

utrikespolitiska frågor har ofta försvagat EU. Men hon manar nu till ett tydligt bättre 

samarbete och vill upprätt – vilket är anmärkningsvärt – en europeisk försvarsindustri som ska 

vara avgörande för om ”Europa kan besluta och agera självständigt”.  

Öka trycket - Mogherini vill öka trycket på medlemsländerna och funderar på att införa ett 

slags kontrollmekanism som diskuterar medlemsländernas militärbudgetar. Det skulle leda till 

större samordning och leda till att unionens militära kapacitet utvecklas." 

OHLINS: Det är ett intressant förslag vi ser med ett starkare militärt EU och mer kontroll 

över ländernas militärbudgetar - för trygghet och säkerhet, som det sägs. Det är särkilt 

intressant när profetian i Daniels bok direkt kan syfta på militärmakt och armé enligt 

grundtexten (Dan 11:38).  

Bostäder för judar väcker arga reaktioner på högsta nivå 

ISRAELNYHETER: "I söndags godkändes en plan för att bygga 500 nya bostäder i Ma'ale 

Adumim utanför Jerusalem, 140 bostäder i Ramot i östra Jerusalem och 100 bostäder i Har 

Homa i sydöstra Jerusalem. De här bostäderna byggs i judiska områden. Samtidigt godkändes 

planer på att bygga 600 nya bostäder i det arabiska området Beit Safafa i östra Jerusalem. 

Som vanligt väcker det arga reaktioner från omvärlden, inklusive USA och FN när Israel 

bygger bostäder för sitt folk i sitt eget historiska hemland. Samma personer som inte säger ett 

ord när palestinierna firar mördare som hjältar klagar högljutt över att Israel förstör chanserna 

för fred med sitt byggande. Att FN:s generalsekreterare gång på gång upprepar påståendet att 

Israels byggande är olagligt enligt internationell lag trots att detta inte är sant är inte bara 

sorgligt utan helt klart ett stort hinder för fred i området." 

Karismatikk, Visjon Norge og Oase 

OHLINS: Artiklar som dessa hoppas vi få se mer av! Varför är det så tyst i Sverige när Bill 

Johnson uttalar sina falska läror och profetior? Oasrörelsen som öppnar för nämnda 

"karismani"? Eller ännu en falsk lärare som ljuger och - precis som Todd Bentley - påstår att 

han väcker upp döda? Har kristenheten blivit andligt stum? Är de kristna företrädarna i vårt 

land så lättlurade? Man kan undra.  

Greg Hunter har under flera år varit ett föredöme i att belysa den globala utvecklingen. Hunter 

har idag lagt ut ytterligare en intervju med Gregory Mannarino, bondexpert och analytiker. 

Mannarino beskriver här på ett bra sätt hur ytterst nära en total och katastrofal global kollaps 

vi befinner oss. Och som Mannarino påpekar, den vanliga medborgaren har inte en aning om 

vad som väntar. >> Mvh Rune "Hörnan"  

ARTIKEL AV SIGVARD SVÄRD: ANTROPOSOFIN ÄR EN DOLD RELIGION  

Kvartettens orealistiska drömmar 

ISRAELNYHETER: "Kvartetten (USA, Ryssland, EU, FN) gav senaste vecka 10 råd för hur 

fredsprocessen mellan Israel och palestinierna skall komma i gång. Det är inte mycket mera 

än drömmar världens ledare kommer med.Man kan inte undgå att uppmärksamma hur långt 

från verkligheten Kvartetten befinner sig. Det som förvånade många i Israel var att Kvartetten 

nu noterade de palestinska ledarnas uppvigling till våld och terror. Det som däremot inte 

förvånade någon var att Kvartetten ser de judiska bosättningarna i Judéen och Samarien 

(västbanken) som ett hinder för fredsutvecklingen. Detta trots att alla borde vara medvetna om 

att den palestinska terrorn inget har att göra med bosättningar, terrorn fanns där redan innan 
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Israel erövrade västbanken.Kvartetten borde också vara medveten om att judarna enligt 

internationella överenskommelser har rätt att bo i Judéen och Samarien, därför borde detta 

inte vara något hinder för fred." 

Värt att notera: Det finns ljusglimtar i mörkret 

ISRAELNYHETER: "Det var ett palestinskt par som först hjälpte de judiska terroroffren 

senaste vecka. I och för sig bara vanlig mänsklig omsorg men det är vad som så ofta saknas." 

 

Kristna kan inta olika roller gentemot staten 

"De senaste åren har vi sett hur biskopar, präster och pastorer uttalat sig offentligt i kyrkans 

namn (som det framstår) i migrationsfrågan. Problemet är att man inte bara framfört 

principiell kritik mot den politiska makten utan ofta även pekat ut tämligen detaljerat hur 

migrationspolitiken bör utformas. Då överskrider man sitt mandat som kyrka. ... Men när jag 

som kristen stödjer en åtstramning av invandringen till Sverige är det faktiskt inte vårt 

”överflöd” eller vår ”livskvalitét” jag försvarar, utan det är våra grundläggande 

samhällsfunktioner jag månar om – skola, polis, sjukvård, socialtjänst – som riskerar att inte 

kunna lösa sina grundläggande uppgifter om vi fortsätter med den tidigare 

migrationspolitiken. I stort sett alla migranter som kommer till Sverige har passerat ett flertal 

säkra länder längs vägen, så vår åtstramade migrationspolitik kan knappast liknas vid att ”låta 

Lasaros dö utanför vår port”. (Martin Kroon) 

Gäller feminismen även mördade Hallel? 

"På begravningen talade dansläraren Esther om Hallel inför gråtande människor: ”Igår 

dansade du, som en vit fågel, ditt livs dans”. Det blev Hallels sista dans. Gärningsmannen 

knivskar även en vakt som anlände till huset för att undsätta familjen, varpå han sköts till döds 

av en annan vakt. I varje anständigt samhälle skulle en terroristattack av det här slaget 

fördömas med kraft. När en ung, oskyldig flicka knivmördas – sovande i sitt hem – borde alla 

förenas, oavsett politiska hemvister eller ideologiska etiketter. Dådet är ett uttryck för blind 

ondska. Israels premiärminister BenjaminNetanyahu var snabb med att fördöma dådet. 

Många hade önskat att dådet skulle fördömas även från den palestinska sidan. Kanske rentav 

från president Mahmoud Abbas. Men icke. Tvärtom. Enligt Palestinian Media Watch lade 

Fatah ut en bild på gärningsmannen strax efter dådet – på sin officiella Facebok-sida. Inga 

fördömanden, utan tvärtom förklarade de honom somShahid – en martyr som har dött i 

palestiniernas religiösa och politiska kamp. Omedelbart kommer attentatsmannens familj 

dessutom erhålla ett månatligt stipendium från den palestinska administrationen, vilket alla 

”martyrers” familjer får. En slags bonus för väl genomfört terrorattentat, kan man säga. I 

Sverige har vi en regering som påstår sig bedriva en feministisk utrikespolitik..." (Lukas 

Berggren) 

”Diplomatisk seger”  

"Förra torsdagen knivhöggs en 13-årig israelisk flicka till döds av en palestinsk terrorist i sitt 

eget sovrum på bosättningen Kiryat Arba, som ligger intill staden Hebron på södra 

Västbanken. Även en 31-årig säkerhetsvakt knivhöggs svårt innan andra vakter lyckades 

neutralisera terroristen, som senare dödförklarades. Den mördade flickan hette Hallel Yaffa 

Ariel." (Paul Widen) 
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Ohlins: När både fredsförbundet man strävar att uppnå mellan Israeler och Palestinier ser ut 

att bli ett totalt misslyckande >> Och EU ser ut att splittras och falla sönder, och troligen står 

vi inför ett kommande ekonomiskt kaos. Det öppnar möjligheter för en kommande 

problemlösare som tycks ha lösningar på allt.  

UNGERN VILL LÄMNA EU  

Janos Lazar's shock revelation on Thursday afternoon came as a growing number of EU 

members have joined a queue to back leaving the bloc after Britons voted to leave last week. 

The Minister for the Prime Minister's office, said: "I couldn't vote whole-heartedly for 

Hungary to stay in the EU. "Europe does not equal the EU. The EU is not able to protect the 

rights and values of Europe." 

OHLINS: Vi kan nog räkna med en omstrukturering av hela EU efter detta kaos. Kan det 

vara så att ur detta omorganiseras EU till att bli plattformen för Antikrists slutliga 

framträdande? Ja hur som helst vi lever i profetiornas uppfyllelse vår bön är: Herre Herre 

väck ditt folk till att söka sig närmare ditt kors och ödmjuka sig. 

THE TRUMPET NEWS  

Flera terrordåd mot israeler på två dagar 

"En person dog och tre skadades när en bil besköts nära Hebron på Västbanken på 

fredagseftermiddagen. Dagen innan höggs en 13-årig israelisk-amerikansk flicka ihjäl i 

sömnen av en ung palestinier. ...Flickan låg och sov i sitt hem i den judiska bosättningen 

Kiryat Arba på Västbanken när en palestinsk tonåring på torsdagsmorgonen tog sig in i 

hennes sovrum och högg henne flera gånger. Hon avled av sina skador strax efter attacken. 

Larmet gick hos säkerhetspersonal vid bosättningen när gärningsmannen, som av palestinska 

myndigheter uppges ha varit 17 år, klättrade över ett stängsel för att kunna ta sig in i flickans 

hus. När vakter anlände var han kvar i huset. Han knivhögg en av vakterna varpå han sköts 

ihjäl av en annan vakt."  

NY FUNDERING: Brexit, lögnen som förenar, Påvebesök mm 

NY RUNES HÖRNA: EN GLOBAL VARNING!  

Pressad sektor Italiens bankaktier har pressats hårt i turbulensen efter den brittiska 

folkomröstningen om EU-medlemskapet och branschindex för banker är nu nere på den lägsta 

nivån sedan eurokrisens värsta dagar 2012. 

SVT >> (Se även Runes Hörna ovan)  

Ohederlig skuld efter Orlando 

"Men läs och häpna! Vissa medier i USA lägger skulden för massakern på konservativa, 

bibeltroende kristna som försvarar den traditionella familjen och framhåller vikten av könens 

olikheter. I New York Times kallar man denna hållning för, ”en frätande politik som banat 

vägen för detta monsteriösa.” Och den politiska websidan The Daily Beast beskyller kristna 

för att de i sin sorg över den tragiska händelsen utnyttjar HBTQ-rörelsen. I en intervju i tv-

kanalen CNN attackerade tv-ankaret Anderson Cooper Floridas justitiekansler Pam Bondi. 

Hon anklagades för att vara emot samkönade äktenskap och kallades hycklare då hon 

försvarade Floridas konstitution som för närvarande definierar äktenskapet som en förening 

mellan man och kvinna. Det måste erkännas att somliga kristna tar avstånd från HBTQ-
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människor på ett kärlekslöst sätt. Men att som nu lägga skulden på en hel samhällsgrupp, det 

är ohederligt. Liknande kritik lurar i vassen även i Sverige.Ni konservativa kristna måste rätta 

in er i det politiskt korrekta ledet (läs Pridetåget), annars ska ni tiga, det är vad man menar i 

HBTQ-rörelsen. Men i Pridetåget går inte människovärdet främst. Där går stoltheten över att 

få visa upp en viss sexuell livsstil..." (Claes-Göran Bergstrand) 

OHLINS: Vi ser en mörk och antikristlig utveckling över världen där Sverige är med i täten 

på vissa områden. Åsiktskorridoren blir allt snävare och den som tror på Guds plan för 

människan föraktas och skall helst tystas. Vi vet att förföljelsen inte är långt borta i 

västvärlden och vi behöver se till att vi är rotade i Kristi kärlek och i Guds ord, för det består 

när allt annat faller samman. Guds vilja för människan är återupprättelse till det som var tänkt 

från början, då vi skapades till (i) Guds avbild.  

Mat 24:35 Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away.  

Prov 16:18 Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall. 

Stockholm Pride och alla människors lika värde 

Olof Edsinger: "...Nu har visserligen Busch Thor sagt att det inte är den här typen av inslag 

som hon vill promota med sitt deltagande i Stockholm Pride. Men eftersom det hon vill 

manifestera är just det som dessa inslag presenteras som ett uttryck för, blir det ändå ganska 

svårt att skilja de olika begreppsvärldarna åt. Jag menar, om ”frihet och alla människors lika 

värde” enligt Pridefestivalen kan beskrivas som ”Your kink is not my kink but your kink is 

OK”, hur ska vi som betraktare utifrån kunna veta att just Busch Thor, som går i samma parad 

som BDSM-folket, håller sig med en annan definition av dessa begrepp – om hon nu gör det? 

(BDSM står för Bondage & disciplin, Dominance & underkastelse samt Sadism & 

Masochism.) Just relationen mellan hbtq-rörelsens krav och alla människors lika värde har för 

övrigt visat sig vara en svår nöt att knäcka, eftersom retoriken och verkligheten så ofta 

befinner sig på olika planeter. Bara för några veckor sedan kom till exempel 

ett domsutslag från Europeiska människorättsdomstolen som slog fast att det inte är 

diskriminering om en stat nekar par av samma kön att ingå äktenskap – något som annars 

brukar hävdas inte minst i samband med Pridefestivalerna. Diskriminering föreligger bara när 

två sakligt sett likadana situationer får olika bemötande på grunder som inte kan bedömas som 

legitima. Och så är alltså inte fallet i exempelvis synen på äktenskapet. Om vi nu ska lita på 

den Europeiska människorättsdomstolen – och de borde ju trots allt ha koll. ”Frihet och alla 

människors lika värde” är helt enkelt inte detsamma som att alla tänkbara livsstilar och 

familjekonstellationer måste få samhällets aktiva stöd." 

Stöd till samfunden utreds av Bjereld 

"Det är vidare centralt att ett trossamfund som inte respekterar samhällets grundläggande 

värderingar, så som alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och det 

demokratiska styrelseskicket, inte ska finansieras med allmänna medel", kan man läsa." 

OHLINS: Detta borde inte vara något problem för kristna samfund som håller sig till 

Bibelordet. Troligast är att det drabbar muslimska samfund men frågan är om de är beroende 

av bidrag här eller om pengar strömmar in från andra håll till moskéerna? I en förlängning kan 

vi däremot ana att frågan inte bara kommer att gälla jämställdhet utan ett påtvingande att 

acceptera olika slags samlevnad som går emot Guds vilja och som Gud inte välsignar. Då 

drabbas ändå de Bibeltrogna kristna samfunden värst. Åsikter som inte stämmer med "det 

politiskt korrekta" kan inom en snar framtid att fällas som "hatbrott", även om den 

beskyllningen är falsk och utgår från ondska och inte saklighet. Dessa tendenser är redan 

tydliga när vi läser denna artikel i Världen idag: SEA släpper äktenskapssajt 

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till 
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Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och (eller) 

kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 

Kompass besviken på Jan Eliasson efter FN-turbulensen 

"– Jag har sett hur ledningen och hur många inom FN blir isolerade från verkligheten. Det blir 

andra saker som är viktiga, istället för att stå människor nära. Vilka saker? – Protokoll till 

exempel. Det blir viktigt att hålla sig väl med chefer, att inte skapa problem för ledningen. Att 

hålla tyst om många olika saker, säger han, och fortsätter: – Det handlar om att se till att den 

stora organisationens, i det här fallet FN:s, goda rennomé hålls uppe istället för att se till det 

som verkligen är viktigt – nämligen att stå upp för människorna. ”Ban Ki-Moon har varit 

svag” Anders Kompass har tidigare beskrivit hur en slags kultur inom FN växt fram, där 

händelser likt den han själv gått igenom, tillåts äga rum. På toppen av hela organisationen 

sitter generalsekreterare Ban Ki-Moon, och han bär själv ett stort ansvar för detta, menar 

Anders Kompass. – Det är hierarkiskt uppbyggt. Generalsekreteraren betyder oerhört mycket 

utåt, och genom att generalsekreteraren har varit svag för att stå upp och presentera vad FN 

har för vision." 

Fördömer illegala bosättningar 

"Israel måste sluta bygga illegala bosättningar, sluta hindra palestinsk utveckling samt sluta 

lägga beslag på mark som palestinierna sett ut för en framtida stat, föreslår den så kallade 

kvartetten, bestående av EU, FN, Ryssland och USA, i ett utkast till en rapport som Reuters 

har fått ta del av." 

OHLINS: Kvartetten är i farten igen.. Som vi vet är bosättningarna inte illegala förutom i 

Kvartettens fantasi om verkligheten och framtida plan när det gäller en tvåstadslösning. Men 

en lögn som upprepas tillräckligt många gånger kan till slut tas för en "sanning". 

 

The Presbyterian Church, U.S.A. is raising eyebrows after lifting up prayers to Allah at its 

General Assembly meeting last week. >>  

Allah Was Originally a Pre-Muslim Arabian “Moon God” 

Do Christians and Muslims Worship the Same God? 

Presbyterian Church USA Voted on Erasing “Israel” from Prayers  

De senaste antiterrorlagarna i Ryssland beskrivs som de mest förtryckande efter 

Sovjetunionens fall. Mission i landet begränsas kraftigt. Nu fastar och ber man i Rysslands 

kyrkor i tre dagar. I fredags godkände ryska duman ett paket med så kallade ”antiterrorlagar” 

som kommer att kunna få stora konsekvenser för människor som lever i Ryssland – inte minst 

gällande religionsfriheten. Ryska pingstunionen rapporterar att om de nya lagarna träder i 

kraft kommer all typ av mission begränsas kraftigt. Endast registrerade och godkända 

organisationer och grupper kommer att få bedriva mission. Även områden där mission får 

bedrivas kommer bli begränsade. (Ljus i Öster >>)  

David Wilkerson: Synen 

Dessa profetiska förutsägelser är hämtat ur boken "Synen", som kom 1973. Sammandrag av 

sid 80-81 "Medan de fria nationerna upplever en våg av verklig förföljelse, kommer länderna 

bakom järn- och bamburidåerna att uppleva en kort period av andligt uppvaknande. De som 

levt under fruktansvärd religiös förföljelse får åtnjuta en begränsad period av frihet. Guds 

Helige Ande kommer att slå sönder alla ridåer och murar för att söka efter hungriga hjärtan i 

Ryssland, Kina och Östeuropa. Gud har lovat utgjuta sin Ande över allt kött och det 
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inbegriper även människorna bakom järn- och bamburidåerna. Gud åstadkommer en temporär 

vapenvila mellan Öst och Väst för det enahanda syftet, att evangelium skall förkunnas i den 

kommunistiska världen. Japanska och koreanska kristna kan bli brukade av Gud för att nå 

tusenden i Kina. Kristna i Västtyskland kan nå människor i Östtyskland. Vägen till Ryssland 

går genom Finland. En verklig andeutgjutelse över Finland kan mycket väl rinna över och in i 

Ryssland. Medan dörrarna på denna sidan av järnridån ironiskt nog börjar stängas, börjar de 

att öppnas på andra sidan. Efter en kort period av frihet och andligt uppvaknande hos många 

stängs plötsligt dörrarna åter. Förföljelsevansinnet börjar med stor intensitet och uppslukar 

alla dessa länder." 

Så utförde självmordsbombarna dådet på Atatürkflygplatsen 

"Självmordsbombarna anlände i taxi. Sedan gick en av dem in i terminalen och utlöste sin 

sprängladdning. När människor började springa ut i panik detonerade en av de andra sin 

bomb. Så gick attentatet på Atatürkflygplatsen i Istanbul till. ”De öppnade planlöst eld mot 

säkerhetskontrollen”, säger premiärminister Binali Yildirim."  

(Hittills är 42 döda och 239 skadade i Istanbul) 

 

Henrik Raber: Judar kan inte längre leva som vanliga medborgare 

"Som jude kan man ej känna sig säker i vissa områden – till exempel i tre av de fyra största 

städerna i Sverige. Man fattar ju inte att det är sant då man säger det! ...Vi, som levt här i 

hundratals år, känner oss plötsligt inte säkra utan polisbevakning. Vad tänker du göra åt detta, 

Stefan Löfven?" 

Läkare: ”Yoga är religion” 

"Biverkningar av yoga och mindfulness borde redovisas tydligt inom sjukvården. Det menar 

Albertus Magnus Sterner, specialist i allmänmedicin och diakon. "Be din läkare att redovisa 

vad det här står för", säger han, starkt kritisk till dagens situation. ...Vågen av yoga och 

mindfulness – två metoder sprungna ur hinduism och buddism – har hittat långt in i svensk 

sjukvård. Albertus Magnus Sterner möter dem i sitt dagliga värv. Patienter frågar honom om 

yoga är lämpligt för dem, om det kan hjälpa mot deras stress eller kanske mot ortopediska 

besvär. Han är skeptisk. – Jag ordinerar både psykoterapeutisk och fysioterapeutisk 

behandling när det är lämpligt. Som läkare är jag också för fysisk och mental träning, god 

andningsteknik och avslappningsövningar. Det där är jätteviktigt. Men jag ordinerar inte yoga 

– för det är i grunden religiöst. ...Han upprepar att yoga till sitt väsen – även om vi talar om 

enkel yoga-gympa – är just yoga. Det vill säga i grund och botten religion. – De olika 

kroppsställningarna i yogan har olika namn, och en hindu betraktar dem som en slags 

offergåva till sina olika gudar, hävdar Sterner..." (Världen idag) 

AwakeningEurope 

OHLINS: Vi vill varna för Eventet i oktober med talare från Livets ord och Bethel m fl . 

Dessa rörelser har vilselett många människor in i falsk andlighet med villoläror som 

framgångsteologin som bygger på själviskhet, girighet och makt. Ingen av dem har sunda 

bibliska rötter och vårt råd är att hålla sig borta från dem. Bethel håller på att infiltrera många 

församlingar med sin orena andlighet och det gäller att vara vaksam idag.  

2Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda 

läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar 

dem i öronen. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. 5 Men var du 

sund och förnuftig i allt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. 

NAR/LATTER RAINS - SUPERAPOSTEL?  
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An open letter to Donald Trump on his recent Christian conversion 

Dr. Dobson’s Answer to my Question 

John Oliver Tells Americans Exactly What They Need to Hear About Donald Trump (Video) 

OHLINS: Återigen måste man ju fråga sig vilken Jesus det gäller här.  

Ecumenism and the Coming New World Order 

 

Gigantisk rysk militärövning: "Skickar signal" 

"Det finns de som spekulerar i att mer än två miljoner man var inblandade i Rysslands nyligen 

genomförda nio dagar långa överraskningsövning. Men det är svårt att veta säkert. När 

Ryssland genomför en militärövning är det mycket som är hemligt. En sak står i alla fall klar: 

den här övningen skiljde sig från tidigare övningar." 

OHLINS: Det rör på sig i öst och påminner oss om att Gog gör sig redo för ett kommande 

fälttåg som profeten Hesekiel såg i sin syn. (Hes 38)  

Vad vill ni, biskopar? 

"Bilden är komplex, skriver prästen och debattören Annika Borg, om biskoparnas senaste 

utspel i migrationsdebatten. Det är ansvarslöst av kyrkliga ledare att gång på gång gå ut med 

känsloladdade utspel som förenklar en komplicerad situation och skuldbelägger människor. 

...Eftersom biskoparna regelbundet gör realpolitiska utspel, och använder den kristna tron 

som legitimitet för sin linje, behöver de nu börja avkrävas realpolitiska svar om prioriteringar. 

Att använda sin maktposition för åsikter i tunga samhällsfrågor för att sedan retirera och påstå 

att man inte har några lösningar är inte seriöst." (Annika Borg)  

JO ETT PROFETISKT SÅDANT  

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

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

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

att segra.  

 

There is new hope for ex-Muslim converts to Christianity in Malaysia after the recent 

landmark ruling allowed a Muslim man to officially renounce Islam and legally embrace 

Christianity. >>  

BLOD (MÅNFÖRMÖRKELSERNA ) ELD OCH RÖKMOLN (BRÄNDER OCH 

VULKANUTBROTT?)  

A geophysics professor from the University of Iceland has warned people not to travel up 

Hekla volcano in South Iceland as it could erupt at any moment. As reported by Icelandic 

news website visir.is (link in Icelandic), Hekla erupted regularly ever ten years or so from 

1970 to 2000 – but has now been silent for sixteen years. According to Professor Páll 

Einarsson, pressure readings within the famous volcano are now higher than before the last 

two previous eruptions – meaning it could blow with little warning. (ICELAND MONITOR) 

>> 

Mer länkar >> / >>  
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BRA SKRIVET  

Han borde aldrig ha frågat. Det är vad politiker, ekonomer och journalister säger till varandra 

sedan i går morse. Om och om igen. David Cameron gjorde det oförlåtliga misstaget att utlysa 

en folkomröstning, utan att vara säker på att folket skulle svara rätt. Johan Hakelius Läs fler 

krönikor av Johan Hakelius En del skruvar det ett varv till. Birgitta Ohlsson, som står för 

utrikespolitiken inom liberalerna, lät meddela att David Cameron "öppnade Pandoras ask när 

han gav beskedet att en folkomröstning skulle hållas". Pandoras ask, som ni minns, innehöll 

all världens elände, olyckor, strid och sjukdomar. Tänk att det kan vara så hemskt att låta folk 

tala om vad de tycker. I en demokrati. Vill man begripa varför en knapp majoritet britter 

röstade för att lämna EU, är det bara att lyssna på de där kommentarerna. Bortom enskilda 

sakfrågor byggde argumentationen för brexit på känslan av att EU förlorat intresset för 

folken i sina medlemsländer. Mer än så. När medborgarna nämns i EU-sammanhang är 

det nästan uteslutande som hot och belastning. Ledande politiker och byråkrater besvärar 

sig knappt med omskrivningar: de tycker att det vore mycket bättre om de fick ratta EU, 

utan att störas av viskningar och rop från det demokratiska baksätet. (Expressen) >>  

Danska tabloiden Ekstra Bladet kräver folkomröstning på ledarplats. Dagen efter brexit lyder 

rubriken ”Vi vill också ha vårt land tillbaka”. Ekstra Bladet argumenterar för att det inte är 

vanliga medborgare som är i chock utan eliten i Europa med argumentet att EU är elitens 

projekt. Ledaren föreslår därmed en ”öppen och ärlig” EU-diskussion i Danmark som inleds 

med en folkomröstning. ”Britterna har valt väg. Det ska vara slut med Bryssel, EU-hymner, 

EU-flaggor, EU-militär och överstatlig byråkrati”, skriver tabloiden. Nu hoppas man på att 

”förnuftet segrar” och befolkningen får bestämma. ”Danmark bör ta ledningen. Vi måste 

också se till att vår relation med EU mindre byråkratiskt och mer demokratiskt.” >>  

De svenska bankerna går in i en period av stor osäkerhet efter brexitsmällen. Redan skakiga 

storbanker i Europa riskerar att falla och krisen kan sprida sig till Sverige - även om svenska 

bankchefer litar på att Europeiska centralbanken griper in i tid. – Jag skakade i hela kroppen 

när beskedet om brexit kom, säger Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB. >>  

"Gigantiskt frågetecken" Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, anser att dagens kris är 80 

procent politisk, 20 procent ekonomisk. Han är inte säker på att politikerna i Storbritannien 

och övriga Europa förmår lösa problemen - och i så fall resultatet bli dramatiskt också för 

svenska banker. 

OHLINS: D Wilkerson profeterade att Antikrist skulle komma just under en sån här kris för 

att lösa de här problemen ingen klarar av. Kanske är det nu ?  

 

Antikrists framträdande ur den ekonomiska förvirringen 

Utvecklingen leder till att frågan om ett nytt världsomspännande penningsystem tas upp. 

Fastän dollarn ser ut att stärka sitt grepp alldeles innan den kommande stora recessionen, 

utvecklas en ny kris som kommer att skaka hela finansvärlden. (HÄR) Jag tror att vi får se ett 

återuppväckt romerskt imperium som slutligen blir basen för en världsledare som uppstår för 

att försöka få ordning på världens affärer. Utan tvivel kommer han att skapa ett kreditkort som 

gäller över hela världen. Osynliga nummer fästs på pannan och armen som bara kan 

upptäckas genom fotoskopisk avläsning. Numren kan tänkas utgöra 3 grupper med 6 nummer 

i varje grupp. Alla som vill köpa och sälja kommer att tvingas ha detta. Ett 

världsomspännande kreditsystem kommer att utvecklas så att länder kan utnyttja enorma 

krediter. 

http://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/hotet-mot-eu-ar-den-maktelit-som-inte-vill-bli-stord/
http://www.expressen.se/kronikorer/johan-hakelius/hotet-mot-eu-ar-den-maktelit-som-inte-vill-bli-stord/
http://omni.se/dansk-tabloid-vi-vill-ocksa-ha-vart-land-tillbaka/a/Rjy2O
http://www.expressen.se/dinapengar/storbanker-riskerar-att-falla--efter-brexit/
http://www.elvorochjanne.se/david_wilkerson/profetior/utdrag-synen.html
http://www.elvorochjanne.se/BABYLON%20EKONOMI/Kreditkortsmarknaden%20-%20D%20Wilkerson.htm


OHLINS: Den gamla sången kanske är profetisk.... 

Att vinna ära här 

det aktar jag ej stort. 

Mitt namn i himlen skrivet är 

och genom himlens port, 

en gång jag går och kronan får. 

Betyder minus här om kassan ej är full. 

Att vara himelsk miljonär 

är mera värt än gull, 

ty banken där går ej omkull. 
 

Ty jag blev frälst, ja härligt frälst, 

och jordens skatter får vem som helst. 

Jag byter ej bort den skatt jag fått, 

för millioner, jag mår så 

I framtiden är det mer som förr 

"..Frikyrkan har visserligen en relativt kort historia, men Guds horisont är långt längre än så. 

Låt oss påminna varandra om vikten av att vårda det vi fått.  

Håll därför fast vid gudstjänstens och Bibelns språk, ge inte efter för högröstade 

inkluderingsivrare. Det är inte min lättkränkthet som står i centrum i kyrkan och ”Gud är min 

guide” är inte samma sak som ”Herren är min herde”. Den som blir kristen föds på nytt, säger 

Jesus, och precis som barnet måste den kristna människan lära sig tala. Den som inte tidigare 

använt ord som nåd, synd, frälsning och försoning måste lära sig ordens innebörd.  

Sälj inte innerstadskyrkorna när våra mellanstora städer förtätas inifrån. Renovera dem och 

starta om. Gud bor inte i byggnader, men symbolvärdet i dem är långt större än eventuella 

brister i tillgänglighet och lokalyta. Runt våra församlingar bor idag tusentals fler än vad som 

var fallet när de byggdes.. (Åke Hällzon) 

TRUMPET NEWS  

MER OM BREXITS FÖLJDER: 

Britain's financial sector reels after Brexit bombshell 

Nexit, Frexit or Italeave? British vote fires up EU's 'Outers' 

Trump says Brexit a model for his campaign 

New Scotland independence referendum 'highly likely': Sturgeon 

Ny rapport: Brexit påverkar 66.000 svenska jobb 

Nya skäl för Sverige att omvärdera euron 

"Euron borta inom 5 år" 

Tyska AfD: Merkels fel att britterna drevs ut ur EU 

Spanska valet kan öka Europas oro 

Växande oro bland svenskar i Storbritannien 

Påven uttalar sig om Brexit 

Citat: Lars Bygdås på Facebook: Pressröster 2 . Läs Midnattsropet Nr 2 2016 Jan Egil 

Hafsahl talar om folkvandringarna som skakade Rom år 500 e Kr Och flyktingströmmarna 

som destabiliserat Europa 2016. I London är alla överens : Flyktingfrågan var avgörande ! 

Här får du viktiga svar med med Ekots EU-reporter  

"– Vad betyder Brexit för EU? 

http://www.hemmetsvan.se/nyhetstexter.jsp?oid=6734&coid=6
https://media.thetrumpet.com/trumpet/weekly/TW20160625.pdf%21TrumpetWeekly-2016-06-25.pdf
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http://feeds.reuters.com/~r/reuters/topNews/~3/TNuHfLiwsV4/us-britain-eu-outers-all-idUSKCN0ZA2LP
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Det är för tidigt att säga, men det är en politisk skräll. Att ett så stort och viktigt land lämnar 

unionen kommer utan tvekan att förändra EU i grunden. Det finns en rädsla för smitta, att fler 

EU-länder kommer att följa Storbritanniens exempel. Redan har det rests krav på 

folkomröstning i Nederländerna, Frankrike och Italien, och EU-kritiska och nationalistiska 

partier vädrar morgonluft. Och från EU:s huvudstäder höjs nu röster för att EU måste 

reformeras i grunden. Nästa år fyller Romfördraget, EU.s första grundlag, 60 år, och det kan 

vara rätt tidpunkt att göra en nystart och bygga upp hela det europeiska projektet från 

grunden, ungefär så går resonemanget." 

OHLINS: Vi följer med stort intresse utvecklingen i EU. Att Brexit kan leda till "ett 

reformerat EU från grunden" är intressant. En sak kan vi vara säkra på och det är att 

fortsättningen kommer att stämma allt tydligare med de bibliska profetiorna.  

Storbritanniens premiärminister David Cameron avgår inom kort, meddelar han på en 

presskonferens utanför 10 Downing Street. – Jag är inte rätt kapten för att ta det här landet 

vidare, säger han. >>  

Även om utgången i den brittiska folkomröstningen inte var överraskande står världen 

handfallen, bedrövad och chockad över att det Förenade kungadömet nu ska lämna den 

europeiska unionen. Men till synes finns det ett undantag: Ryssland. Det är ingen hemlighet 

att president Vladimir Putin har satsat hårt på att försvaga och splittra det europeiska 

projektet, eftersom det fungerar som en stark motvikt mot Moskvas försök att återerövra sitt 

inflytande över sina forna kolonier i östra och centrala Europa. Ett splittrat EU undergräver 

också försöken att stödja Ukrainas självständighetssträvanden mot Rysslands destabiliserande 

aktiviteter. (DN >>)  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

FINANSIELLT KAOS VÄNTAR  

Britain has voted to leave the European Union, results from Thursday's referendum showed, a 

stunning repudiation of the nation's elites that deals the biggest blow to the European project 

of greater unity since World War Two. 

(REUTERS >>)  

Masked shooter reportedly killed by police after barricading himself inside Viernheim cinema 

complex. >>  

Ohlins: Detta kommer tillslut att tvinga fram en slags kontroll, vi vet ju vad som kommer (Upp 

13)  

Prophet Anointed Benard Siame commanded cell phones placed in front of him to receive good 

news in the name of Jesus. “I command these phones to receive good news before the end of this 

week.” This is not satire. Video .  

2 NYA VIDEOS ÄR KLARA I SERIEN 7 MOUNTAINS (DOMINIONISM - KINGDOM NOW - LATTER 

RAIN)  

22/THE PRETERTORS >> 

23/FALSE PROPHECY: VOICE OF ANOTHER >>  

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23060541.ab
http://www.dn.se/nyheter/varlden/varlden-star-handfallen-efter-brexit/
http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2016/newsletter20160620.htm
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http://www.haaretz.com/world-news/europe/1.726724
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https://www.youtube.com/watch?v=SCCWN-pyq2k
https://www.youtube.com/watch?v=cGOncA1R3j8


900 Christian Leaders Will Listen to Donald Trump's Sermon Today  

Tricia Tillin: If you are not sickened by Larry Tomczak comparing Trump to the Apostle Peter, 

then you ought to be. Come on!  

Donald Trump announces new religious advisory board 

Tricia Tillin: Anyone just a little bit disturbed about the names on this list?? Personally what l 

am seeing is a woman getting ready to ride on the back of a beast. 

Ohlins: Kolla in namnen i listan = Latter Rain/Nar. Kom inte och säg sedan som en pastor sa nyss: 

Det här är väl en obetydlig rörelse! Utan vi tror att det här är ytterligare steg i riktning mot 

världskyrkan och proklamationen av ett falskt gudsrike. Sverige kommer inte undan den här vågen 

heller glöm inte det!  

”Friends like these, huh Gary?” 

Paul Widen: "...Han menar väl, Westerholm, han menar väl. Och ändå: ”Klagomuren har ingenting 

med Israel att göra men desto mer för världens judar och judendomen”. Westerholm verkar inte ha 

fattat att Israel har med världens judar och judendomen att göra, och därmed har Västra muren 

(Klagomuren) allt med Israel att göra. Det var ju detta faktum som motiverade den 

historieförfalskande UNESCO-resolutionen: förneka judendomens koppling till Tempelberget, för att 

därigenom förneka Staten Israels anspråk på denna plats. Westerholms pliktskyldiga känga mot 

”bosättarnas framfart” bör inte heller gå oemotsagd, eftersom den visar vidden av hans okunskap. 

Den plats på Västbanken som är mest ökänd för ”bosättarnas framfart” är förmodligen Hebron, där 

Kung David, som ju Westerholm själv nämner, kröntes till kung och där dessutom patriarkerna 

Abraham, Isak och Jakob är begravda. Judarnas historiska band till Hebron är alltså minst lika 

starka som banden till Jerusalem, men Westerholm försöker alltså intala oss att det finns en sorts 

historisk koppling som det vore antisemitiskt att förneka, medan en annan historisk koppling lika 

självklart kan avfärdas med hänvisning till de förhatliga ”bosättarna”... 

Ännu en Video klar i serien 

BREACHING THE WALL BY METAL (Pt 21 of the Seven Mountains Heresy) 

THE TRUMPET NEWS  

One of the biggest and the fastest growing cult in the world is yoga. It is a spiritual pandemic that 

is contaminating the entire world, including our churches and our people. If you think you have 

never been exposed to these demonic forces, think again. If you have ever exercised, especially 

stretching exercises, or involved in any kind of relaxation, meditational, memory improvement, 

laughter therapy, stress reduction, Pilates or breathing techniques, you have most likely 

participated in yoga.  

Egoteologin långtifrån biblisk 

"Att Gud i sin nåd kan välsigna ekonomiskt och bota sjukdomar är tydligt i Skriften och bekräftat i 

mångas erfarenhet. Under flera år av tjänst i Sverige och Kenya har jag av nåd fått se Guds 

ingripanden. Men att det skulle finnas löften eller någon ”andlig lag” som gör bönesvar till en 

rättighet för alla troende i dag, som egoteologin hävdar, är ogrundat och bygger på ett främmande 

trossystem som inte har sina rötter i Guds Ord." 

Kontroverser kring internationell yogadag 

"”Det här är ännu ett försök att överföra en gemensam agenda på de indiska massorna. Vi är emot 

http://www.charismanews.com/opinion/heres-the-deal/57933-900-christian-leaders-will-listen-to-donald-trump-s-sermon-today
http://www.dennyburk.com/donald-trump-announces-new-religious-advisory-board/
http://nyheter.paulwiden.se/?p=3463#.V0KDar6b0gs
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det. Hur kan du säga till en muslim, sikh eller kristen att uttala 'Om'. För mig som hindu är det 

inget problem, men hur kan du be personer med annan religion att göra det?" säger han enligt 

indiska tidningen Deccan Chronicle. Yogadagen uppmärksammades första gången i fjol i Indien. 

Premiärminister Narendra Modi ligger bakom initiativet, som han presenterade i samband med ett 

tal i FN:s generalförsamling i fjol. Världssamfundet lät sedan utlysa 21 juni till internationella 

yogadagen. Världen idag har tidigare berättat om hur Stefan Löfven efter sitt möte med Modi i 

ett uttalande välkomnade den internationella dagen för yoga och att FN:s generalförsamling 

kommit överens om att "öka medvetenheten om fördelarna med att praktisera yoga". I 

Kungsträdgården inleds ”firandet” av yogadagen med tre timmar yoga. En och en halv timme av 

dessa ansvarar Swami Jyothirmayah för. Han är en känd meditationslärare som åker jorden runt 

och talar, utför så kallad healing och håller i "välsignelsesessioner". "Swami" är en titel som någon 

som anses ha uppnått "en högre medvetenhet" kan få." (Världen idag)  

OHLINS: VARNING!! Människan är fri att välja men vi måste varna för den ockulta, onda andlighet 

som yoga står för och leder in i. 

Hur stor plats ska yogan få i Sverige? 

"Medicinsk yoga är i dag accepterad i västvärlden, och som en självklar metod för avslappning 

och välbefinnande tas den emot på skolor, vårdinrättningar och även i kyrkor. Men blir vi inte 

inlurade i en falsk frälsning om vi tror att vi kan skilja yogan från sitt ursprung? Erkända guruer i 

Indien varnar för fel användning av yoga. Guru Maharaj säger: ”Yoga leder oundvikligen människor 

till hinduismen. Påståendet att yoga inte är en religion är fullständigt felaktigt. Yoga är en religiös 

handling. Det finns ingen yoga utan andliga inslag. När hinduerna säger mantrat ’aum’ i yogan 

åkallar man guden Shiva oavsett om man vill eller inte.” Hur möter vi denna religiösa tsunamivåg 

som väller fram i media och på nätet? Vad säger ni kristna bröder och systrar? Det blir ingen 

Jesusmanifestation i Kungsträdgården i år, men nu måste vi ännu tydligare förkunna Jesus som 

frälsare och fredsstiftare!" (Claes-Göran Bergstrand) 

"Inte heller budskapet i predikningarna är överraskande. Med en grov förenkling av de olika 

texternas utläggning, skulle ändå huvudbudskapet många gånger kunna summeras i: Gud är 

kärleken. Detta har så präntas in så att andra sidor av Gud nästan har utplånats. Att Gud är helig 

och att vi därför också skall vara heliga har skymts undan. Guds kärlek har i stället kunnat 

uppfattas som att han i sin kärlek inte bryr sig om hur vi lever. Denna felaktiga och snedvridna 

gudsbild har naturligtvis fått genomslag för en livsstil som inte nämnvärt skiljer sig i stort från 

andra människors. Nästan enda skillnaden är att man gör gudstjänstsbesök, men i övrigt så är det 

många gånger inte någon nämnbar skillnad. Vardagslivet med vittnesbörd, både muntliga och 

genom livsstilen, har försvunnit. Summan av det hela är en sekulariserad kyrka, detta i ett land 

som många gånger har beskrivits som världens mest sekulariserade." (Holger Nilsson) 

Kritiken mot regeringen: ”En farlig signal” 

"Sverige röstade för en resolution i FN-organet Unesco där Israels och judendomens koppling till 

Västra muren och Tempelberget är utraderad. – En farlig signal i en svår konflikt, menade KD:s 

Sofia Damm i en interpellationsdebatt på tisdagen." 

Tacksam för fin fredsgudstjänst 

"På grund av en oturlig svår fotvrickning på pingstaftonskvällen fick jag på söndagsmorgonen ge 

sent återbud till den pingstgudstjänst där jag skulle ha medverkat. Det gav mig i stället tillfälle att 

följa tv-gudstjänsten/fredsbönen från Fisksätrakyrkan, arrangerad av de katolska och 

svenskkyrkliga församlingarna i Fisksätra tillsammans med muslimska församlingen, granne med 

Fisksätrakyrkan. Gudstjänsten, som presenterats både som fredsbön och ekumenisk laudes, hade 

freden som tema och kyrkoherde Carl Dahlbäck anknöt till pingstdagens text om andeutgjutelsen 

på pingstdagen, med betoning på att alla kunde förstå sitt eget språk. Anknytningen till det 
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invandringstäta Fisksätra, där mer än 60 språk talas, var näraliggande." (Nils Holmberg)  

OHLINS: Att en pastor kan upphöja "en främmande ande" som förnekar JESUS och Bibelns klara 

budskap är mer än skrämmande. Kanske det är dags för den nämnda pingstförsamlingen att fråga 

sig hur denne pastor kan få medverka i deras kyrka? Vill man behaga Gud eller människor? Att 

bekänna Jesus som den han är, hindrar inte att vi möter människor med respekt. Detta är istället 

den ekumenikens frukt, som inte bygger på Guds ord och Andens enhet utan på mänskliga påfund. 

Den interreligiösa ande som utgör sig för att stå för det goda är redan avslöjad genom Bibelordet. 

Religionssynkretismen kallas (andlig) otukt och det beskriver "skökan Babylon" i 

Uppenbarelseboken.  

Jes 5:20 Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till 

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

Upp 19:2 ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade 

jorden med sin otukt, och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod." 

Gal 1:10 Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag 

ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag 

inte vara Kristi tjänare. 

Trofasthet och tro 

"På senare tid har massmedierna uppmärksammat att kristna utsätts för utfrysning, kränkningar 

och misshandel även i Sverige, i första hand på Migrationsverkets förläggningar. Det kan röra sig 

om att kristna barn misshandlas, därför att de i matsalen tar av mat med svinkött eller hot från 

vuxna: ”Din Gud befaller dig att vända andra kinden till. Min Gud befaller mig att döda.”  

Nu har blicken också riktats mot kristna barns förhållanden i skolan. Här är det ofta lärare, 

som gör sig skyldiga till övergrepp. Eleven får en fråga och svarar osäkert att han i alla fall tror att 

det förhåller sig som han säger. Då säger läraren: ”Tro får du göra i kyrkan. Här tror vi inte, här 

vet vi.” Att läraren är bedragen av sin egen okunnighet anar han givetvis inte. Saken är den att tro 

har två helt olika innebörder på svenska. Det kan betyda antagande: ”Jag tror att det blir regn i 

morgon.” Det kan också betyda förtroende: ”Jag tror på dig, när du lovar att hjälpa mig.” Den 

senare innebörden kommer fram i flera sammansättningar, till exempel trogen, trohet 

och trofasthet.  

När en lärare på detta sätt kränker en kristen elev, vet han inte heller att ordet tro i kristna 

sammanhang har fått sin innebörd av Bibelns grundspråk, hebreiska och grekiska. Det hebreiska 

ordet för tro har i en avledd form kommit in i svenskans, nämligen Amen. Det kan enklast 

översättas ”säkert, förvisso”. Ordstammen har att göra med det som är fast, bestående och 

tillförlitligt." 

Alfred vann tv-tittarnas hjärtan 

"Alfred Steinzer från Hunnebostrand har inte missat ett enda avsnitt av Postkodmiljonären. När han 

själv fick sitta i heta stolen vann han tittarnas hjärtan med sin berättelse om frälsning från tungt 

drogmissbruk. ...När programledaren Rickard Sjöberg frågar vad Alfred tänkt göra för 

vinstpengarna kommer svaret snabbt: först ska han betala av ett par skulder, därefter ska han 

skänka pengar till Stadsmissionen, som bedriver social hjälp för behövande. – Jag har själv varit 

helt utslagen en gång i tiden. Jag var totalfördärvad och blev frälst 1975, då vägde jag 47 kilo och 

var sönderstucken överallt. Jag fick injicera i tungan för att få i mig något, säger Alfred i 

programmet. Sedan fortsätter han med att berätta om hur de kristna hjälporganisationerna LP-

verksamheten, då LP-stiftelsen, och Hela människan hjälpte honom till ett nytt liv. – Jag har inte 

haft ett återfall sedan dess. Jag är så lycklig. Jag är den lyckligaste människa som finns på denna 

jord, säger han och möts av publikens applåder." 

Israels ambassadör rasar mot SR-korrespondent 

"Bachman säger sig ha eftersökt liknande publiceringar från Uddén där den israeliska versionen av 
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historien får framkomma, men det har han inte funnit. “Min fråga är, kommer liknande blodstänkta 

videos postas här till minne av, exempelvis, de många israeliska civila offren för terror som 

mördats kallblodigt under den senaste vågen av knivmord?”. 

SPIRIT OF ERROR  

Bill Johnson Lies to Christianity Today Magazine? 

Charismatic Day of Infamy 

NY FUNDERING: VARNING "AZUZA NOW" 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

Jesus tiger om det Piltz pratar om 

(Debatt) "När jag, i mitt tidigare svar till Anders Piltz (Dagen 3 maj), visade att Rom 2:15 inte 

handlar om människor utanför nåden utan om alla som är i nåden, i Kristus, genom att citera Rom 

8:5–8, så hoppar Piltz bara förbi detta (Dagen 11 maj). Eländigt och trist! Om man har en sådan 

människosyn som att alla människor är Guds avbilder, oavsett om bibeltexten säger att ”… de 

genom sin natur är vredens barn…” (Ef 2:1–4) eller att de är Guds barn, och försöker förstå detta i 

relation till Guds givna lag i koncentrat av tio Guds bud, så blir det naturligt att tänka, precis som 

Piltz gör, att lagen är något som människan kan hålla. Paulus: ”Men vi vet att allt vad lagen 

säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen stå 

med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. 

Genom lagen ges insikt om synd” (Rom 3:19–20)." (Sven Degerfeldt)  

OHLINS: Katoliken Piltz har som katoliker brukar inte kunskap om vad Bibeln säger, utan följer en 

mänsklig tradition. Människan skapades till (eller i) Guds avbild och är tänkt att vara det men föll i 

synd och förlorade härligheten från Gud (Rom 3:23). Därför kom Jesus som ÄR Guds sanna avbild 

och den som tror på honom blir en "ny skapelse" i honom - i Kristus upprättas Guds avbild men 

utanför och utan Kristus är man "vredens barn", Ef 2:1-4 (som mycket riktigt artikelförfattaren 

skriver). Vi måste bli "födda på nytt" för att komma in i rätt gemenskap med Fadern genom Jesus 

och bli det som vi är skapade att vara. 

Vi behöver mer av Gud, inte mer av kyrkoledare 

"...Jesus sa till sina lärjungar: ”Se till att ni aktar er för fariséernas och sadducéernas surdeg” 

(Matt. 16:5). Att hierarkiskt styra upp ett teologiskt ledarskap där ledarna får religiös makt att 

styra verkar Jesu varna mycket strängt för. I stället för fokus på teologiskt ledarskap finns 

möjligheten för församlingar och församlingsledare att rikta sitt fokus på honom som har lovat att 

där två eller tre är tillsammans i hans namn, där är han mitt ibland dem. Varför inte göra som 

judarna i Berea (Apg. 17)? De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i skrifterna för 

att se om det förhöll sig så som Paulus predikade. Fäst blicken på Jesus Kristus i stället för på 

teologi. Vi har fått Guds ord, Bibeln, av Herren. Varför inte läsa och studera den och be att Herrens 

Ande får upplysa och öppna våra ögon så att vi förstår det han vill att vi skall förstå? Då går vi 

garanterat inte vilse i samtiden." (Mats Olofsson) 

TRICIA TILLIN: 10 SKÄL ATT FÖRKASTA NAR (NEW APOSTOLIC REFORMATION)  

”Jag måste höra från Gud.” Vart är vi på väg? Vart är landet och Kristi kropp på väg? Detta ringde i 

mig under det senaste halvåret. När man behöver orientera sig ska man återvända till 

utgångspunkten. För oss som familj var det i en karismatisk gemenskap i åttiotalets England där 

Colin Urquhart var ledare. En dag i februari fick jag ett mejl om en evangelisk konferens i Rom (av 

alla ställen) med bland annat Colin Urquhart. Jag kunde inte släppa tanken att åka, och från första 

minuten i konferensen talade Herren. Så fick jag en profetia – märkligt nog genom Colin – och den 
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gällde Sverige. Herren talade om hur en stor dörr i landet har stängts, men att hans vilja är att en 

större dörr ska öppnas och att Herren fritt ska kunna röra sig i landet, och återställa de saker som 

under de senaste åren gått förlorade. (VÄRLDEN IDAG) >>  

OHLINS: Älskade vänner bibeln säger att vi skall pröva allt, och det särskilt nu när villfarelsens 

andemakt tycks vara helt lössläppt. Vilken "väckelse" gäller nu den här profetian ogräsets eller 

vetet det är frågan? 

En annan Jesus del 1 

En annan Jesus del 2  

En annan ande del 1 

En annan ande del 2  

Intressanta uppgifter om Colin Urquhart är att han tycks gilla den Eukaristiske jesus (den 

Katolska). Vilket definitivt inte är samme som bibelns Jesus. Det här verkar istället bekräfta Ohlins 

fundering ovan och vad många bedjare senaste tiden upplevt: Villfarelsen ökar i kraft! 

ALL OVER THE WORLD THE SPIRIT (?) IS MOVING (Men vilken?) >> (Den här verkar dra till 

Påvens)  

Han är ledare för Kingdom Faith och det tycks höra samman med "Kingdom Now" "Dominionism" 

som tycks sprida sig så oerhört fort. >> / >> / 

 För vem vajar flaggan? 

"Den egentliga innebörden i allt detta tal om lika värde avgörs dessutom av vilken 

grundläggande världsbild man följer. Om människan enbart är resultatet av slump och naturligt 

urval äger människan inget objektivt värde alls. ”Alla människors lika värde” blir här i princip lika 

med noll. En darwinistisk värld erbjuder knappast heller något som kan kallas för likvärdighet. 

Evolutionens spel drivs utifrån kampen för överlevnad, där alla rensas ut utom de som är bäst på 

att överleva och fortplanta sig. Om människan däremot är skapad till Guds avbild med ett specifikt 

syfte, då äger varje människa en mycket hög värdighet. Det är endast i en biblisk världsbild som 

orden ”alla människors lika värde” har någon reell substans. Därför, nästa gång du postar ett brev 

– kom ihåg att frimärket på kuvertet skickar med ett budskap som är tydligare än du kanske tror." 

(Världen idag) 

EN SKRÄMMANDE LÄSNING.  

TRUMPET NEWS  

”Svenskt bistånd ska inte finansiera zambisk korruption” 

"Det är förståeligt att biståndsminister Isabella Lövin (MP) har annat att tänka på i dagarna, men 

min fråga är ändå: Vad tänker du vidta för åtgärder för att se till att svenska journalister 

kan undersöka hur våra skattebetalares pengar används i Zambia, och hur ska du se till 

att dessa medel inte bidrar till att upprätthålla korrupta strukturer och därmed hämmar 

utvecklingen i landet?" 

USA ska försvara Europa 

"I dag startar USA`s kontroversiella missilförsvar för Europa på allvar när den första landbasen 

officiellt invigs i Rumänien. USA säger att den syftar till att försvara Europa mot anfall från främst 

Iran men i Moskva hävdar man att det verkliga skälet är att kunna stoppas ryska 

kärnvapenmissiler. ...Redan när det europeiska missilförsvaret presenterades kom Kreml med 

stark kritik även om relationerna då var hyfsade mellan Ryssland och Väst. Nu är de bottenfrusna 

så dagens invigning riskerar att följas av ryska motåtgärder. USA säger att av både geografiska 
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och tekniska skäl är det principiellt omöjligt att systemet kan användas mot de ryska 

kärnvapenstyrkorna. I Moskva är man misstänksam och säger att missilförsvaret kan komma att 

förses med nya mer avancerade robotar än idag." 

Inför Pingsten: Ef 5:17 Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja. 18 

Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, 19 så 

att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för 

Herren i era hjärtan. 20 Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.  

En bil som stod parkerad utanför en kyrka i London har slukats av ett slukhål >>  

Riksdagen: Ställ tydligare krav på Palestina 

""Sverige måste ställa krav på att den palestinska myndigheten bättre uppfyller demokratiska 

principer, bekämpar korruption och respekterar mänskliga rättigheter för att få bilateralt svenskt 

bistånd". Så lyder delar av texten i den så kallad motivreservation som lämnats in av fyra 

moderater, en liberal och en kristdemorkatisk ledamot i samband med utrikesutskottets 

betänkande om Mellanöstern och Nordafrika, vilket behandlades på onsdagen. ... – Efter det 

svenska erkännandet av Palestina trodde regeringen att man skulle bli en relevant part i 

fredsförhandlingarna, men istället förpassades man till åskådarplats när relationen Israel skadades, 

säger Sofia Damm (KD), som är en av dem som lämnade in motivreservationen. – Med 

erkännandet kom också kraftigt höjda biståndsanslag, som vi inte sett har lett till några resultat i 

fråga om minskad korruption, ökad demokrati och respekt för mänskiliga rättigheter. Eftersom det 

handlar om skattemedel så är det rimligt att börja ställa krav nu, annars försvinner allt ut i ett 

stort svart hål av korruption. Riksdagen hade dessförinnan på utskottets förslag avslagit flera 

motioner om Israel, Palestina och fredsprocessen. Bland annat en kommittémotion från 

Sverigedemokraterna, där man yrkat på att ställa hårdade krav på det palestinska biståndet. Nu 

ställde sig alltså riksdagen bakom ett yttrande som som inledningsvis konstaterar att "uppvigling 

till våld, indoktrinering och hatpropaganda har blivit vardagsmat i regionen"." (Världen idag)  

OHLINS: Ett litet steg i rätt riktning MEN biståndet borde stoppas helt eftersom det ständigt 

hamnar i fel fickor. 

Viktigt att våga ta ställning 

"Menar Sverige allvar med sitt engagemang för de extremt utsatta minoriteterna i Mellanöstern? 

Det är dags att bevisa det, skriver Lars Adaktusson, Annika Borg och Nuri Kino. ...Sverige och 

svensk kristenhet måste nu med en röst erkänna folkmordet som pågår på kristna 

(kaldéer/assyrier/syrianer), jezidier och andra etno-religiösa minoriteter i Mellanöstern. Ropen från 

människor som kämpar för sina liv och för vårt gemensamma kulturarv är ihållande och höga. Det 

är en stor besvikelse och bedrövligt att utrikesutskottet den 28 april inte kunde samla sig till att 

kalla den utrensning som sker vid dess rätta namn: Folkmord." 

Överläkare: Chakra som vetenskap är nonsens 

"Sjukdom beror på obalans i chakran, hävdar Danderyds sjukhus men möter nu stark kritik. – 

Aningslöst eller direkt vilseledande, säger Tomas Seidal, överläkare och docent i Halmstad. 

... Förbluffad över slutsatserna kring yogisk filosofi på Danderyds sjukhus är också Tomas 

Seidal, docent och överläkare i Halmstad. – Att i medicinska sammanhang hänvisa till ”chakra”, 

utan att tydligt markera att det ur vetenskaplig synpunkt är av nonsenskaraktär, är 

anmärkningsvärt, säger han. – Sjukvården är en kunskapsorganisation och ska inte okritiskt 

hänvisa till sådant som helt saknar faktaunderlag. Det måste anses som antingen aningslöst eller 

direkt vilseledande och det skadar sjukvårdens anseende." 
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Miljontals döda i Afrikas världskrig 

"Stort som Västeuropa och med enorma naturtillgångar. Demokratiska republiken Kongo, även 

känt som Kongo-Kinshasa, skulle kunna höra till världens rikaste länder, men är i stället ett av de 

allra fattigaste – och platsen för världens blodigaste krig sedan andra världskriget." 

Ecce Homo-bilderna hädar och provocerar 

"Först och främst kan man fråga sig om Wallin hade vågat avbilda Muhammed på samma sätt. 

Med tanke på de kostnader för samhället och för honom personligen, som Lars Vilks bild har 

medfört, vore det inte tillrådligt. Dessutom är det fel att häda andra religioner. För det andra 

saknas all historisk grund för att Jesus skulle tolerera utlevd homosexualitet. Det är fundamentalt 

för kristen tro och Jesu förhållningssätt att alla människor har lika värde och att all diskriminering 

är förkastlig. Men från historisk synpunkt finns ingen anledning att tro att Jesus skulle se 

annorlunda på homosexualitet än judendomen i stort gjorde. Än mindre praktisera det själv. Jesus 

är mycket radikal när det gäller sexuell synd. När han räddar livet på den så kallade synderskan, 

riktar han udden mot de män som vill stena henne på ett sätt som får dem att lomma i väg. Men 

det hindrar inte att han ger henne en klar riktlinje: Gå och synda inte mer! Synd är synd för Jesus, 

och det ändras inte med tidsandan. ...Nu blir det ytterligare ett sätt att göra sig en egen jesus – en 

annan jesus. Men det är inte den sanne Frälsaren, utan en karikatyr. En kristendom som bara gör 

honom till någon man kan hantera hur som helst har inte bara mist sitt evangelium om befrielse 

från synden, döden och djävulen. Den har också förrått honom som dog för oss, den historiske 

Jesus om vilken Pilatus sa: Se människan." (Anders Gerdmar) 

JAN MARKELL NEWS  

Labour i antisemitism-skandal 

"I går valde London en ny borgmästare efter den konservative Boris Johnson, förgrundsfigur för 

EU-motståndet. Allt tyder på att Labour vinner, även om valkampen har kantats av skandaler 

liknande de inom svenska Miljöpartiet." 

Behandlades med yoga: ”Jag blev lurad” 

"På smärtmottagningen vid Danderyds sjukhus fick Deborah löfte om att yoga inte ingick i 

behandlingen. Det visade sig vara felaktigt. – De blåljög för mig, menar kvinnan som är mycket 

kritisk. ...Många upplever ju att yogan hjälper dem. Varför tror du att du upplevde detta 

så negativt? – För att jag tror på Bibelns Gud. Yoga och mindfulness handlar om buddism, 

hinduism och österländsk religion. Att delta i detta strider mot allt jag tror på. Upplevelsen på 

Danderyds sjukhus beskriver Deborah som ett övergrepp, andligt och själsligt. Man måste som 

patient ha möjlighet att värja sig mot yogan, menar hon. – Det fick inte jag, fastslår Deborah och 

berättar att händelsen gjorde henne mycket upprörd. – Jag gick till sjuksköterskan och sa till 

henne: ”Varför sitter du här och blåljuger för mig?” Men det kunde hon inte svara på. 

SKRÄMMANDE NYHETER - DJUREN I HAVEN DÖR!  

Video Nr 18 i Serien är nu klar >> 

Du hittar länkar till övriga här på Truereformation.net  

1 Tess 5:20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda,  

Vi tror på Andens dop och gåvor men inte på det "överdrivna" som presenteras just nu på olika 

håll. Framför allt genom Bill Johnsons kyrka mfl....  
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Att sätta dig in i det här kanske är bland det viktigaste du kan göra just nu för Jesus själö sa:  

Mat 24:4 Jesus svarade dem: "Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och 

säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.  

Dominionism Taught By Forerunners of the New Apostolic Reformation Since the Late 1940s 

The NAR Apostles and Manifest Sons of God Theology: Training the Army of the Lord 

OHLINS: NAR (New Apostolic Reformation) och Latter Rain läran genomsyrar nu nästan alla 

sammanhang. De samlas i nätverk och smider planer för att ta över de 7 bergen" (Se Karins 

Nyhetsbrev >>) för oss råder det ingen tvekan detta är det falska guds rike och "väckelse" Jerry 

Potter profeterade om >> som kommer samla ihop till världskyrkan. (Kommer att bli en 

Fredsrörelse) Se Video >> Nu har vi kommit fram till en tid då skiljelinjen kommer att gå rakt 

igenom familjer.  

1 Tess 5:3 När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som 

smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder, lever 

inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.  

Mat 10:32 Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför 

min Fader i himlen. 33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag 

förneka inför min Fader i himlen. 34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag 

har inte kommit med fred utan med svärd. 35 Jag har kommit för att skilja en son från sin far, en 

dotter från sin mor och en sonhustru från sin svärmor, 36 och en man får sina egna till fiender. 37 

Den som älskar sin far eller mor mer än mig är mig inte värdig, och den som älskar sin son eller 

dotter mer än mig är mig inte värdig. 38 Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte 

värdig.  

Detta kommer att orsaka strora splittringar (Det har redan skett) och det är dessa som orsakar 

dem: 

Jud 1:16 De knotar och klagar och följer sina begär. De är stora i orden och smickrar dem som de 

kan ha nytta av.17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi 

apostlar. 18 De sade till er: "I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina 

egna gudlösa begär." 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har 

Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den 

helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin 

barmhärtighet skall ge er evigt liv.  

Whose Agenda are You Following? 

Big Brother Has Grown – and is Watching 

The Coming Collapse of Culture and Economy 

Is the Church in America Prepared for Harassment and Persecution? 

Anna-Lena Laurén: Vårt gemensamma europeiska historiska arv finns i Babij Jar 

(Krönika) "Ungrare, polacker och ester som själva nätt och jämnt har överlevt en totalitär stat 

tycker inte att de behöver undervisas i solidaritet. Om EU vill leka humanitär stormakt får de göra 

det utan oss, anser det politiska ledarskapet i Central- och Östeuropa, skriver Anna-Lena Laurén." 

TRUMPET NEWS  

VIDEO: Despite his lifestyle - he found hope in Yeshua-Jesus! 

OHLINS: Ännu ett bevis på att Herren kan frälsa vem som helst. 
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MOTSTÅNDET RESER SIG UPP  

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

 

Israelisk militär har under natten genomfört flyganfall mot norra delen av Gazaremsan. Anfallen    

riktades enligt militären mot fyra mål som tillhör Hamas. (METRO) >> 

Fler attacker från Gaza 

ISRAELNYHETER: "I dag utsattes israeliska soldater för fem granatattacker  vid gränsen till 

Gaza. Ingen skadades i attackerna." 

Erdogan: ”Se vad man gjorde i Sverige mot en muslim” 

OHLINS: Inte förvånande att en muslimsk diktator tar Kaplan i försvar. Må Gud bevara oss från 

sådana politiker. 

FN förnekar judiska historien 

"När jag trodde regeringen hade nått sin absoluta botten avseende behandlingen av 

Mellanösterns enda demokrati, Israel, drabbas vi av ytterligare en chock. Denna gång rörde det 

sig inte om osaklig eller orättvis kritik av Israels politik. Nej, det rör sig om judendomen själv och 

dess mest heliga platser, Tempelberget och den kvarvarande Västra muren/Klagomuren av det 

andra templet, byggt av kung Herodes för 2 000 år sedan. Dessa platser är historiska fakta som 

ingen seriös forskare ifrågasätter." 

Sverige stödde FN-resolution som förnekar judisk historia 

"Det judiska folket har upprätthållit en väldokumenterad, obruten närvaro i och runtomkring 

nuvarande Israels område under drygt 3 000 år och levt under en lång rad av judiska riken och 

utländska härskare fram till den moderna staten Israel 1948. Under årtusenden har det lämnats 

ett överflöd av hänvisningar till de judiska samhällen och nuvarande Israel är således fylld med 

arkeologiska och historiska platser. Nuvarande Israel är den 3:e judiska staten genom tiderna. 

Kanske det mest tragik-komiska man kan höra eller erfara är när judisk historia förnekas. 

Motiven är antingen religiösa eller politiska och med en stor portion antisemitism för att få sina 

olika ologiska resonemang att gå ihop. Nu har UNESCO (Förenta nationernas organisation för 

utbildning, vetenskap och kultur) antagit en resolution som raderar Israels band till Tempelberget 

och Kotel/Västra muren/Klagomuren.." 

OHLINS: Ords 19:5 Ett falskt vittne blir inte ostraffat, den som främjar lögn kommer inte undan. 

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. 

Omfattande smugglingsförsök nära Gaza 

Paul Widen: "..Smugglingsförsöket är ett av de mer omfattande som har upptäckts, men är 

annars inte unikt. Den israeliska tullen har gjort dussintals liknande upptäckter och förhindrat 

förbjudna kemikalier och annat förbjudet material från att nå Gaza. Efter att Israels 

försvarsstyrkor (IDF) i början av april upptäckte en tunnel under gränsen till Gaza har man även 

infört ett importförbud på cement, då tusentals ton cement hade använts för att förstärka 

väggarna och taket i den upptäckta tunneln. Minst 30 liknande tunnlar upptäcktes under kriget 

mellan Israel och Hamas sommaren 2014 och var den främsta anledningen till den begränsade 

israeliska markinvasionen av Gaza. ...Samtidigt som tunnelgrävandet, smugglingsförsöken och 

den sporadiska eldgivningen från Gaza pågår oförtrutet fortsätter terroristorganisationen Hamas 
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att beskriva Israels kontroll av sin egen gräns till Gaza som en ”belägring”. Med hänvisning till ett 

uttalande av FN:s humanitäre koordinatör för de palestinskkontrollerade områdena Robert Piper 

uppgav Hamas på måndagen att det inte finns några bevis för Israels påståenden att 

cementleveranser till Gaza används för militära ändamål, trots att Israel har presenterat bilder 

och filmklipp som visar just en tunnel med cementväggar.."  

OHLINS: Ords 19:9 Ett falskt vittne blir inte ostraffat, den som främjar lögn skall förgås. 

Ta avstånd från ”egoteologin” 

"Framgångsteologi är inte ett överspelat kapitel utan tvärtom fortfarande en av våra största 

utmaningar. Det skriver Mikael Stenhammar, teolog och pastor. .. Att sätta jaget – egot – före 

Gud utgör något av syndens kärna. Det var grunden till Adam och Evas uppror mot Gud och en 

av anledningarna till att de föll för ormens lockelse. För vad kan nära egot mer än just tanken att 

kunna nå gudomlighet? Jesus kom med ett annat budskap. I stället för att bekräfta och styrka 

vår ’inkrökthet i oss själva’ utmanas vi att kapitulera. Att korsfästas med Kristus är den enda 

vägen till sant liv. ..Jag möter ofta troende som säger att framgångsteologi är ett överspelat 

kapitel, en dagslända som kom och dog på 1990-talet. Tyvärr är det inte så. Snarare frodas den 

världen över, inklusive i Sverige. 

...Jag möter ofta troende som säger att framgångsteologi är ett överspelat kapitel, en dag-

slända som kom och dog på 1990-talet. Tyvärr är det inte så. Snarare frodas den världen över, 

inklusive i Sverige. Termer brukar ha en begränsad livslängd och då en hel del har hänt sedan 

ordet myntades menar jag att ”egoteologi” är mer passande i dag. Det finns grader av 

egoteologi, men få representerar den mer raffinerade sorten bättre än den nigerianske 

megakyrka-pastorn Enoch Adeboye, som hade konferens på Waterfront i Stockholm 

härom veckan – där anmärkningsvärt nog Pelle Hörnmark medverkade. ...Nu är det hög 

tid att inse allvaret i egoteologin – i både de exotiska och de lokala uttrycken! Det handlar inte 

om oskyldiga överbetoningar eller teologiska hårklyverier utan om att de mest centrala delarna 

av vår tro korrumperas: Den slutliga konsekvensen blir en annan Jesus och ett annat 

evangelium.. (Mikael Stenhammar) 

OHLINS: De som påstår att framgångsteologin är "överspelad", har troligen själva svalt giftet. 

Framgångsteologin sprids som aldrig förr. Pelle Hörnmarks deltagande säger en hel del om 

avfallet inom Pingströrelsen. 

Är även IS-bödlarna Guds avbilder? 

...Om Jesus: ”Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat” (Kol 1:15). Min 

tanke och min förståelse av Skriften var och är att endast Jesus är Guds avbild och det är först 

när han får komma in och börja prägla människans liv och karaktär som hon börjar återspegla 

någon annan än sig själv. Bor Jesus i andligt döda människor? Överallt och på flera olika sätt i 

Nya testamentet talar Jesus och apostlarna om att människan som står utanför nåden är andligt 

död. Huggormsyngel och vitkalkade gravar är exempel på detta. Konsekvensen av Piltz 

resonemang blir att ”Gudshatare” och ”alla som är värd döden” (Rom 1:30, 32) är Guds avbilder. 

IS-bödlarna är även de Guds avbilder, om vi ska tro på Piltz. Piltz öser ur sin katolska katekes 

och tradition och en annan har endast Guds ord att tillgå. Hur var det nu Luther sa? Skriften 

allena! (Sven Degerfeldt) 

Allt hårdare tryck på kristna i Kina 

"Sedan Xi Jinping blev president har övergreppen mot religionsfrihet blivit mycket värre, skriver 

svenske journalisten Jojje Olsson, som bott i Peking sedan 2007, på bloggen inbeijing.se. 

”Enligt många bedömare vill myndigheterna först ’testa’ att förtrycka kristendomen i Zheijang för 

att sedan lära av framgång och misstag då kampanjen sedan ska spridas över hela landet… Nu 

verkar tiden vara mogen för att tvinga kristna över hela Kina att rätta in sig i ledet”, skriver 

Olsson. 
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Antalet främlingsfientliga, islamofoba och antisemitiska hatbrott ökade kraftigt i Österrike under 

2015. 1 690 misstänkta brott kopplade till högerextremism – allt ifrån rasistiskt näthat till 

brandattacker mot asylboenden – ledde till åtal under året som gick. Det kan jämföras med 1 200 

året dessförinnan. (METRO) >> 

Karin Janssons nyhetsbrev 

Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Ännu ett NAR-nätverk – DEL 15 

Ihop med Karins Nyhetsbrev passar detta perfekt: 

Roger Oakland undervisar om den falska enheten och Latter rain-läran 

Läs om Empowered 21 - HÄR & HÄR (Ordregister HÄR)  

Läs om Latter rain på TrueReformation 

Läs vidare om "ogräsets väckelse" NAR / What’s up with the National Day of Prayer? 

Barnen föds inte till mördare – de skolas 

"...Ett barn vaknar inte en morgon och bestämmer sig för att skada människor. Vad som 

händer på vägen från födsel och fram till det ögonblick då människor väljer att begå 

mord och skapa förödelse – för politiska, religiösa eller ideologiska syften – är oftast 

ett resultat av miljö och indoktrinering. En aspekt av radikaliseringsprocessen har dock till 

stor del ignorerats – betydelsen av politiska ledare, skolsystem och religiösa figurer. När det 

politiska ledarskapet bestämt sig för att främja sina politiska mål genom terrorism använder man 

sig av utbildningssystem och offentliga informationskanaler för att uppmuntra medborgarna att 

utföra våldshandlingar. I dagens Mellanöstern tillämpar det palestinska ledarskapet just en sådan 

politik vilket vi ser då palestinska terrorister skjuter, knivhugger och kör över civila israeler. 

Många av dessa är endast tonåringar som sedan barndomen utsatts för hatpropaganda bland 

annat genom barnprogram på den Palestinska myndighetens officiella TV-kanal där terrorister 

hyllas som hjältar och förebilder. ...Faktum är att den terror Israel har lidit av i alltför 

många år inte är en följd av frustration på grund av fattigdom eller arbetslöshet – 

vilket också forskningen bekräftar – utan snarare ett direkt resultat av den 

antisemitiska indoktrinering som pågått i decennier..." (Isaac Bachman) 

Tig inte om antisemitism  

" Det är svårt att förstå att man på var och varannan redaktion i riket blir så häpna när en 

muslim av fundamentalistisk karaktär vägrar hälsa i hand på kvinnor. Är opinionsbildare så 

urbota okunniga, för att inte säga allmänobildade, att man trodde att geografiska gränser 

utplånar fundamentalism? Det var, enligt min enkla uppfattning, åtskilligt mer häpnadsväckande 

att inte Fridolin sa sig begripa att en inte utsträckt hand uppfattas som kränkande. Det kan inte 

vara enkelt att leva upp till vad ett proklamerat ”feministiskt parti” kräver, om man lever i 

aningslöshet och brist på jämställdhetens självklarheter.... Det är verkligen inte förvånande att 

svensken i gemen känner otrygghet efter all terror och all ryktesspridning. Islamismen smyger 

sig in världen över. Och vi måste över allt vad nationsgränser heter försöka främja den trygghet 

som demokratin ska stå för. Men vi får inte glömma att antisemitismen kan gro medan vi är 

engagerade för att hålla islamismen borta." (Alf Svensson) 

Hinduiska reaktionen på artikel om skolyoga 

"Per Ewert är direktor vid Claphaminstitutet och forskar på sekulariseringens historia. Han menar 

att den aktuella debatten visar på hur en nutida svensk sekulär inställning kolliderar med det 

hinduiska perspektivet, där yoga är en självklar del i spridandet av hinduismen. – Den här 
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debatten har pågått mycket mer öppet i USA.The Hindu American Foundation har förklarat att om 

alla religiösa inslag tas bort ur yogan och man försöker reducera övningarna till bara en allmän 

fysisk gymnastik, så är det inte längre yoga utan något annat. Yoga är och förblir hinduismens 

väg till frälsning, återförening med Brahman. – Ett så sekulärt samhälle som dagens Sverige 

verkar ha ytterst svårt att förstå att i andra kulturer kan religionen inte bara kopplas bort ur 

vardagskulturen. Vi kan hoppas att både den här debatten och den aktuella diskussionen om 

islamism kan öppna det sekulariserade Sveriges ögon en del, säger Per Ewert." (Världen idag) 

THE TRUMPET NEWS 

Nu säkras skolavslutningarna 

"Inte sällan har kritikerna av att skolavslutningar genomförs i kyrkor hänvisat till att traditioner 

exkluderar. De har sagt sig stå på kulturella och religiösa minoriteters sida och hävdat att 

människor av annan tro än den kristna känner sig kränkta och åsidosatta av att gå i kyrkan. Det 

är onekligen såväl felaktigt som att kraftigt underskatta människor. Staten och kyrkan har 

sedan mer än ett och ett halvt decennium gått skilda vägar. Däremot har vi seder och traditioner 

som byggts upp i vårt land genom tiderna. Många av dem har sitt ursprung i kristen tro och 

tradition. Att möta dessa handlar inte om exkludering, snarare tvärtom. Genom att lära känna 

traditioner som tillhör den gemensamma referensramen i vårt land kan inkluderingen i vårt 

samhälle snarare öka." 

”Om Sverige går med i Nato kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder” 

"Om Sverige går med i Nato kommer Ryssland att agera. Hur får militären avgöra. Det var 

Sverige, inte Ryssland, som fryste ner relationerna mellan länderna. Baltländerna har inte 

visat någon tacksamhet för att Ryssland släppte dem utan våld. Det säger den ryske 

utrikesministern Sergej Lavrov i en exklusiv intervju med Dagens Nyheter. " OHLINS: 

Varningssignalerna från "Gog" duggar ganska tätt numera. Ett land som har vänt Gud ryggen 

lever farligt och detta är en påminnelse till Guds folk att be för landet. 

Sverige röstade för anti-judisk resolution 

"”Detta är ett förödande och effektivt sätt att försöka radera platsens historia, och definitivt ett 

hinder mot en fredlig lösning på konflikten i området.” Hon påpekar också att Irina Bokova, 

Unescos generalsekreterare, offentligt har motsatt sig beslutet ”som är av uppenbar politisk 

art”. " 

OHLINS: Vi hoppas att kritiken bara växer i styrka och storlek! Med regeringens återkommande 

Israelfientliga hållning, hoppas vi INTE att Sverige kommer med i FN:s säkerhetsråd. Där finns 

det tillräckligt med sådant elände ändå. 

En kristen mediegåta  

Torbjörn Freij tycks vara stolt över att han i tidigt skede informerade svensk kristenhet om Willow 

Qreek och Saddleback Church? Freij borde istället skämmas! Om det finns någon som helst 

urskiljning borde han ha varnat för de båda rörelserna som har raserat och skadat så mycket av 

Guds verk. Vi som har erfarenheter av nämnda rörelsers inflytande har sett frukten på nära håll 

och den är allt annat än god! Ta varning! "Om en blind leder en blind.." 

De anklagelser mot Israel som Kaplan och professor Masoud Kamali med flera gör har inget med 

det verkliga Israel att göra. Deras begreppsapparat förvränger språket i syfte att demonisera en 

stat. Det skriver Ulf Öfverberg, generalsekreterare Svensk Israel-Information, i en replik. 

(SvD) >> 
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While campaigning for president, Obama lightly dismissed the question of abortion, telling 

megachurch pastor Rick Warren that knowing when human life begins was “above my pay 

grade.” In contrast, the president argued last week that churches would gain more followers if 

they embraced the “powerful” idea of helping those in poverty. “I think it would be powerful for 

our faith-based organizations to speak out on [poverty] in a more forceful fashion,” he said. The 

president also said that advocating the redistribution of wealth is “vital to following 

what Jesus Christ, our Savior, talked about.” >> 

OHLINS: Vi har sagt det förut vilddjuret skökan kommer att samarbeta med handlar om 

Kommunism - Marxism. Påven kallas väl inte för RED FRANCIS för inget ? The New World Order 

på gång. 

 

Varför röstade Sverige ja till en kontroversiell FN-resolution som ifrågasätter judarnas band till 

Jerusalems heligaste platser? Det luktar röstfiske lång väg. (Expressen) >> 

DET HÄR VERKAR VERKLIGEN VARA GENOMRUTTET 

EU PLANERAR NEW WORLD ORDER 

OHLINS: Då var det inte så konstigt att Obama var där och talade så fint om England i EU. 

Manipulationerna fortsätter elitens New World Order skall bli en verklighet till vilket pris som 

helst. Men man kommer att braka samman med buller och bång på Herrens Dag. Se nu till bara 

min älskade kristne vän så att du inte fångas av allt fagert tal om att sätta upp "gudsriket" här 

och nu innan Jesus kommer tillbaka. >> (de laglösas villfarelse) 

Islamismen hör inte hemma i Sverige 

"Samtidigt är affären Kaplan också en ljuspunkt. Den visar att Sverige är ett land där 

sanningen till slut trumfar lögnen också i maktens korridorer. Vi är ett land vars folk inte tolererar 

islamismens värderingar. Som en konsekvens av vårt kristna arv accepterar vi inte en grumlig 

människosyn, lögner, undanflykter eller dubbla lojaliteter med andra länders regeringar. Hur 

sekulära vi än tror oss vara ligger de kristna värderingarna stadigt i botten av folksjälen. Man kan 

inte tycka och uttrycka vad som helst som svenskt statsråd, du måste vara en och samma person 

vid varje tillfälle, dag som natt företräder du landet. ”Jag lämnar inte mina värderingar”, sa 

Kaplan på den famösa presskonferensen i måndags innan han skyndade ut. Det är riktigt. Det var 

just på grund av dessa värderingar han var tvungen att lämna. För svensk demokrati står för 

allas lika värde, ärlighet och öppenhet. Demokrati är alltjämt omöjlig att förena med islamism. 

När Kaplan avgår är det ytterst en seger för demokratin." (Åke Hällzon) 

Därför skriver vi om yoga 

"Religion är i dag ett oerhört känsligt ämne i offentligheten. Inom skola och vård betonas ofta 

från ansvariga myndigheter och politiker att man håller tro på minst två armlängders avstånd. 

Samtidigt har vi här alltså ett fenomen, yoga, som har tydliga rötter i religion, som används av 

miljontals troende för att utöva sin tro och som fortfarande dessutom uttrycker tro i någon form. 

Men som trots detta behandlas som något helt okomplicerat. Barn på förskolor och skolor i 

Sverige slår sig ner i klassrum och gympasalar i meditationsställning, på vissa håll upprepas 

mantrat ”Aum” (som står för begynnelsebokstäverna på tre hinduiska gudanamn), och ofta sker 

detta ens utan att föräldrar informeras." (Samuel Teglund) 

OHLINS: Självklart ska yoga avslöjas för vad det är och bör varnas för i alla lägen av en kristen 

tidning. 
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Föräldrarna stoppade yoga på skolan 

"När skolan i Rydaholm planerade yoga på lektionstid fick några föräldrar nog. Efter kraftiga 

protester meddelade skolan att man drar tillbaka sina planer. "Det känns väldigt bra", säger 

fyrabarnsmamman Linda Olsson. ...– Det känns jätteskönt att vi fick stopp på det här. Nu gäller 

det bara att vara vaksam så att detta inte smyger sig in på nytt. ... Har du något råd till andra 

föräldrar i landet som känner oro inför yogavågen? – Ja, att stå på sig och inte ge med sig. 

För detta är inget vi behöver acceptera. Om vi inte hade fått stopp på yogan så hade jag inte 

skickat vår son till skolan på den lektionen." 

OHLINS: Det här är goda nyheter som beskriver en högst okunnig lärare och skola men vakna 

och raka och sunda föräldrar. (Journalisten borde kanske få sig en tillrättavisning i dåliga ordval: 

föräldrarna var upprörda, inte "upproriska" vilket snarare associerar till något negativt). 

Föräldrarna agerar 100% rätt och föredömligt. 

”Familjens roll saknas i debatt om psykisk ohälsa” 

"I sommar arrangeras ett seminarium där expertis från olika länder ska delta för att försöka 

svara på vad den negativa utvecklingen bland unga i Sverige kan bero på. Ämnen som inte 

väntas komma upp är familjens roll och små barns behov av att knyta an de första åren. Men 

dessa områden borde verkligen ta plats i debatten, menar Annika Eclund, Kristdemokraternas 

skolpolitiska talesperson. 

Sverige: Förebild eller skräckexempel? 

"...Sverige har fortfarande högt värderade varumärken. Men landet Sverige är nedklassat. I 

många kretsar i den amerikanska debatten är Sverige skräckexemplet. Ökande antisemitism. 

Lekstuga i regeringen. Sharia-kontrollerade områden i svenska förorter. En stat i upplösning som 

inte har kontroll på sina pass. Tiotusentals försvinner årligen. En överbefälhavare som medger att 

Sverige bara kan försvara sig i en vecka. En skola i förfall med internationella mått mätt. 

Okontrollerade migrationsströmmar som dränerar statens finanser. Sverige har näst högst antal 

våldtäkter per capita i världen. Rankas som ett av de mer brottsfyllda och otrygga länderna i 

världen. Singapore, Sydkorea och Hong Kong däremot är bäst i klassen. Inte att förglömma är 

det senaste debaclet med Kaplan och Romson. Om detta kan man numera läsa i tidningar, höra 

på radio och se på tv i USA, Ryssland, England och Australien. Detta är en ny internationell bild 

av Sverige." (Mats Tunehag) 

Fick ett livsäventyr med Jesus 

"– Jesus betyder allt. Att vandra med honom är livet för mig, klargör Jan. – Han gjorde mig till en 

sann människa, från att ha varit en stor lögnare. Jag ljög hej vilt. Han drar det ett steg till, 

menar att livet utan Jesus – oavsett om man är direktör eller knarkare – är att leva i en lögn. – 

Om Jesus är vägen, sanningen och livet – vilket han själv hävdar att han är – och vi ändå väljer 

att leva vårt liv utan honom, ja då ställer vi oss utanför Guds syfte med våra liv. – Men Jesus är 

ingen diktator som tvingar oss, understryker han. Frälsningen är ett erbjudande han ger oss. Vad 

känner du när du tänker på Jesus och det han har gjort med ditt liv? – Tacksamhet, glädje 

och väldigt mycket hopp. Och störst av allt: Bibeln är tydlig med att Jesus ska komma tillbaka 

och hämta oss. Tänk dig själv. Han ska hämta alla som tillhör honom, kan det bli bättre? Det är 

underbart!" (Världen idag) 

Svenska kyrkan sågar av sin gren i förslaget till ny handbok 

"Vi tycks gå mot ett bekännelsens sammanbrott i Svenska kyrkan. ...Tendenserna är desamma 

bland protestantiska kyrkor i västvärlden. Brander ser ett paradigmskifte som innebär att 

personen och namnet Jesus bleknar bort och ersätts av det mer allmänna ”Gud”. Samma 

tendenser är tydliga i det förslag till ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan, som just nu är ute på 

remiss. Påfallande ofta används där det mer opersonliga ”Gud” för att undvika ett ”han” eller 
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”Herre”. Man söker också efter ett annat språk för att tala om Treenigheten. ”Fader–Son–Ande” 

kan i vissa alternativ ersättas av ”Skapare–Räddare–Tröstare” eller ”Skapare–Frälsare–Hjälpare” 

etcetera. Strategin gäller inte bara nya texter och alternativ, utan även gamla. ...Någonstans 

passeras en gräns där gudstjänsten inte längre uttrycker kristen tro på ett distinkt sätt, utan 

snarare präglas av ett mer allmänreligiöst innehåll. Det bibliska vittnesbördet tunnas genom 

små förändringar ut i handboksförslaget. Många av dessa kan visserligen godtas var för sig, men 

sammantaget innebär de en väg bort från trons bärande mönster." (Mikael Isacson och Mikael 

Löwegren)  

OHLINS: När avfallet från bibeltrohet och sundhet breder ut sig i många frikyrkor, är situationen 

tydligen katastrofal i Svenska kyrkan.  

Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, 

finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som 

en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 

Känslan av att detta är ett lika farligt läge som 1980-talet bekräftas av en sovjetisk 

flygveteran 

"April har hittills inneburit de säkerhetspolitiskt kanske farligaste veckorna i Europa sedan 

Ukrainakrigets inledning – med flera högriskincidenter i Östersjön inom loppet av några dagar. De 

stora svenska medierna har dock valt att i stället fokusera på Miljöpartiets haverier. De är väl 

mer lättbegripliga, men jag vill starkt ifrågasätta att de är lika allvarliga som händelserna i 

Östersjön. Nästa gång som ryska stridsflygplan eller helikoptrar flyger ett stenkast (vid ett tillfälle 

nio meter) från amerikaner i internationellt område i Östersjön – då kan det nämligen bli 

eldgivning. USA:s utrikesminister John Kerry sade att det överflugna fartyget hade rätt att öppna 

eld i den uppkomna situationen. Fartygschefen avstod alltså från att ge den ordern. Att en 

amerikansk utrikesminister öppet pratar om att avge eld i Östersjön är i sig en historiskt stark 

signal. För att hitta någon liknande milstolpe får man söka sig till 1980-talet. ...Samtidigt som 

jag skriver dessa rader släpper ryska och norska medier nyheten att den nya ryska militärbasen 

på ön som är närmast Svalbard, Alexandras land (del av Frans Josefs land), ska få mycket 

imponerande stridsflygplan. Det rör sig om Su-34 eller MiG-31. Efter ett drygt decennium av 

debatt (Världen idag var tidigt ute) om Gotlands utsatta läge, har den svenska regeringen 

beslutat att ön från nästa höst (2017) ska få 300 soldater och officerare med pansarfordon. Det 

är naturligtvis bra att ribban höjs något för att kunna ta över den viktigaste ön i Östersjön. Men 

frågan är om omvärlden kan vänta. De senaste veckornas allvarliga incidenter borde leda till att 

genom fler övningar genast tydliggöra att Gotland är och ska förbli under fullständig svensk 

kontroll." 

THE TRUMPET NEWS 

 Polis: Rättssystemet hotas av kollaps  

"...I en mängd förorter råder laglöshet där de kriminella gängen tagit över och bestämmer 

spelreglerna. Till dessa områden tvingas polisen åka minst två patruller på jobben. En patrull som 

har till uppgift att lösa uppdraget och en patrull som bevakar polisbilen för att förhindra 

skadegörelse. I dag hör det till vardagen att poliser i dessa områden möts av stenkastning, 

molotovcocktails, hot och annat våld. Det har även förekommit att en skarp handgranat kastats 

mot polisfordon. Även brandkår och ambulanspersonal utsätts för attacker under uppdrag i dessa 

områden. Gängkonflikter har flera gånger resulterat i uppgörelser på öppen gata utan hänsyn till 

oskyldiga förbipasserande. Vid flera tillfällen har det förekommit regelrätta eldstrider mellan 

gängen..." 

Kyrka revs - pastorsfru blev levande begravd 

"Ett kinesiskt pastorspar som i förra veckan försökte stoppa rivandet av deras kyrka blev 
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avsiktligt begravda under jordmassor och kvinnan kvävdes till döds. Det uppger organisationen 

China Aid. ..Kinesiska myndigheter har de senaste åren drivit en intensiv kampanj mot offentlig 

kristen verksamhet. Över 2 000 kors har tagits bort från kyrkobyggnader, rapporterar 

International Christian Concern. Enligt Bob Fu finns en stor oro inom regimen för kristendomens 

inflytande i Kina. – Det högsta ledarskapet blir allt mer bekymrat över den kristna trons snabba 

växt och deras offentliga närvaro och deras sociala inflytande, sade Fu till Christian Post i 

februari." 

Patriarken stödjer inte Assad 

(Debatt) "Patriarken stödjer inte Assadregimen, utan endast de krafter som skyddar den 

utrotningshotade syrianska folkgruppen och de andra kristna i Mellanöstern. Hade inte den större 

delen av Assads opposition velat skära halsen av honom och hans församlingsmedlemmar för 

deras tro, så hade han gärna fört samtal med dem också. Regimstyrkorna är, vad man än tycker 

om dem, det enda skyddet som finns för dessa människor. Även en patriarks beteende och 

uppträdande ska med det sagt kunna ifrågasättas. Kritiken du lämnar i detta fall säger dock mer 

om dig än om patriarken. Att han har dialog med Assad som kontrollerar de delar där de flesta 

kristna syrianerna bor är det enda hoppet som finns för att de ska kunna fortsätta bo där, vilket 

du borde förstå. ...Musa, det är dags att ta av sig skygglapparna och se den realitet som finns. I 

Sverige gör man ingen skillnad på en icke-vit muslim, mörkhyad katolik eller blåögd svensk. I 

vårt Sverige ställs man till svars för sina gärningar, sina uttalanden och sitt samröre. Att klä på 

sig offerkoftan eller dra fram islamofobikortet varje gång en svensk med muslimsk bakgrund 

kritiseras börjar bli tröttsamt. Kaplans kopplingar till högerextremism, islamism och antisemitism 

är ett faktum inte en konspirationsteori, likväl är hans bortförklaringar och Miljöpartiets vaga 

fördömanden av Kaplans samröre med svensk islamism klandervärda." (Josef Aslan) 

Jämför Israel med Hitler – ”Grovt antisemitiskt” 

"Det finns gott om kontroversiella och direkt antisemitiska citat från Abdelhak Lahouaichri 

i intervjun med Smålänningen. Som till exempel: ”Israel är de största terroristerna”. ”Kaplan 

har helt rätt och borde inte ha avgått”. ”Vi muslimer stöder Kaplan, han har inte sagt något som 

är fel. Han formulerade en åsikt som 1,7 miljarder muslimer i världen håller med om och som vi 

muslimer i Sverige också håller med om”.  

...Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, reagerar kraftfullt på det som Lahouaichri 

säger. ”Uttalandena är grovt antisemitiska och farliga. Bagatellisering av nazismens förbrytelser 

mot judar, demonisering av Israel och ´judarna´ och föreställningar om judisk allmakt och 

världskonspiration är oacceptabelt och kan aldrig ursäktas och ges legitimitet. Om detta får det 

inte finnas någon tvekan”, skriver SKMA.. 

OHLINS: Hur många muslimer i Sverige håller med om de här antisemitiska lögnerna om Israel 

och judarna? Hur många vågar i annat fall stå upp och säga emot? 

LIGHTHOUSE TRAIL 

KARINS NYHETSBREV: Marknadsplats Rörelsen... 7 Berg... Ytterligare NAR-konferens! - 

DEL 14 

Kristen tro har både centrum och gränser 

"...Kommande helg kommer nordirländaren Peter Rollins till Göteborg, och ska medverka i fem 

kyrkor. Jag har lusläst hans tre senaste böcker den sista månaden. Rollins undervisning brukar 

räknas in i det som kallas Gud-är-död-teologi, ibland används även beteckningen radikal teologi. 

Det innebär att ifrågasätta, dekonstruera och dissekera alla kristna lärosatser. Den kristna kyrkan 

måste börja föra diskussioner om var gränserna för kristen tro går. Kan man tro vad som helst 

och hur som helst och kalla sig för kristen och få predika i kristna kyrkor?" (Stefan Swärd) 
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OHLINS: Här finns all anledning till att varna och ta avstånd till den person som Stefan Swärd 

varnar för här. Även de kyrkor som släpper in Rollins bör märkas som avfallna och antikristna. 

Olika aspekter av fallet Kaplan 

"Jag hyser inga som helst sympatier vare sig för islamismen eller för det israelhat som är utbrett 

inom många muslimska invandrargrupper. Om man som muslim ska kandidera till Sveriges 

riksdag bör man därför markera ett tydligt avstånd till dessa båda riktningar inom den egna 

religionen. Samtidigt kan jag inte undgå att känna en oro när det talas om att alla måste ställa 

upp på ”demokratiska värderingar”. Inte för att detta skulle vara något problem i sig – och 

definitivt inte för mig som kristen – utan för att begreppet tenderar att ges en allt snävare 

definition. Hur länge kan man kallas för ”demokrat” och fortfarande ha en tro på en Gud som står 

över våra politiska system? Hur lång är den lista på värderingar som man måste skriva under på 

för att vara välkommen i den politiska debatten? Risken är att denna lista med tiden blir så lång 

att det skapar problem inte bara för islamister, utan också för alla med en annan lojalitet än den 

sekulära staten. Det senare kan i så fall visa sig vara bekymmersamt för fler av oss – den 

politiska korrektheten är trots allt en ganska nyckfull, och därmed också farlig, måttstock." 

Nej, människan är inte Guds avbild 

"I dagens kristenhet förkunnas det praktiskt taget överallt att ”människan är skapad till Guds 

avbild” i andemeningen av att hon ”är en Guds avbild” oavsett hon är återlöst eller inte. Om 

människor tar till sig detta utan att ha blivit födda på nytt av Guds Ande så kan de rimligtvis inte 

uppfatta det på något annat sätt än att de i grunden är goda, under förutsättningen att Gud är 

god. Jesus vittnar entydigt om att människan är ond och han talar aldrig någonstans om att hon 

är en Guds avbild; däremot så kallar han alla till att bli det. ...Att människan fick med sig en 

begränsad gudslikhet i fallet om rätt och fel (1Mos 3:22) och att hon i den meningen ”är av Guds 

släkt” gör henne inte till en Guds avbild; men denna moraliska medvetenhet och inre kodning gör 

att hon är möjlig till återlösning, till pånyttfödelse och därmed till att kunna börja återspegla 

någon annan..." (Sven Degerfeldt) 

Jordanien: Övervakningskameror installeras inte på Tempelberget 

ISRAELNYHETER: "Enligt en överenskommelse från senaste år mellan Israel och Jordanien 

skulle övervakningskameror installeras på Tempelberget, åtminstone delvis för att förhindra den 

vilda ryktesspridningen bland de arabiska muslimerna om att Israel håller på att "judaisera" 

området. Palestinierna  har hela tiden motsatt sig kamerorna trots att det är de som borde ha 

haft mest nytta av dem  om deras påståenden om judarnas agerande på området är sanna. Men 

eftersom  palestiniernas ryktesspridning grundar sig på lögner har de nu lyckats övertyga 

Jordanien om att avstå från att installera kamerorna." 

Misstänkt självmordsbombning i Jerusalem  

Paul Widen: "Minuterna efter explosionen rådde stor förvirring i nyhetsrapporteringen, då vissa 

uppgifter gjorde gällande att offren nästan uteslutande uppvisade brännskador istället för 

splitterskador. Efter att först ha rubricerat händelsen som en misstänkt terroristattack uppgav 

därför polisen att det var möjligt att det istället rörde sig om ett tekniskt missöde. Kort därefter 

bekräftade dock polisens tekniker att explosionen hade orsakats av en bomb. En av de svårast 

skadade passagerarna har ännu inte identifierats och polisen utesluter inte att personen i fråga 

kan ha burit på bomben. Detta, i kombination med att busschauffören uppger att han 

genomsökte bussen efter misstänkta föremål två gånger innan han startade sin rutt, pekar på att 

händelsen var en självmordsattack." 
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NY TUNNEL UPPTÄCKT 

A new system for detecting underground tunnels exposed a tunnel that is two kilometers long 

and stretches from Gaza into Israel. The tunnel is 30 meters deep and is believed to be relatively 

new. 

Profetiskt budskap: En syn från Herren om avfallet (Janne Ohlin) 

NY OHLINS FUNDERING: Den vita hästen, världsreligion, de 7 bergen  

(Obs Uppdaterad) 

THE TRUMPET 

DET ÄR EXAKT VAD SOM SKER NU 

I see the rise of a super world church. I see the formation of a super world church council 

consisting of a union between liberal, ecumenical Protestants and the Roman Catholic Church 

joining politically hand-in-hand to create one of the most powerful religious forces on earth. This 

union is going to start as a cooperative charity program and it will end in a political union. This 

visible super world church is going to be spiritual in name only, freely using the name of Jesus 

Christ, but will in fact be antichrist and political in many of its activities. This powerful church 

union will be deeply involved in social action, tremendous charity programs, and ministries of 

compassion. Its leaders will make statements about meeting human needs. They will send out a 

call for social action, political intervention and a greater voice in world affairs. There is going to 

be a sudden mysterious chain of events. Just when it appears the ecumenical movement is nearly 

dead, a rather mysterious chain of events will bring about the framework for this union. Rome is 

going to insist on and receive concessions from the Protestant ecumenical leaders. The Pope will 

be considered more of a political than a spiritual leader of this church union. 
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