
 

Dubbla budskap, Ignatíus av Loyola, Fredsbön mm ...  
Elvor Ohlin: En påve går alltid in under allt det som den Romerska Katolska kyrkan 

bekänner sig till, dess religionssystem och dogmer, oavsett vad han sen säger i olika 

sammanhang. Är det inte märkligt att när Påven bad offentligt på "Fredsbönen" bad han inte 

till den katolska Maria eller anförtrodde Mellanöstern till henne, "Fredens drottning", som han 

ofta gör annars? Är det inte märkligt att katolska präster plötsligt kan låta som vilken 

protestantisk präst eller pastor som helst - även frikyrklig sådan - vid speciella tillfällen, trots 

att de inte alls bekänner sig till det som de då predikar (i så fall borde de avsäga sig 

katolicismen), att de inte ber till "Maria" eller sina "helgon" just då? Nej, det är inte alls 

konstigt. Det är utstuderat och planerat... 

 

NY RUNES HÖRNA: ATTACK MOT PETRODOLLARN (Pdf) 

Frankrike rasar mot dollarn 

The Almighty Dollar Is In Peril As The Global ‘De-Dollarization’ Trend Accelerates 

Det här är verkligen “Breaking News”. En mindre bomb släpptes idag av Elvira Nabiullina 

chef för ryska centralbanken när hon meddelade att långt gångna planer finns hos BRICS-

länderna att nu etablera ett system av multilaterala swappar som tillåter transaktioner från ett 

land till ett annat.  

Åtgärden kommer att ge möjlighet att helt gå förbi US-dollarn och får ses som ytterst 

provocerande mot USA och det nu rådande systemet. US-dollarn kommer inom kort att 

utsättas för svåra prövningar, en fight som man högst sannolikt kommer att förlora. 

Situationen kan skapa en mycket skakig höst på de finansiella marknaderna. >>  

Mvh Rune 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLIN27-06-14.html
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http://voiceofrussia.com/2014_07_03/BRICS-is-morphing-into-an-anti-dollar-alliance-6229/


 

NY RUNES HÖRNA (PDF)  

Hamas är inte Palestina 

"Konflikten på Gazaremsan har under natten till måndagen kostat ytterligare sexton 

palestinier livet, och den totala dödssiffran uppgår nu till 1 035. Flera oberoende eldupphör 

har föreslagits än så länge, men trots detta fortsätter Hamas att skjuta raketer mot Israel, vilket 

resulterat i enorma civila förluster i Gaza. Med detta i åtanke bör vi ställa oss frågan om 

Hamas verkligen står på den palestinska civilbefolkningens sida. Hamas vann majoritet i 

parlamentet vid Palestinas senaste val 2006, närmare 44 procent i Gaza. 

...Ännu en viktig poäng att beakta är faktumet att en regering bör beskydda sin befolkning. 

Israeliska försvaret publicerade nyligen flygfoton som avslöjar de platser som Hamas avfyrat 

sina raketer från. Lekplatser, sjukhus, skolor och moskéer är vanligt förekommande. ”Human 

shields”, mänskliga sköldar, är ett begrepp som används för att beskriva Hamas strategi. De 

gömmer sig bakom civilbefolkningen, vilket gör att civila förluster är nästintill ofrånkomliga. 

Det är i Hamas intresse att civilbefolkningen tar skada av Israels bomber, då det självfallet 

avspeglar sig negativt på Israel." (William Hallström)  

Myter och fakta om Gaza 

"Förenklade sanningar, vinklade bilder och undanhållande av information har präglat 

rapporteringen kring konflikten i Gaza. Världen idag ger dig svaren på de vanligaste frågorna 

kring konflikten. ...Finns det bevis för att Hamas använder mänskliga sköldar? Ja. Hamas 

talespersoner har vid flera tillfällen gjort yttranden där de öppet står för att de använder sig av 

denna metod. ”Metoden att använda människors kroppar för att stoppa israeliska flyganfall 

har visat sig vara en mycket effektiv metod” säger en av Hamas talespersoner i en Tv-

intervju. En annan Hamasledare säger att det är ett sätt för palestinier att få dö martyrdöden. 

De uppmanar också öppet människor att stanna i sina hem trots varningar om attacker. " (Bitte 

Assarmo)  

Tillbaka i Jerusalem 

Paul Widen: "...Över 2700 raketer har avfyrats mot Israel från Gaza sedan kriget började. 

Under dagen stupade tre israeliska soldater i Khan Yunis efter att en försåtsminerad 

vårdcentral, driven av FN-organet UNRWA, exploderade och kollapsade över soldaterna som 

befann sig inne i byggnaden. Mellan 12 och 15 soldater skadades vid incidenten. Före 

explosionen hittade de israeliska styrkorna mynningen till en attacktunnel under 

vårdcentralen." 

Lukas Berggren: Under Prideveckan prövas lojaliteten 

"...Det finns de som ser Pridefestivalen som en manifestation för alla människors lika värde. 

Vore den det, så hade den varit enkel att ge sitt stöd. Alla människor – oavsett hur man 
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definierar sin sexualitet – är lika mycket värda. Men Pridefestivalen är främst en politisk 

manifestation, med normupplösning och relationsanarki som mål. En sådan politik är skadlig, 

inte minst för barn och unga. Och man måste inte gilla skadlig politik för att stå för alla 

människors lika värde. De partiledare och andra politiker som inte deltar i lördagens 

Prideparad betraktas som svikare. Alla ska nämligen falla ner inför vår tids staty av guld och 

meddela sin lojalitet till de lobbyister som utgör vår tids ideologiska överhet. Avvikarna får 

det förstås hett om öronen. De utmålas som homofober och skräms till lydnad genom 

påståenden om att de inte står upp för alla människors lika värde. I själva verket är det nog så 

enkelt att man har genomskådat den skadliga politiska agendan och inte sympatiserar med 

den." (Lukas Berggren)  

 

Två nya avgrundshål har upptäckts i norra Sibirien, skriver Huffington Post. Forskarna är 

fortfarande förbryllade över vad som orsakar de mystiska slukhålen. Ett av hålen upptäcktes 

av renskötare i Yamal-regionen i norra Sibirien, skriver sajten. Det är samma område där ett 

liknande hål upptäcktes i förra veckan. (DI) >>  

OHLINS: Man kan ju inte låta bli att tänka på bibelorden ifrån Jesaja. 

Jes 24:19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den 

vacklar.  

LIGHTHOUSETRAIL NEWS  

Ex-Hezbollah Iranian Muslim Saw Jesus and Jesus Said Who He Was - Afshin Javid  

F d iransk muslim i Hizbollah såg Jesus och Jesus talade om vem han är (Eng). Video med 

Afshin Javids vittnesbörd  

 

OHLINS: Ett underbart vittnesbörd om en f d islamist som fick ett Guds-möte i 

fängelsecellen. Ännu ett bevis på att koranens Allah och Bibelns Gud inte är samma Gud och 

att Jesus är Guds Son och hela världens Frälsare! Afshin fick bokstavligen uppleva Jesu ord: 

"..den som söker han finner...".  

http://www.di.se/artiklar/2014/7/30/nya-helveteshal-upptackta/
http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2014/newsletter20140728.htm
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River in China mysteriously turns blood-red overnight 

An Arab Pastor Speaks Out on Gaza (Eng) 

Arabisk pastor talar ut om Gaza. Följande är ett öppet brev från Shmuel Aweida till alla dessa 

"fredsaktivister" som står upp mot Israel. Lyssna noga, Awieda är en israelisk arabisk kristen 

pastor som vet vad han talar om! "Kära så kallade "freds-sökande folk", "pro-eldupphör 

människor" och "freds-och försoningsaktivister", Förlåt mig för att jag inte tar dina fina 

drömmar och fredsdemonstrationer och önskemål så allvarligt ...Människor som inte bryr sig 

om det lidande folket i Gaza under Hamas regim i flera år kan inte riktigt anses vara moraliskt 

överlägsna alla IDF-soldater som är på marken där nu. Du kanske verkar vara bättre och 

snällare, men det är inte riktigt så... Förlåt ... om du verkligen bryr dig, så befria Gaza från 

Hamas och andra islamiska jihadist-organisationer! Hur kan man tycka synd om de oskyldiga 

barnen som skadas av misstag av Israel när du inte bryr dig om att samma barn växer upp att 

lära sig att hata avsiktligt? Du påstår att du tycker synd om de hungriga barnen och bortser 

från giftet de matas med varje dag på Hamas och Fatahs skolor och på TV. Hur kan du tycka 

synd om kvinnorna som gråter nu när du inte bryr dig om att de har blivit förödmjukade, 

diskriminerade och till och med våldtagna och dödade regelbundet i flera år?... 

Här är en annan sak som jag inte förstår: Denna typ av sympatiska, fredsälskande människor 

som automatiskt vill och ber för en vapenvila i Israels krig mot dessa onda, antisemitiska, anti 

mänskliga, blodtörstiga terroristorganisationer som Hamas (inte mot palestinierna) - de gör så 

att Israel aldrig kan avsluta "jobbet" och sedan på toppen av det hela, skickar deras regeringar 

och frivilligorganisationer miljarder dollar av "bistånd" till detta korrupta, onda systemet. Och 

gissa vad som händer gång på gång - i stället för att mata de hungriga med livsmedel, föder de 

sig själva med vapen. I stället för att lära barnen matematik, lär de dem att hata och jihad mot 

judarna. Istället för att bygga hus och sjukhus ovan jord, bygger de terror-tunnlar under 

marken. ...Be att Gud skyddar våra soldater som tjänstgör för oss och ger sina liv för oss - 

stolt över den moraliska koden för IDF och legitimiteten för detta krävs att agera. Be för dem 

när de tar de svåra besluten - men med mycket ödmjukhet. Jag antar att vi behöver be om att 

vi alla skyddar våra hjärtan från hat, hämnd, rasism, stolthet och andra destruktiva saker som 

inte hedrar oss, och inte heller Israels Gud." 

 

THE TRUMPET NEWS  

Onyanserad bild av Israels verklighet 

"Det är inte helt ovanligt att i svensk media läsa rubriker som ”Israel slog till mot 34 

http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2014/07/27/river-in-china-mysteriously-turns-blood-red-overnight/
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/24779/Default.aspx
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http://israelidag.se/onyanserad-bild-av-israels-verklighet/


terrormål” eller ”Flygattack mot Gaza”. Läsaren får naturligtvis intrycket av att Israel bär 

skulden, media underlåter allt som oftast att ta upp själva anledningen till Israels försvar – 

terrorn, attackerna, självmordsbombarna, kidnappningarna, raketerna, hoten om utplåning." 

Engelsk överste: "Israels försvarsmakt har den högsta moralen som världen har skådat" (Eng)  

"Ingen annan armé i världen har någonsin gjort mer än Israel gör nu för att rädda livet på 

oskyldiga civila i en krigszon," sa Kemp i en intervju med Channel 2 News och tillade att när 

världens ledare kräver av Israel att göra mer, "kanske Israel borde fråga vad mer de kan göra." 

Efter att ha tjänstgjort i både Irak och Afghanistan, är Kemp väl förtrogen med exakt den typ 

av fiende Israel står inför, och den miljö där den kämpar i. "Islamiska extremister runt om i 

världen använder mycket liknande taktik," förklarade den pensionerade översten, när han 

påminde om att talibanerna använder barn för att attackera sina trupper. "Brittiska soldater har 

bekämpat just denna typ av fiende i Afghanistan och i Irak. Brittiska soldater förstår vad 

Israel gör.." 

OHLINS: Igår kväll fick vi höra på sv nyheter att Israel attackerat en FN-skola där människor 

tagit skydd. Det här har vi däremot inte fått veta: "IDF (Israels försvarsmakt) har inlett en 

utredning, och armékällor sa att det var oklart om området som drabbades var av en israelisk 

eller palestinsk projektil. Senare torsdag kväll, sa IDF att en inledande undersökning visade 

att terroristerna hade öppnat eld från närheten av skolan, och att armén besvarade elden. 

Samtidigt, sköt Hamas i riktning mot skolan, sa armén. Civila i skolan ombads att lämna 

området, men vägrade, tillade armén..." >> (Eng)  

 Berit Simonsson: Tro som håller i alla väder 

” Också kyrkligt och teologiskt så ändras landskapet snabbt i vår tid, även om människor själv 

tycker att de befinner sig i samma sammanhang och samfund som alltid. Förändringen tränger 

sig högljutt på..."släng den gamla jackan på historiens soptipp, inga har sådana nuförtiden!" 

Och "den gamla jackan" som verkar helt otidsenlig kan till exempel vara tron på Bibeln som 

Guds heliga ord, bekännelsen till Jesus som världens unike frälsare och enda vägen till 

Fadern, synen på äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna, en frimodig iver 

att ta Missionsbefallningens ord på allvar. Det är faktiskt nästan så att man skäms ibland, och 

känner sig dum över att gå omkring med en sådan gammal jacka år 2014...” 

 

OHLINS: Berit Simonsson ger här uttryck för det som varje sann kristen kan instämma i. Då 

infinner sig nästa fråga när det gäller Simonsson: menar hon verkligen det hon säger? Om hon 

menar detta kan hon omöjligt stå för Oasrörelsens strävan efter enhet med Påvedömet och 

katolska kyrkan. I så fall är hon inte ärlig. Det som RKK bekänner sig till är en annan Jesus 

och ett annat evangelium. Det är också orsaken till att frikyrkliga och (pånyttfödda) 

protestanter omöjligt kan samarbeta med KK i katolska länder eller där katolicismen har stort 

inflytande. Alla dessa predikanter som står med en fot här och en fot där, bör vi vara 

tveksamma och mycket vaksamma över. Den som är ärlig och rak, står fast också när det 

gäller de frågor som gäller avstånd till villfarelser och falska läror.  

Miljöpartist vill se Israel upplöst 

"Miljöpartisten Jerker Nordlund liknar Israel vid en sinnessjukdom. Han förordar nu ett 

globalt krig mot Israel, enligt Borås Tidning." 

OHLINS: Får en kommunpolitiker uttala sig hur som helst? Det här ropet kommer från 

avgrunden och vi förstår att det är det sataniska ropet som föregår det Bibeln beskriver när 

alla folk vänder sig emot Guds egendomsfolk i Israel. Gud kommer att tillåta det till en 

http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/24780/Default.aspx?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=No-sidebar-news-1&utm_content=1306
http://www.jpost.com/Operation-Protective-Edge/US-State-Department-UNRWA-school-shelling-underscores-need-to-end-violence-in-Gaza-368833
http://www.varldenidag.se/ledare/2014/07/25/Berit-Simonsson-Tro-som-haller-i-alla-vader/
http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/07/24/Miljopartist-vill-se-Israel-upplost/


bestämd tid men då kommer Gud själv att gripa in! Israels och vår Messias och Frälsare 

kommer tillbaka.  

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

intas, husen plundras och kvinnorna våldtas. Halva staden skall föras bort i fångenskap. Men 

återstoden skall inte bli utrotad. 3 Sedan skall HERREN gå ut i strid mot dessa hednafolk, så 

som han stred förr på drabbningens dag. 4 På den dagen skall han stå med sina fötter på 

Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. 

Proportionerligt våld 

"Israel har i mer än en vecka hävdat att sjukhuset utnyttjas som militär sambandscentral och 

vapenlager av terroristorganisationerna Hamas och Islamiska Jihad. Personal och patienter 

evakuerades från sjukhuset i början av veckan efter ha blivit förvarnade om den förestående 

attacken av Israels försvarsstyrkor (IDF). I en videoupptagning av händelsen kan man tydligt 

se sekundärexplosioner, dvs. att attacken utlöste ytterligare explosioner av vapen och raketer 

som hade gömts av Hamas och Islamiska Jihad inne i sjukhuset. 

...Begreppet proportionalitet i Genèvekonventionen har dock ingenting med antalet dödsoffer 

att göra, utan syftar på hur mycket våld som används i proportion till det militära värdet av ett 

givet mål. Om en kulspruta misstänkts vara gömd någonstans i ett bostadshus vore det 

oproportionerligt att jämna huset med marken och därmed riskera att skada och döda 

oskyldiga civila. Om 50 medeldistansraketer skulle ha gömts i källaren på samma hus vore det 

däremot legitimt att förstöra det..." (Paul Widen) 

OHLINS: För att förstå vad som händer på Gaza bör man läsa hela denna artikel.  

 

 

 

Redan för 70 år sedan pågick inbördeskriget i Palestina. Då stod hårdföra islamister - anförda 

av stormuftin av Jerusalem - mot den fredsfrämjande Nashibiklanens sympatisörer. 

Stormuftin al-Husseni hade för avsikt att "rens" Mellanöstern från judar och grunda en 

islamisk stat i Palestina, i det hade han stöd av nazityskland. I dag är det Hamas som är al-

Husseinis arvtagare medan Fatah - likt Nashashibiklanen - anses ha "svikit saken". 

(EXPRESSEN) >>  

Israel står inte för rasism 

"...Arabländerna har tillsammans tretton miljoner kvadratkilometer markyta i jämförelse med 

http://nyheter.paulwiden.se/?p=2452
http://www.expressen.se/debatt/hamas-ar-arvtagare-till-hitlers-arabiska-vanner/
http://www.dagen.se/opinion/asikt/israel-star-inte-for-rasism/


Israels tjugotvåtusen kvadratkilometer! Israel har alltså mindre än två procent landyta i 

jämförelse med arabländerna. Inom detta israeliska område lever och arbetar 1,6 miljoner 

araber med närmast samma löner och sociala förmåner som den judiska befolkningen. Det är 

inte rasism! Under lång tid har hotet om en ny förintelse av judar i Israel uttalats. I flera år 

har raketer med dödande förmåga skjutits in över Israels befolkning. I ett sådant 

spänningsläge är det förståeligt att relationerna blir ansträngda mellan de båda 

befolkningsgrupperna även inom Israel. Kravet på en intervention av stormakterna för att 

fördriva judarna ut ur sitt land framställs nu. Samtidigt tvingar terrorgruppen Islamiska Staten 

de kristna i Irak att välja mellan att lämna sitt hemland eller dö för svärdet. Är den svenska 

Diakonialedningen redan nu i samverkan med Islamiska Statens etniska utrensningskampanj? 

Vem är egentligen rasistisk?" (Stanely Sjöberg) 

OHLINS: Diakonialedningen är tyvärr helt novisa och blinda för verkligheten i konflikten i 

Mellanöstern. Med sina uttalanden står Diakonia för en antikristlig, rasistisk och antisemitisk 

inställning. De tar terrorister och terrororganisationer i försvar och lägger skulden på den som 

gör allt för att skydda civila och sina egna medborgare från död och utplåning. Gazaborna har 

själva röstat fram Hamas och själva orsakat den situation som de befinner sig i men om det 

finns någon medmänsklighet, borde det visa sig i att Västvärlden stöder Israel när de försöker 

få slut på Hamas våld och terrorregim. Även Abbas ger uttryck för rasism då han sedan länge 

har sagt att i en "palestinsk stat" (vilket inte existerar idag och har aldrig funnits) ska inga 

judar få bo. Så har Israel aldrig resonerat gentemot araberna och i Israel finns 1 miljon araber 

med samma rättigheter som judarna. Vi i Sverige får be till Gud om förbarmande över den 

dårskap som Diakonia med flera uttrycker, att deras röster inte får genomslagskraft. Om Gud 

skulle handla med oss som han har gjorde med Israel i gammaltestamentlig tid då han överlät 

sitt folk till dem som de beundrade och ville efterlikna (ex Babylonien) - då skulle Gud låta 

Sverige hamna under islams förtryck och jämställdhet, rättvisa, åsiktsfrihet och religionsfrihet 

skulle vara ett minne blott.  

Mona Valter säger sanningen om islam 

"1,3 miljarder muslimer saknar frihet att lämna sin religion. Samtidigt som kristna i 

Mellanöstern flyr för sina liv under islams tyranni uppmanar rektor Martin Nihlgård Mona 

Valter att inte svartmåla islam samtidigt som han själv sprider lögner. Mona Valter skriver 

vad hon har hört och varit med om. Koranverserna som hon citerar är inga dammiga lösryckta 

citat från en förfluten tid. Tyvärr praktiseras detta i dag år 2014 framför våra ögon!  

...Trots att Martin Nihlgård uppger sig ha studerat islamologi, verkar han inte ha någon 

kunskap om hur det är att leva i ett muslimskt samhälle, under islamiska lagar. 1,3 

miljarder muslimer saknar frihet att lämna sin religion. I länder där islam är 

majoritetsreligion är det förbjudet och förenat med livsfara att bli ateist, eller att 

konvertera till en annan religion. Icke-muslimer behandlas som andraklassens medborgare 

och en konvertit från islam har ingen rätt att existera. Några exempel.." (Christina Fahmi, 

Kairo) 

http://www.dagen.se/opinion/asikt/mona-valter-sager-sanningen-om-islam/


 

Hamas underjordiska tunnlar står högst på Israels lista över militära mål. Hittills har 23 av 

dem hittats, uppger den israeliska militären. – Israel uppfattar tunnlarna som ett större hot än 

raketbeskjutningen, säger Björn Brenner på Försvarshögskolan. (AB) >>  

 

 

En stad i Kina har spärrats av och 151 personer sitter i karantän sedan förra veckan då en man 

dog i böldpest, rapporterar statliga medier. Den 38-årige mannen dog i böldpest förra 

onsdagen efter att ha varit i kontakt med någon form av murmeldjur. Böldpest är en bakteriell 

infektion, mest känd som digerdöden. En smittsam epidemi dödade tiotals miljoner 

människor i 1400-talets Europa. Det är extremt sällsynt att människor får sjukdomen i dag. 

(GP) >>  

Plan för lösning på Gazakonflikten  

ISRAELNYHETER: "...I Israel har tidigare försvarsminister och överbefälhavare Shaul 

Mofaz lagt fram en plan på hur den pågående konflikten i Gaza kunde lösas. Planen har fått 

stöd av både premiärminister Netanyahu och avgående presidenten Shimon Peres. Planen går 

i korthet ut på att det internationella samfundet skulle övervaka att Gaza blir demilitariserad 

enligt samma mönster som man använder i Syrien för att förstöra de kemiska vapnen.Som 

"belöning" skulle Gaza få 50 miljarder dollar för att bygga upp området. Mofaz säger att enda 

alternativet till en demilitarisering är en ny vapenvila som oundvikligt kommer att leda till 

nya attacker från Gaza och sedan nya israeliska operationer eller ockupation av Gaza." 

JAN MARKELL NEWS  

Mycket omfattande tunnelnätverk i Gaza 

Paul Widen: "Fokus för den israeliska markinvasionen fortsätter att vara det mycket 

omfattande nätverk av tunnlar som terroristorganisationen Hamas har grävt, både inne i Gaza 

och under gränsen till Israel. Hittills har de israeliska försvarsstyrkorna (IDF) hittat minst 15 
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tunnlar med mynningar i Israel. Den längsta var 1.2 km lång. Inne i Gaza är de sedan 

sammankopplade i ett system som beskrivs som en veritabel tunnelbana. Under en extrainsatt 

presskonferens på söndagskvällen med anledning av de stupade soldaterna sa Israels 

premiärminister Binyamin Netanyahu att Hamas har investerat åtskilliga år och enorma 

resurser i utveckingen av tunnelsystemet. Syftet var att utföra en megaterrorattack, enligt 

Netanyahu, en koordinerad infiltration från mer än ett dussin tunnlar som hade kunnat få 

katastrofala följder." 

OHLINS: Då vet vi ännu mer exakt var våra skattepengar tar vägen som används som bidrag 

till Gaza. Medan Hamas ledare (och säkert fler) lever rikt, precis som Arafat på sin tid, har 

befolkningen det svårt. Pengarna används till vapen och underjordiska tunnlar för terrorism! 

Skandal och bedrövligt är ord som inte räcker till.  

NETANYAHU I CNN 

THE TRUMPET NEWS (pdf)  

 

Ett nyupptäckt gigantiskt hål i marken förbryllar forskare. Hålet i norra Sibirien ligger nära ett 

av Rysslands största gasfält och kan ha orsakats av en explosion. (GP) >>  

  

VIDEO: (Eng) Den egyptiske doktorn Tawfik Hamid förklarar att palestinierna lider på grund 

av Hamas och inte på grund av Israel. Om Hamas idag skulle erkänna Israels existens kunde 

konflikten vara löst. Hamid säger att det finns en miljon araber som bor i Israel tillsammans 

med judarna och är medborgare där och de lider inte! De araber som lider gör det på grund av 

deras ledare i Hamas och deras felaktiga beslut. Inte på grund av Israel. Om de (Hamas) 

upphör med sin arrogans och sin barbariska attityd mot judarna kommer situationen att 

förändras och ingen palestinier kommer att lida. Lösningen är därför i Hamas händer. "Jag 

har varit i Israel två gånger och jag kan intyga att judarna hatar inte araberna. Det är 

vi som är orsak till problemet. Vi måste ändra oss", säger Hamid.  

Hamas främsta offer är de som bor i Gaza 

"Hamas saboterar alla fredsansträngningar och drar in civilbefolkningen i en konflikt som kan 

upphöra om attackerna mot Israels civila stoppas, skriver Isaac Bachman. ... Hamas är en 

terroristorganisation som tog makten i Gaza genom en mycket blodig kupp som krävde 

otaliga offer bland den egna befolkningen, inte minst företrädare för den Palestinska 

Myndigheten. Organisationen saknar helt en konstruktiv agenda och lever på myten om en 

fiktiv fiende - det Israel som redan för 10 år sedan lämnade Gaza. För att säkra sitt 

maktinnehav indoktrinerar den Gazas unga med en extremistisk våldsideologi." 

Fortsatta raketattacker mot Israel 

” I ett medlingsförsök har Egypten föreslagit att Israel och Hamas inleder en vapenvila. 

Hamas har svarat med raketbeskjutning från Gaza. 

...Nu kritiseras Hamas inte bara av Israel utan också av de omgivande arabländerna. I 
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Egypten har man inte glömt bort att Hamas, lierad med terrorstämplade Muslimska 

Brödraskapet, varit inblandat i terrorattacker mot egyptiska civila och militärer under det 

gångna året. Den egyptiske reportern Azza Sami, som arbetar på tidningen Al-Ahram, har 

öppet tackat Netanyahu för Israels agerande. De egyptiska myndigheterna ser Hamas som ett 

hot mot Egyptens säkerhet och har under det senaste året iakttagit noggranna 

säkerhetsåtgärder inte bara mot Hamas utan mot hela Gazaremsan." (Bitte Assarmo) 

OHLINS: Det är inte svårt att se Guds hand i förändringen i Egypten när Muslimska 

Brödraskapets makt bröts och den s k arabiska våren kom av sig. Om MB hade regerat i 

Egypten hade de backat upp Terroristorganisationen Hamas emot Israel. Som det är nu, är 

Egypten tacksam att Israel "gör jobbet" och bekämpar Hamas. För Israel är det ett påtvingat 

och nödvändigt självförsvar av civilbefolkningen. De som anklagar Israel borde istället 

fundera över hur de själva hade velat att svenska försvaret hade reagerat om vi hade utsats för 

dagliga, dödliga raketanfall! Hade de sutttit i skyddsrum (finns det några sådana i Sverige?!) 

och fruktat för sina liv och accepterat att svenska försvaret inte bryr sig eller agerar? 

Regeringsbråk i Israel 

Paul Widen: "Semesterorten Eilat utsattes natten mellan måndagen och tisdagen för en 

raketattack från Sinai. Två raketer slog ner i staden och skadade minst fem människor. Ett 

dygn tidigare dödades åtta egyptiska soldater i Al-Arish i Sinai när tre raketer slog ner i 

militärförläggning. Egyptens militär har vid flera tillfällen de senaste dagarna 

arresterat terrorister som har försökt smuggla ut raketer från Gaza till Sinai. Attackerna mot 

Al-Arish och Eilat visar att Israel och Egypten kämpar mot samma fiende. Israels 

säkerhetskabinett godtog på tisdagsmorgonen det förslag till vapenvila som hade framarbetats 

av Egypten. Mellan klockan 9 och 15 avstod därför Israel från alla krigshandlingar, medan 

Hamas och övriga terroristorganisationer i Gaza avfyrade minst 50 raketer... 

Den absoluta merparten av dödsoffren är alltså män och bland dem är 63% i åldersgruppen 

16-39, dvs. det som allmänt betraktas som stridför ålder. Åldersstatistiken säger naturligtvis 

inget om huruvida de dödade personerna på något sätt deltog i stridshandlingar, men den visar 

tydligt att kvinnor och barn utgör en minoritet av alla dödsoffer hittills." 

ISIS - MELLANÖSTERN (Jan Markell) 

Radioprogram om vad som sker i mellanöstern som kan få stora konsekvenser för världen 

(Eng) >>  

 

DE HÄR OFFERTALEN HAR VI HÖRT FÖRUT  

2Pe 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att 

finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre 

som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras 

utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer 

de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och 

deras undergång sover inte.  
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Rocket hit Eilat amid reports of ceasefire deal 

"Raket träffade Eilat mitt under rapporter om eldupphör-uppgörelse.  

Småflickor skadades i Beer Sheva när Iron Dome stoppade raketer över Tel Aviv, syd; raketer 

avfyrade från Syrien, Libanon; soldat och 8-årig pojke skadades i separata attacker tidigare." 

Gaza Resident: We Are Biting the Hand That Feeds Us (Eng) 

ISRAEL TODAY: Gazainvånare: "Vi biter den hand som föder oss!" 

"Även observatörer från den senaste omgången av våld mellan Israel och Hamas var säkra på 

att få höra många negativa krav mot den judiska staten, men också invånarna i Gaza uttrycker 

tyst vrede mot sina terrorist-överherrar. "Alla här hatar Hamas," berättade Gaza taxi-

enhets Abu Ali för Associated Press. "Men de är för rädda för att säga det offentligt. 

Vår mat kommer från Israel, men vad vi ger dem i gengäld är raketer -. Raketer som 

inte bara gör små hål i marken" Abu Ali, som han angav, är inte ensam. I det kommande 

numret av Israel Today, talade vi till en ung Gaza-baserad fredsaktivist som sade att han 

önskade att Israel skulle återta kustenklaven så att invånarna skulle kunna bli av med Hamas 

styre..." 

När sanningen gör sig påmind 

Paul Widen: "...Israel förser Gaza med elektricitet, men eftersom den söndersprängda 

kraftledningen ligger inne på Hamas-kontrollerat territorium har det israeliska elbolaget 

beslutat att i nuläget inte riskera sina anställdas liv och lem för att reparera skadan. Incidenten 

belyser raketterrorismens urskiljningslösa karaktär. Detta har också, något otippat, 

uppmärksammats av Ibrahim Khreisheh, PLO:s representant i UNHRC, FN:s råd för 

mänskliga rättigheter. I en intervju på palestinsk TV den 9 juli förklarade han att varje 

raket som avfyras mot Israel är ett krigsbrott, eftersom raketerna riktas mot civila mål. 

”Det var därför Israel till slut gick till attack mot Gaza.” Men inte nog med detta. 

Khreisheh noterade även att Israels försvarsstyrkor (IDF) har uppmanat civila palestinier i 

Gaza att evakuera sina hem innan man har gått till attack. ”Om någon dödas i ett sådant fall 

betraktas det enligt lagen som oavsiktligt snarare än medvetet dödande, eftersom Israel följde 

[de föreskrivna] juridiska procedurerna,” förklarade han..." 

850 raketattacker på en vecka 

"Strax efter klockan 21:00 på lördagskvällen avfyrade terroristorganisationen Hamas 10 

raketer mot Tel Aviv. Sex av dem sköts ner av Israels raketförsvarssystem, medan fyra slog 

ner i områden utan bebyggelse. Inga människor skadades i den massiva attacken, som var den 

mest omfattande hittills mot Tel Aviv. I Gaza kunde man dock se ungdomar dansa på gatorna 

efter att Hamaskontrollerad TV hävdat att raketerna hade orsakat flera dödsfall. 

En knapp timme senare rapporterade Israels försvarsstyrkor (IDF) att man hade slagit ut den 

ramp som raketerna hade avfyrats ifrån. Samtidigt började man uppmana befolkningen i delar 

av norra Gaza att lämna sina hem och försätta sig i säkerhet längre söderut, då omfattande 

attacker kommer att riktas mot området under kommande 24 timmar. Rykten har också börjat 

insistera att den förväntade israeliska markoperationen är mycket nära förestående. Hamas har 

för sin del uppmanat den palestinska befolkningen i Gaza att inte hörsamma IDF:s 

uppmaningar och istället stanna kvar i det som inom kort kommer att vara en krigszon." (Paul 

Widen)  

Mona Sahlin borde välja sitt sällskap  

"I lördags deltog Mona Sahlin och förre utrikesministern Jan Eliasson i en demonstration där 
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fanor för Hamas och Hizbollah vajade för vinden. Stora flaggor, fullt synliga. I 

demonstrationen sågs också hakkors. Senare under protestmötet stacks den israeliska flaggan i 

brand. I Malmö talade riksdagsledamoten Luciano Astudillo, som sitter i s partistyrelse. På en 

film från mötet ses tre stora Hizbollahfanor. En man bredvid Astudillo bär terrorledaren 

Hassan Nasrallahs porträtt på sitt bröst..." (Per Gudmundson, ledarskribent SvD) 

OHLINS: Det här är så nattsvart så att det är svårt att tro att det är sant! Hur lågt i rasistiskt 

och antisemitiskt mörker ska dessa politiker skjunka? Botten är nådd när svenska politiker 

deltar i demon(!!)strationer som dessa!  

 

 

Kommandosoldater från Israels armé drabbade i morse samman med beväpnade män från 

Hamas när de anföll en avfyrningsramp i Gaza. Rampen ska ha använts för att avfyra 

långdistansraketer mot Israel.  

Sammandrabbningen skedde vid kusten på norra delen av Gazaremsan, rapporterar 

nyhetsbyrån Reuters. Soldaterna attackerade en avfyrningsramp för Hamas långdistansraketer 

när de besköts, enligt ett uttalande från Israels militär. De besvarade elden och träffade 

rampen, heter det i uttalandet. Flera soldater ska ha skadats lindrigt. (SvD Nyheter) >>  

Angående Israel och Gaza: "Skillnaden mellan oss är enkel: Vi utvecklar missil-

försvarssystem för att skydda våra medborgare, medan de använder sina medborgare 

för att skydda sina missiler. Och det är det som gör hela skillnaden." (Benjamin 

Netanyahu) 

THE TRUMPET NEWS (PDF)  

 

Netanyahu: Vi hindras inte av påtryckningar (Expressen) >> 

Israels armé laddar upp vid gränsen 

Israel har rätt till Gaza och Västbanken 

"Kunskapen om nutidshistoria brister på många håll och den som intresserar sig för Israel-

Palestina-konflikten bör noga läsa FN-deklarationen från 1922. För trots en absurd situation 

med många resolutioner från flera av FN:s organ så är de israeliska rättigheterna till Gaza och 
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Västbanken obestridliga, skriver Berndt Ekström i en replik. Gunnar Olofsson hänvisar till 

FN-dokument som reglerar staters uppförande i världssamfundet. Låt oss då granska dessa 

lite närmare: Israel har hotats av krig och aggression alltsedan dess grundande 1948. Ett hot i 

detta avseende behöver inte ens vara ett hot mot landets existens. Finns ett mönster av militärt 

trakasseri från en angripare med räder över nationsgränser, raketbeskjutning eller 

statsfinansierad terrorism, så räcker det som grund för en ockupation från den kränkta 

nationens sida för att kunna undanröja hotet eller förhindra att området används för ytterligare 

attacker..." 

OHLINS: Det hör inte till vanligheterna att svensk media förmedlar sanningen om konflikten 

i Mellanöstern, därför är den här artikeln mycket värdfull och ganska unik. Medan 

terroristerna i Gaza använder människor som levande sköldar sedan DE (Hamas) 

STARTADE oroligheterna med raketbeskjutningen mot Israel, fortsätter svenska nyheter att 

förmedla en förvriden bild genom att lägga skulden på Israel. Israel har rätt att fortsätta 

försvara sig mot beskjutningen men det tycks de flesta svenska journalister och politiker 

blunda för. Sjukt !  

VIKTIG INFO! Ambassadör Bachman svarar på Aftonbladets partiska ledare 

"Hamas är internationellt erkänd som en terroristorganisation. Det är en extremt 

våldsam organisation som aldrig har och sannolikt aldrig kommer att föra en dialog 

med Israel. Deras mål är och har alltid varit Israels förintande.  
...Målen som angrips i Gaza är kopplade till terrorism. Aftonbladets ledarsida föranleder 

läsaren att tro att alla omkomna i Gaza är civila när majoriteten i själva verket är de terrorister 

som ligger bakom attackerna mot just civila. Vi ska inte heller glömma att terroristerna ibland 

misslyckas med att avfyra sina raketer med följden att de slår ner i tätbefolkade områden i 

Gaza och därmed dödar civila. De dödar alltså sina egna. Terroristerna ser dock detta som ett 

rimligt offer i det heliga kriget att förinta Israel. Innan Israel drog sig tillbaka från Gaza 2005 

lovade det internationella samfundet en ljus framtid. Vad vi fick var monstruösa terrorarméer 

och raketbeskjutning. "  

200 mål i Gaza angripna under senste dygnet  

"Under det senaste dygnet har Israel slagit till mot 81 underjordiska raketavfyrningsramper, 

21 kommandocentraler, 15 attacktunnlar och träningscenter samt 7 Hamasbyggnader.Hamas 

och Islamsk Jihad ledare har också dödats. Två tredjedelar av offren för bombningarna i Gaza 

är "soldater" alltså terrorister som deltar i striderna uppger en israelisk talesman. 

Roar Sörensen: Mord, vedergällning och medier 

"...Morden på de tre judiska pojkarna försvann mycket snabbt från rubrikerna och fokus föll 

på Abu Khdeir. De våldsamma protester som följde i spåren av hans begravning, samt den 

intensiva raketbeskjutningen från Gaza in i judiska städer och samhällen, har i många fall 

presenterats som en naturlig reaktion, och liten eller ingen kritik har riktats mot dem. Tvärtom 

har tonvikten i många rapporter legat på att det judisk-israeliska samhället är rasistiskt och 

skoningslöst. Filmklipp som påstås visa israeliska poliser som misshandlar unga bakbundna 

palestinska araber används för att stödja bilden av ett brutalt samhälle. Men sanningen är en 

helt annan – och det är uppenbart för alla som ser det..." 

Varför göra religion av den evangeliska tron? 

"Knappt har pingsthelgens mycket positiva och bibliska rop att ”löftet gäller dig” klingat ut 

förrän jag hör en dubbel signal. Ett seminarium hålls på en av pingströrelsens stora 

konferenser, Lapplandsveckan, som introducerar radbandet som hjälp för den troende i hennes 
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böneliv. Pingstens budskap är ju att det är anden som stödjer oss i vår bön och den skapande 

kraft ordet känner till är samme ande, varför då presentera ett alternativ på en 

pingstkonferens? Att sådant sker på newagemässor kan jag förstå men, som sagt var, varför på 

en pingstkonferens?" (Krister Nordin)  

OHLINS: Läs om radbandet "Frälsarkransen" HÄR >> (punkt 1 och 8) och HÄR >> (punkt 

11)  

 

En av talarna på Europakonferensen... 

Birro: Jag konverterar fullt ut till katolicismen | Marcus Birro | Expressen >>  

Är den katolske Jesus och bibelns Jesus den samme? Du måste ställa den frågan för Paulus 

varnar för andra evangelium och en annan jesus. (Läs gärna 2 Tess 2 ) LÄS ÄVEN >>  

2 Kor 11:3 Men jag fruktar att såsom ormen i sin illfundighet bedrog Eva, så skola till 

äventyrs också edra sinnen fördärvas och dragas ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus. 2 

Kor 11:4 Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I 

undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än 

det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl. (1917)  

Per Ewert: Hur många står emot Isis agenda? 

"Som perspektiv kan vi påminna oss att när någon i kristendomens utmarker utför något slags 

provokation drabbar kritiken ofta hela kristenheten, och kristna ledare kallas ut för att ta 

avstånd. Det som sker just nu är att militanta muslimer som al-Qaida och Hamas av interna 

skäl går emot Isis. Under de gångna veckorna har det dock varit underligt tyst från de större 

muslimska organisationerna i Sverige. De mål och medel som Isis öppet förkunnar väcker 

flera frågor till den stora gruppen svenska muslimer: Representerar Isis den sanna versionen 

av islam? Hur ställer muslimer i Sverige sig till Isis mål att äga världen och till deras krav på 

underkastelse under deras nye kalif? Ingen vill väl tro att muslimer i Sverige skulle stå bakom 

Isis enorma grymheter. Minns dock att det enda som behövs för att ondskan ska segra i 

världen är att goda människor inte gör någonting. Och så länge Isis inte möter ett unisont 

motstånd inom den egna gruppen, finns en stor farhåga att de ohotat kan fortsätta sin 

bloddränkta väg mot sitt tänkta islamistiska slutmål." (Per Ewert)  

Kriget mot terroristerna i Gaza i full gång  

ISRAELNYHETER: Tel-Aviv har utsatts för raketbeskjutning för första gången sedan 2012, 

raketen sköts ner av Iron Dome raketförsvaret. Varningssirenerna ljöd i flera städer i centrala 

Israel under dagen och myndigheterna i Tel-Aviv fick instruktioner att öppna de allmänna 

bombskydden. Även i Jerusalem har man beslutat öppna bombskydden. 130 raketer har under 
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det senaste dygnet skjutits mot Israel från Gaza. I flygtrafiken på Ben Gurion flygfältet 80 km 

norr om Gaza har gjorts vissa ändringar på grund av konflikten. Israeliska armén kommer att 

kalla in 40.000 reservister. En andra raket mot Tel-Aviv har nu skjutits ner. 

 

Israel förbereder en markoffensiv mot Gazaremsan. Samtidigt skördar flygattacker fler offer 

— nu är alla israeler måltavlor, meddelar Hamas. Några timmar senare började sirenerna ljuda 

över Israels städer. >>  

 

Israel förbereder sig för en markoffensiv mot Gazaremsan. Samtidigt skördar flygattacker fler 

offer - nu är alla israeler måltavlor, meddelar Hamas >> 

OHLINS: Det här ser ut att utvecklas så att världssamfundet måste gripa in. Skulle tro att vi 

är inne i ett mycket viktigt profetiskt skeende just nu. Gud tvingar helt enkelt världen att gripa 

in och det enligt det profetiska ordet.  

Man misshandlad på grund av Israelflagga 

"En 38-årig man i Malmö misshandlades svårt sedan han hängt upp en israelisk flagga i sitt 

fönster. Polisen misstänker hatbrott." 

Fortsatta raket-beskjutningar mot Israel  

"Raketbeskjutningarna från Gazaremsan in i Israel fortsätter. Israelisk militär svarar med 

flyganfall." 

 

150 raketer de senaste tjugo dagarna  

ISRAELNYHETER: "Raketbeskjutningen från Gaza fortsätter. Städerna Beer Sheeva, 

Ashkelon och Ofakim utsattes för beskjutning under veckoslutet. Fredag- lördag avfyrades 

omkring 30 raketer. Invånarna i  Sha'ar Hanegev regionen uppmanades idag att stanna i 

skyddrum. Israeliska flyget fortsätter att slå till mot avfyrningsramper och liknande men om 

raketbeskjutningen ännu fortsätter kommer kravet på hårdare åtgärder att öka." 
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PROFETIORNA NÄMNER EUFRAT  

Sderot-barnens mirakulösa flykt från raket (Eng)  

ISRAEL TODAY: "När ytterligare 13 raketer smällde in i södra Israel under natten mellan 

onsdag och torsdag förmiddag från Gaza, drabbades ett barn dag-läger av en fullträff. Raketen 

trängde in i hyreshus där barnens dag-lägret inrymts men mirakulöst inte lyckades explodera 

vilket rädda barnens liv. Detta var en av tre raketer som gjorde fullträff i Sderot-bygden under 

natten." 

He Saved 669 Children During The Holocaust… And He Doesn’t Know They’re Sitting Next 

To Him  

Våldsamma upplopp i Jerusalem 

Paul Widen: "...Polisen har ännu inte gripit några misstänkta för mordet och uppger att man 

undersöker flera möjliga motiv till dådet. Dels kan det alltså röra sig om ett judiskt 

hämndattentat, men enligt en välciterad anonym poliskälla kan det också röra sig om en 

familjefejd. Föräldrarna till Mohammed Khader har dessutom lämnat motstridiga 

uppgifter till polisen, då de dagen innan kidappningen och mordet larmade polisen efter 

att flera män hade försökt kidnappa ett annat av parets barn. Mamman lyckades dock 

ingripa och förhindra kidnappningen, varpå hon larmade polisen och uppgav att 

judiska bosättare hade försökt tvinga in barnet i en bil. Pappan bestred dock dessa 

uppgifter och sa att det var araber som låg bakom händelsen, men gjorde aldrig en 

formell brottsanmälan. När Mohammed Khader sedan kidnappades och mördades bara 

några timmar senare var emellertid pappan mycket snabb med att lägga skulden på judiska 

extremister..."  

Lisa Abramowicz: Varför granskas inte Hamas? 

"Förutom sorgen över pojkarnas tragiska öde började jag omedelbart oroa mig för hur 

tragedin skulle beskrivas i medierna. Israel har från början misstänkt att Hamas låg bakom 

kidnappningen. Denna misstanke har media raljerat över och flitigt citerat Hamas som påstått 

att anklagelserna var ”löjliga”. Utan att behöva anstränga sig kan man hitta gott om uttalanden 

i israeliska och palestinska medier som bevisar att Hamasledarna Ismail Haniye och Khaled 

Mashaal uppmuntrat till kidnappningar av israeler och hyllat kidnapparna. Palestinska 

myndigheten (PA) har också trott att Hamas var skyldiga och dess säkerhetsstyrka har 

samarbetat med Israel i sökandet. I likhet med andra terrorgrupper behöver inte illdåd ske på 

uttrycklig order utan en Hamascell kan ha utfört dådet, därtill uppmuntrade av sådana 

uttalanden. Det stod inte länge på förrän nästan alla medier började beskylla Israel för att ha 

attackerat Gaza (där Hamas styr enväldigt) som ”hämnd” för morden. De attacker som Israel 

utförde den 1 juli var ingen hämnd utan ett riktat svar mot de ställningar på Gaza varifrån 
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raketer hade skjutits mot södra Israel. De hade pågått i flera dagar och förorsakat en död, flera 

sårade och materiell skada."  

OHLINS: Som vanligt "missade" svensk media att informera om att det finns starka 

misstankar om att mordet på en arabisk tonåring var en familjefejd. Svensk media "glömde" 

också tala om att raketer har avfyrats från Gaza och Hamas en tid före morden och att Israels 

bekjutning av deras avfyringsrampar inte är en hämndaktion från Israel utan i försvar, som 

vilket annat land som helst! 

 

Pastordebatten Fredrik Lignell i Ryttargårdskyrkan är "starkt kritisk till profetiska tilltal om 

hur mycket pengar folk ska ge bort" 

Det känns viktigt att poängtera att Jens Garnfeldt är en mycket perifer företeelse, också i 

frikyrkan. De flesta frikyrkligt aktiva har ingen aning om vem han är, och det är absolut ingen 

”het fråga” på kyrkfolkets agenda. Att beskriva det som en ny rörelse är missvisande. 

Tvärtom är det ett ganska typiskt exempel på 80-talets Livets Ord-era med Ulf Ekman i 

spetsen. Ingenting är nytt under solen. (CORREN) >>  

Mördarna firade morden  

"I en bandinspelning av ett telefonsamtal från en av de kidnappade israeliska pojkarna hör 

man hur de skjuts i bilen de fick lift med och hur mördarna sjunger och firar morden." 

Oroligheter i Jerusalem  

"Morden på de tre judiska skolpojkarna och ett nytt mord på en arabisk pojke i Jerusalem gör 

att känslorna går heta bland en del i Israel. På tisdagen urartade en demonstration till minnet 

av de kidnappade pojkarna i våldsamheter och omkring 30 personer 

arresterades.Demonstranterna ropade på hämnd förstörde egendom. Onsdag morgon var det 

araberna som ställde till med oroligheter efter att en arabisk pojke brutalt mördats under 

natten. Det finns ännu inget bevis för att mordet på den arabiska pojken skulle ha varit en 

hämndattack, men ryktet räcker för att starta oroligheter." 

 

LIGHTHOUSE TRAILS NEWS  

Ett enat folk, en oenad regering 

"Tidigt imorse gick israeliska stridsflygplan till attack mot 34 terroristinstallationer i Gaza, 

detta efter att minst 15 raketer under gårdagen avfyrades mot Israel från Gaza. Israels 

försvarsstyrkor uppger att Hamas låg bakom 12 av raketerna. Det skulle i så fall vara första 

gången sedan december 2012 som Hamas deltar i raketbeskjutningen, som annars oftast utförs 

av mindre (och ännu mer extrema) terroristorganisationer i Gaza, exempelvis Islamiska Jihad. 

Raketbeskjutningen från Gaza mot Israel återupptogs strax efter de israeliska flyganfallen. 

Hittills idag har minst fyra raketer slagit ner i södra Israel." 

Bomber och raketer efter funna tonårspojkar 

” – Hamas är ansvariga och Hamas kommer att få betala. Det sade den israeliska 
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premiärministern Benjamin Netanyahu när han sammankallat det israeliska 

säkerhetskabinettet på måndagskvällen för att diskutera hur Israel ska reagera på nyheten.” 

Landssorg i Israel 

"Av allt att döma mördades de samma natt som de kidnappades. De två huvudmisstänkta 

kidnapparna Amar Abu-Eisha och Marwan Kawasmeh är alltjämt på fri fot. Tusentals 

israeliska soldater uppges ikväll delta i sökandet efter dem. ”De rövades bort och mördades 

kallblodigt av djuriska människor,” sa Israels premiärminister Binyamin Netanyahu ikväll 

innan säkerhetskabinettet inledde ett extrainkallat sammanträde. ”Å hela det judiska folkets 

vägnar säger jag till de sörjande familjerna att hela nationen gråter med er. Vi kommer att föra 

barnen till Kever Yisrael [dvs. de kommer att få en anständig judisk begravning]." 

 

Israeliska tonåringar hittade döda 

Israel attackerar mål i Gaza 

OHLINS: Svensk media "glömde" visst att tala om alla de raketer som 

terroristorganisationen Hamas har skjutit in över Israel den senaste tiden! 

 

 

Nedräkningen har börjat inför en hotande betalningsinställelse för Argentina. Om mindre än 

en månad kan landet återigen vara avskuret från den internationella kreditmarknaden. (DI) >>  

JAN MARKELL NEWS  

”Kalifatet hot mot alla länder" 

”Sunniextremisternas utropande av ett kalifat - en islamisk stat - i delar av Syrien och Irak 

utgör ett hot mot alla världens länder, säger den irakiske arméns talesman Qassim Atta."  

Prophecy update:  

”Den israeliska premiärministern låter sig inte luras av de iranska mullornas schackliknande 

drag i att vilja hålla Iraks hand - även att mysa lite med det annars så hatade Amerika. En 

nyhet rapporterar: Netanyahu var, inte förvånande, oroad över amerikansk militärstyrka till 

stöd för nära Iran-allierade i Irak. "Vad du ser i Mellanöstern i dag, i Irak och i Syrien, är det 

historiska hatet mellan radikala shiiter – som i detta fall leds av Iran - och radikala sunniter 

som leds av al-Qaida och ISIS och andra," förklarade premiärministern. "Nu är båda dessa 

läger fiender till USA", fortsatte han. "Och när dina fiender kämpar mot varandra, förstärk 

inte någon av dem. Försvaga båda. Och jag tror att det absolut värsta utfall som kan komma ut 

av detta är att en av dessa fraktioner - Iran - skulle komma ut med kärnvapenkapacitet," 

hävdade Netanyahu. "Det skulle vara ett tragiskt misstag. Det skulle göra att allt annat bleknar 
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i jämförelse." (Källa: The Daily Caller) Det verkar nästan som om Mr Netanyahu har tittat på 

framtiden genom de andliga ögonen i Hesekiel, den gamla, profeten av statsministerns eget 

folk.” 

 


