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DAGS FÖR EN PROFETISK VARNING (Pdf)  

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. 6 Ni kommer att höra 

stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men 

därmed har slutet ännu inte kommit. 7 Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det 

skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. 8 Men allt detta är 

bara början på 'födslovåndorna'. 9 Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och 

ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.  

Roger Oakland sa: Katolska Kyrkan säger genom sina profeter att man väntar på den 

Eukaristiske Kristi tillkommelse – Det kommer att bli en kraftig närvaro i de katolska 

kyrkorna (EKUMENISKA?)  

(Katolsk mystiker) Stefano Gobbi: 

- The glorious reign of Christ will coincide with the triumph of the Eucharistic reign of Jesus, 

because in a purified and sanctified world, completely renewed by love, Jesus will be made 

manifest, above all, in the mystery of his Eucharistic presence.  

Fyra kvadratkilometer 

"Att palestinier som saknar ägarhandlingar och inte ens bor i området skulle ha blivit utsatta 

för ”expropriering” är ett påstående som bara är begripligt om man utgår från att all mark på 

Västbanken per definition är palestinsk. Denna hållning strider dock mot fakta, vare sig man 

avser det palestinska folket som kollektiv eller palestinska privatpersoner." 

 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

http://media.thetrumpet.com/trumpet/weekly/TW20140913.pdf
http://www.elvorochjanne.se/bilder/Nyheter/prof_varning_falsktillk.pdf
http://nyheter.paulwiden.se/?p=2541
http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2014/newsletter20140908.htm


Upprätta Guds syn på äktenskapet 

"Mer skrämmande än något annat är den återkommande uppgivenhet de bemöts med. Paren 

upplever att de inte får det stöd de behöver, vänner och ledarskap runtomkring ger inget hopp. 

Några har fått höra: ”Kanske är det bästa för er båda att skiljas” Men vi måste förstå att 

skilsmässa aldrig är Guds A-plan, hans syfte med äktenskapet är att vi ska leva tillsammans 

livet ut, i kärlek och glädje ända in i evigheten. Om man har genomgått en skilsmässa vet vi 

att Gud kan upprätta allt, att han kan skapa ett nytt liv för varje individ. Men vi är mer än 

övertygad om att Gud skulle vilja få tillgång till kaoset tidigare för att upprätta, ge liv 

och helande till äktenskapet först och upprätta både mannen och kvinnan tillsammans..." 

 

 

(Reuters) - Arab League foreign ministers agreed on Sunday to take all necessary measures to 

confront Islamic State and cooperate with international, regional and national efforts to 

combat militants who have overrun swathes of Iraq and Syria. >> 

U.S., 10 NATO allies unite to take on Islamic State threat 

OHLINS: Intressant att denna NATO-ledda koalision är just 10 nationer: USA, 

Storbritannien, Australien, Kanada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen och 

Turkiet. Kanske är det det de "10 hornen" som reser sig. I vilket fall är det en stark 

påminnelse om vilken tid vi lever i. 

 

Upp 17:12 Och de tio hornen du såg är tio kungar (ledare), som ännu inte har fått något rike. 

Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme.  
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Givetvis är inte IS någon match för vilddjurets armé. Se hur nyheten nedan om påven också 

passar in i Upp13 men bakom allt detta är en allsmäktig Gud som har kontroll Tack o Lov ! 

>> Skulle tro att vi börjar se ändetidens mönster ta sin form nu. Kan det vara samma koalition 

som sedan skall övervaka Abbas nya Palestinska stat? (Tror det) 

Upp 13:4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man 

tillbad vilddjuret och sade: "Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?" 

 

Israel’s Peres pitches “UN of Religions” to pope Jerusalem Post >>  

Israels tidigare president Shimon Peres anser inte att FN kan hantera religiösa konflikter. I 

stället föreslår han en ny religiös världsorganisation – och han vill att den ska ledas av 

påven. 

OHLINS: Intressant förslag som kan komma att bekräfta Påvens roll som "den falske 

profeten" i Bibeln. Marken är förberedd för en världsreligion och en religgionssynkretism 

pågår redan.  

OBS! Läs även Ohlins fundering (Juni - 14) punkt 5 >>  

Kristen vägrade konvertera – torterades till döds av IS 

"En av de få kvarvarande kristna i den irakiska staden Bartella, som i nära en månad 

ockuperats av islamistgruppen IS, torterades på måndagen till döds sedan han vägrat 

konvertera, uppger nyhetsbyrån Ankawa." 

http://nypost.com/2014/09/04/obama-cameron-call-on-nato-to-join-fight-against-isis/
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4567769,00.html
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Peres-proposes-UN-for-religions-to-pope-at-Vatican-374526
http://elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLIN27-06-14.html
http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/09/03/Vagrade-konvertera-torterades-till-dods-av-IS/


OHLINS: Djävulen rasar för han vet att hans tid är kort. För den som dör i tron på Jesus, 

Guds Son, är det alltid en seger för Guds rike.  

Upp 12:11 De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De 

älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. 12 Jubla därför, ni himlar och ni som 

bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, 

eftersom han vet att hans tid är kort."  

”Alla säkerhetstjänster är extremt oroliga” 

"Tidiga insatser på det lokala planet måste prioriteras för att förhindra att personer från 

Sverige lockas till att delta i jihad i Syrien och Irak, menar terrorismexperten Magnus 

Ranstorp. Terrorrörelsen Islamiska staten, IS, som tagit omvärlden med överraskning med sin 

snabba och mycket våldsamma framfart i Irak och Syrien, lockar till sig hundratals, kanske 

tusentals, muslimer från Europa som lockas av att få delta i jihad, ett heligt krig för att utbreda 

ett islamiskt rike med stränga sharialagar. Många av dem återvänder sedan till Europa, 

radikaliserade och beredda att ta till våld för sin tro även här. Risken för att europeiska 

jihadister som återvänder från att ha stridit i Syrien och Irak försöker utföra terrordåd är stor. 

Det konstaterar Magnus Ranstorp, terrorismexpert vid Försvarshögskolan. – Det är ingen 

teoretisk risk, det har redan börjat, säger han och räknar upp exempel från Storbritannien, 

Belgien, Frankrike och Spanien där terrordåd utförts de senaste åren, eller där terrorister 

gripits innan de hunnit verkställa sina planer." 

  

 

ISRAEL BEVISAR RAKETER FRÅN SKOLOR  

(Reuters) - The Israeli military has provided its most detailed assessment yet of the conduct 

and impact of the Gaza war, including photographs indicating that militants stored and fired 

rockets from schools and a breakdown of the toll inflicted on Hamas. 

Säpo hindrade två terrordåd 

"Attentaten ska ha planerats av våldsbejakande islamister bosatta i Sverige och ha varit 

riktade mot svenska mål. Säpo ska ha fått reda på de planerade attackerna genom egen 

spaning och underrättelseinhämtning." 

Historieförfalskning, Jan Guillou!  

"Grova felaktigheter om Förintelsen fick stå oemotsagda i SVT. Nu protesterar fyra 

namnkunniga författare och forskare." 

"Freden i Mellanöstern hotas av judarnas byggande"  

ISRAELNYHETER: "...EU instämmer i  fördömmandet och säger att man inte kommer att 

godkänna några förändringar i 1967-års gränser och upprepar mantrat att bosättningarna är 

illegala och ett hinder för freden. Det finns ingen gräns från före 1967, bara en 

vapenstilleståndslinje mellan Israel och Jordanien och den sägs det uttryckligen i 

vapenstilleståndsavtalet att inte skall ha någon betydelse för var en framtida gräns skall dras. 

Tyvärr verkar EU inte bry sig om ingångna avtal. Påståendet att bosättningarna är illegala och 

http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/09/03/Alla-sakerhetstjanster-ar-extremt-oroliga/
http://www.reuters.com/article/2014/09/03/us-mideast-gaza-toll-idUSKBN0GY1DS20140903?feedType=RSS&feedName=topNews
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sapo-hindrade-tva-terrordad/
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/historieforfalskning-jan-guillou/
http://israelnyheter.blogspot.se/2014/09/freden-i-mellanostern-hotas-av-judarnas.html


ett hinder för freden har inte heller mycket med verkligheten att göra. Judarna har enligt 

internationella avtal rätt att bygga och bo i området, de har alltid gjort det, och under tiden 

som det inte fanns någon judisk bosättning i området (mellan 1948-1967) var det inte fred 

mellan Israel och araberna. För de palestinska araberna företrädda av PLO, Fatah och Hamas 

är det inte bosättningarna i Judéen och Samarien som är ett hinder för freden utan den judiska 

staten Israel, men det här tycks vara för svårt för ledarna i EU att fatta. 

  

 

 

NY! OHLINS FUNDERING: Den gröna hästen, globalism, Israel och Gaza  

Elvor Ohlin: "Jag tror att globalismen öppnar upp för islamismen och andra krafter när 

gränser suddas ut. Kaos kan utgöra en grogrund för den Nya världsordningens totala 

övertagande. Den framstår som "god" i jämförelse med de uppenbara onda krafterna som 

härjar. Men det är två sidor av samma mynt. Vi som läser Bibeln ska inte låta oss bli bedragna 

av en falsk yta. Vi ska lyssna på Jesu varningar för förförelse. Vi ska med Guds Andes hjälp 

kunna genomskåda falskheten. Guds kärlek ger klarsyn och urskiljning." 

OBS! PDF filer från Goldbergs om Israel 1 2 3  

 

 

På söndagsmorgonen skedde ett nytt lavautbrott i området kring den isländska vulkanen 

Bardarbunga. Nu finns ett mardrömsscenario att utbrottet ska röra sig mot vulkanen. – Då kan 

den kemiska sammansättningen av utbrottet plus kontakt med vatten göra den explosiv, säger 

Reynir Bödvardsson, seismolog vid Uppsala universitet. (Expressen) >>  

THE TRUMPET NEWS  

Berit Simonsson: Fyra viktiga faktorer i en folkväckelse 

"Häromdagen läste jag om väckelsen som uppstod i östra Småland vid 1800-talets slut, 

lyssna här till en ögonvittnesskildring från 1898 där händelseförloppet beskrivs: "Människor 

samlades i stora skaror, många gick långa vägar för att få vara med där Guds Ord 

förkunnades. Det märktes att människorna lyssnade på ett nytt sätt, gripna och villiga att sitta 

och lyssna hur länge som helst /.../ de sökande och bekymrade under tårar, man ville inte 

skiljas, man blev kvar på sin plats, väntande att någon skulle komma och tala med dem, ty 

man visste sig ingen råd. Det stod snart klart för alla att Guds Ande var mäktigt på färde. 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLIN22-08-14.html
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/israel/GOLDBERG/Gold1_21_8_14.pdf
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/israel/GOLDBERG/Goldberg_2_21_8_14.pdf
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/israel/GOLDBERG/Goldberg_3_21_8_14.pdf
http://www.expressen.se/nyheter/stora-hotet-fran-vulkanen-pa-island/
http://media.thetrumpet.com/trumpet/weekly/TW20140830.pdf
http://www.varldenidag.se/ledare/2014/08/29/Berit-Simonsson-Fyra-viktiga-faktorer-i-en-folkvackelse/


Väckelsen, som så många hade bett Gud om, hade kommit. Varifrån? Inga synliga mänskliga 

redskap kunde utpekas." 

Vad skulle du göra?  

Ett tal av Israels försvarsminister Yair Lapid i Berlin. "... Varför de inte slogs? Det är frågan 

som det judiska folket har kämpat med sedan det sista tåget lämnade Auschwitz. Det är den 

fråga som förföljer mig. Och svaret -?.. Det enda svaret - är att de inte trodde på den totala 

ondskan... Här i Europa och på andra håll i världen, sitter människor i sina bekväma hem, 

tittar på kvällsnyheterna, och talar om för oss att vi misslyckas i testet. Varför? För i Gaza 

lider människor mer. De förstår inte - eller vill inte förstå - att lidandet i Gaza är det viktigaste 

verktyget för ondska. När vi förklara för dem, gång på gång, att Hamas använder barn i Gaza 

som mänskliga sköldar, att Hamas avsiktligt placerar dem i skottlinjen, för att se till att de dör, 

att Hamas offrar livet på de unga för att vinna sitt propagandakrig, vägrar människor att tro 

det. Varför? Eftersom de inte kan tro att människor - människor som ser ut som dem och låter 

som dem - har förmåga att bete sig på det sättet. Eftersom goda människor alltid vägrar att 

erkänna den totala ondskan tills det är för sent ... " 

Kerry tweeted that “Israel needs peace and security": without terror attacks, without missiles, 

without tunnels, without sirens and without having to run to shelters.” >>  

Snart kommer det internationella samfundet att "ordna till" en sådan falsk fred. Men den 

freden blir kortvarig och mörka krafter skall en sista gång försöka utplåna dem. Men då 

kommer Herren! 

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket 

väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 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.  

   

 

INTRESSANT ARTIKEL OM ISIS (SV) >> (Pdf)  

Kristna förespråkar väl inte hat, Eli Göndör?" 

"Eli Göndör uttrycker avslutningsvis en önskan om att kristna i princip borde sluta sprida 

sitt budskap på grund av att det historiskt skett mycket ont i kristendomens namn. Det 

förefaller lika relevant, som att sluta prata, eftersom det sägs så många dumheter. Korstågen 

upphörde ju i princip när man kunde läsa Bibeln på sitt eget språk. Sluta klumpa ihop kristna 

http://israelnyheter.blogspot.se/2014/08/vad-skulle-du-gora.html
http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/302932#.VAARRGPivPZ
http://www.elvorochjanne.se/bilder/Nyheter2/ISrattaansikte_svd.pdf
http://www.dagen.se/opinion/asikt/kristna-foresprakar-val-inte-hat-eli-gondor/


med andra hat– och våldsförespråkande ideologier. Inse att Jesus är unik och att Bibeltroende 

Jesus-fundamentalism inte är farlig vare sig för den enskilde eller samhället – tvärt om! Jesus 

är Kärleken!" (Mats Bågesund) 

Daniel Yalin: Våga uppfostra barn till kristna 

"När du ger dina barn den kristna tron ger du dem en trygghet som är oslagbar jämfört med 

allt annat. De behöver få veta vem som skapat dem och hur de ska se på världen vi lever i. 

Förmedla en tro som ger dem styrka och tröst i svåra situationer. Livet är inte alltid en dans på 

rosor och motgångarna kommer dyka upp. Men de kommer att hantera dessa tillfällen i livet 

på rätt sätt och inte bli bittra på Gud eller hamna i negativa tankemönster. Låt oss vara aktiva 

föräldrar och peka på det privilegium vi har att kunna kasta alla bekymmer inför Jesu fötter 

och på att han kärleksfullt ger tröst i alla lägen." 

Den 12:e vapenvilan på 50 dagar 

Paul Widen: "Ikväll klockan 19:00 ingick Israel och de palestinska terroristorganisationerna i 

Gaza med Hamas i spetsen en vapenvila utan tidsbegränsning. Mycket tyder på att 

överenskommelsen innebär slutet på det krig som rasat mellan sidorna i 50 dagar. Den 

föregicks dock av ett dygn med den hårdaste raketbeskjutningen (över 200 raketer och 

granater) från Gaza hittills under kriget. Två israeliska medborgare, Zeev Etzion (55) och 

Shachar Melamed (43) dödades i en av attackerna.  

...Innan sommarens krig bröt ut var det alltså mycket som tydde på att Hamas var ett hot som 

var hanterbart och som med rätt incitament kunde övertygas om att hålla sig på mattan. Denna 

illusion krossades dock den 12 juni när de tre israeliska ungdomarna Naftali Frankel, Gilad 

Shaer och Eyal Yifrach kidnappades och mördades av Hamas-terrorister på Västbanken. I den 

våg av arresteringar som följde lyckades Israel avslöja långt gångna planer på en multipel 

terroristattack, inklusive raketattacker från Västbanken mot israeliska städer på kustslätten. 

Samtidigt upptäckte man minst 30 färdigställda tunnlar under gränsen mellan Gaza och Israel 

som av allt att döma var ämnade åt en annan multipel terroristattack. Hamas hade alltså inte 

alls hållt sig på mattan, utan hade istället tålmodigt fortsatt att planera massmord på judar..." 

Giant sink-hole near Cowshill in Northeast England ‘could keep growing’ 

Gigantiskt slukhål nära Coeshill i Nordöstra Endland "kan fortsätta växa".  

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

vacklar.  

 LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

 

Hamas och IS 

Paul Widen: "...Nu är emellertid sanningen lite mer komplicerad än så. 

Terroristorganisationen IS betraktar det muslimska brödraskapet (som Hamas är en del av) 

som en misslyckad organisation. Trots att det muslimska brödraskapet grundandes redan 1928 

har det inte lyckats förverkliga sin politiska vision, nämligen återupprättandet av kalifatet. 

Hamas-styret i Gaza är idag det mest framgångsrika försöket att etablera en lokal islamisk stat 

med syfte att så småningom ansluta sig till andra islamiska stater under ett enat kalifat, men 

samtidigt har det visat sig vara svårt för organisationen att i praktiken vara så kompromisslös 

som den egna stadgan kräver. ...Faktum är dock att det bara är taktikpreferenser som skiljer de 

båda terroristorganisationerna åt. Det muslimska brödraskapet/Hamas förespråkar ett stegvist 

http://www.dagen.se/kronikor/gastkronika/vaga-uppfostra-barn-till-kristna/
http://nyheter.paulwiden.se/?p=2530
http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2014/08/26/giant-sink-hole-near-cowshill-in-northeast-england-could-keep-growing/
http://www.lighthousetrailsresearch.com/newsletters/2014/newsletter20140825.htm
http://nyheter.paulwiden.se/?p=2521


tillvägagångssätt, med etableringen av lokala islamiska stater som sedan ska gå samman under 

ett enat kalifat, medan IS alltså redan har utropat ett kalifat och nu bedriver en skoningslös 

kamp för att utvidga sitt territorium. Målsättingen är alltså identisk, liksom brutaliteten, 

kompromisslösheten och inte minst judehatet..." 

Hotet från IS något man aldrig tidigare skådat 

ISRAELNYHETER: "Varför reagerar man så totalt annorlunda när Hamas som är en 

organisation med samma målsättning som IS hotar Israel? Hamas är dessutom granne till 

Israel och har möjlighet att beskjuta och terrorisera landet. När det gäller kriget mot Hamas 

uppmanar man hela tiden till återhållsamhet från Israels sida och försöker få till stånd en 

vapenvila. Borde man inte i stället arbeta för att hotet skall elimineras? Nu förbereds också en 

FN resolution där det krävs ett omedelbart stopp på striderna. Och skulle 

terroristorganisationen Hamas bry sig om FN resolutioner? Kanske man också skulle ta och 

stoppa IS framfart med en FN-resolution?" 

THE TRUMPET NEWS (Pdf)  

Lukas Berggren: Vilka står näst på tur, Dawkins? 

"Dawkins uttalande är en tragisk – men fullt korrekt – konsekvens av hans världsbild. Den 

ateistiska världsbilden påverkar moraluppfattningen och människosynen. Som väl är drar folk 

vanligen inte konsekvenserna av sin världsbild. ...Evolutionen handlar om att de bäst 

anpassade ska överleva sämre anpassade. Handikappade, svaga, sjuka och andra "dåligt 

anpassade" människor bör då – i konsekvensens namn – sorteras bort. Inte bara egenskaperna, 

utan människorna. Det är själva grunden för evolutionär utveckling. Människans värde 

kommer i andra hand när utvecklingen ska drivas framåt. Utan Gud blir människans värde 

alltid en förhandlingsfråga, lite upp till de sociala ingenjörerna. Utan Gud vägs penningvärde 

mot människovärde. Personer som inte uppfyller kravet på "maximal lycka för flertalet" väljs 

bort. De som ropar högst vinner. De som inte har någon röst alls är de stora förlorarna. Om 

inte vi andra bestämmer oss för att låta människovärdet väga tyngst genom att ropa åt dem." 

Hotet från IS något man aldrig tidigare skådat 

ISRAELNYHETER: "Varför reagerar man så totalt annorlunda när Hamas som är en 

organisation med samma målsättning som IS hotar Israel? Hamas är dessutom granne till 

Israel och har möjlighet att beskjuta och terrorisera landet. När det gäller kriget mot Hamas 

uppmanar man hela tiden till återhållsamhet från Israels sida och försöker få till stånd en 

vapenvila. Borde man inte i stället arbeta för att hotet skall elimineras? Nu förbereds också en 

FN resolution där det krävs ett omedelbart stopp på striderna. Och skulle 

terroristorganisationen Hamas bry sig om FN resolutioner? Kanske man också skulle ta och 

stoppa IS framfart med en FN-resolution?" 

Från fredsaktivist till realist 

"...Men så kom det tredje Gazakriget denna sommar och nu gick det inte att blunda för 

verkligheten längre. Uttåget blev, från säkerhetssynpunkt, ett fatalt misstag. Precis som det 

ensidiga tillbakadragandet från Libanon 2000 så sågs detta som en seger av de grupper som är 

fast beslutna att in i döden få Israel att försvinna, då Hizbollah startade det andra 

Libanonkriget mot Israel 2006 med cirka 4 000 skjutna raketer. Israel drog sig alltså 

urGazaremsan redan 2005. Därefter har tusentals raketer skickats mot den judiska staten, två 

mindre krig har startats av Hamas, kvarvarande synagogor har bränts ner  och israeliska 

soldater har kidnappats. Det som hade kunnat bli en framgångshistoria för palestinierna, när 

de nu äntligen fick chansen att styra sig själva, gick så dåligt som det bara kunde gå. I stället 

http://israelnyheter.blogspot.se/2014/08/hotet-fran-is-nagot-man-aldrig-tidigare.html
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drabbades Israel av nio år av terror och ständiga attacker mot sin civilbefolkning..." (Tobias 

Goldman)  

Ensidigt om Israel i media 

"Huvuddelen av svensk media är oerhört ensidiga i sina beskrivningar av konflikten i Gaza. 

Det är pinsamt förutsägbart att i så gott som varje inslag så framställs Israel som onda medan 

Hamas är oskyldiga offer. Rekordet slogs nog när Ekots utsände lät rapportera följande: 

”Israel bröt idag vapenvilan efter att Hamas ånyo skjutit raketer mot Israel”. Det uttalandet 

borde bli historiskt." (Magnus Sjödahl)  

Ledarskribent: ”Islamismen Sveriges dödligaste ideologi” 

"Islamismen är den dödligaste av alla ideologier vi har i Sverige. Det säger Per Gudmundson, 

ledarskribent på Svenska Dagbladet, till Världen idag. Och han förvånas över svenska 

politikers sena uppvaknande över svenska terroristresor. ...Till Världen idag uttrycker han 

samtidigt sin glädje över att fler politiska röster nu höjs i frågan. – Att svenskar rekryteras för 

terrorism och sedan återvänder till Sverige utan att lagföras för sina folkrättsvidriga 

handlingar är förfärligt. Detta måste få ett slut. (Jonas Adolfsson)  

En kort lektion i orsak och verkan 

"...Här är bevisligen en kort lektion i orsak och verkan på sin plats. Åkerman inleder med att 

beskriva verkan (Israels agerande) och nämner först efteråt orsaken (raketbeskjutningen). Hon 

uttrycker sig alltså på ett sätt som tydligt förmedlar intrycket att Israel bröt vapenvilan. Detta 

intryck förstärks sedan av att uppgiften om raketattacken mot Israel kvalificeras med att den 

kommer från Israels militär. Uppgiften om Israels attack mot Gaza presenteras å andra sidan 

som ett obestridligt faktum. Båda uppgifterna har emellertid precis samma tyngd och 

bekräftas av dussintals internationella journalister på plats i området. Konsekvensen av 

Åkermans medvetna ordval blir alltså att Israels attack helt hamnar i fokus, medan 

raketattacken mot Israel blir en bisats, ett subjektivt israeliskt påstående. Faktum kvarstår 

dock att terroristorganisationen Hamas strax innan klockan 16:00 i tisdags bröt mot den 

vapenvila som man hade ingått med Israel och avfyrade tre raketer mot den israeliska staden 

Be’er Sheva..." 

JAN MARKELL NEWS  

Var Jesus ockupant och Maria bosättare? 

"Men sanningen är ju den att hela Israel, inklusive ”västbanken” har varit det judiska folkets 

hem sedan 3 000 år tillbaka. Över 80 procent av Bibelns berättelser utspelade sig på Judéens 

och Samariens område, den så kallade ”västbanken” Lagfarterna till dessa områden 

återfinns i Guds Ord, Bibeln. Historien ger judarna rätt att åter bosätta sig i det Heliga landet. 

Lika lite som Jesus var ockupant och hans föräldrar var bosättare, lika lite är dagens judar det 

som bor i Judéen och Samarien. De är helt enkelt nutida ättlingar till Israels urinvånare! Även 

Genèvekonventionens krigslagar ger Israel rätt till Judéen och Samarien. Dessa säger 

nämligen att en nation som blir anfallen och i ett försvarskrig erövrar territorium av sin 

fiende, får behålla det som straff för den aggression man blivit utsatt för och som 

krigsskadestånd. Israel blev anfallet av 5 arabstater 1948, 1967 och 1973." (Olof Amkoff)  

Kristet lidande tydliggör cynism 

"...På sin facebooksida den 9 augusti skriver han ”omfattningen av förföljelsen här i Irak kan 

inte beskrivas. Massakrerna, korsfästelserna, våldtäkterna. Den mest fasansfulla massakern av 

oskyldiga sedan Förintelsen.” ...Det råder ingen brist på rapporter om den brutalitet som 
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pågår. Det minst anständiga från Sveriges sida vore därför att genom våra internationella 

relationer aktivt arbeta för en skyddad zon och att bidra med nödhjälp i den akuta humanitära 

krisen. Tyvärr är det dock inte ovanligt att Mellanösterns kristna ofta behandlas styvmoderligt 

och cyniskt i Väst. Enligt Wall street journalvar det först när 40 000 yazidier drevs på flykt 

och hotades att dödas av IS, som USA valde att ingripa. Helt rätt, men varför inte veckorna 

innan när mer än 100 000 kristna drevs från sina hem och hotades? Nina Shea har berättat om 

sina mångåriga försök att få både Obama– och Bushadministrationen att se irakiska kristnas 

utsatthet. FrånCondoleezza Rice fick hon höra att USA bara skulle framstå som partiska. 

Sverige är inget undantag..." (Jacob Rudolfsson) 

 

OHLINS: Bibelns profetior förutsäger förföljelse av kristna över världen. Det har alltid pågått 

men kommer att öka. Vi uppmanas att be för dem som lider, först och främst trossyskon. I 

bönen kan vi innefatta dem som är "namnkristna", alltså uppväxta med Kristendom enbart 

som religion men som inte äger livet i Kristus eller känner honom. Att de inte ska lida 

förgäves utan att de överlåter sina liv till honom som har lovat vara med och ge sin kraft varje 

dag. Det är bara Gud som kan ge lidandet en mening och ett evighetsvärde och Guds ord talar 

till och med om en "salighet" för dem som lider för Jesu namns skull. 

 

1Petr 4:14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, 

vilar över er.  

 

NY RUNES HÖRNA (Pdf) 

…och så lite uppvigling i Sveriges Radio 

Paul Widen: "...Det finns ett ord för den här sortens ”rapportering” från Israel: uppvigling. 

Det här är inte ett ärligt försök att förmedla en intressant och oroväckande händelse i Israel 

(protester mot ett bröllop mellan en muslim och en jude) utan ett medvetet försök att utmåla 

hela Israel till ett rasistiskt land. När ingressen på hemsidan sätter denna påstådda rasism i 

kontrast till ”anti-semitiska [sic] strömningar som drar fram över världen” blir man direkt 

illamående, men man förstår också varför Christer Fridén är så ivrig att övertyga de svenska 

radiolyssnarna om vilka rasistiska svin de där judarna är: Det blir då med ens så 

mycket lättare för honom att se sig själv i spegeln." 

Felaktiga påståenden om kriget i Gaza 

Aron Modig besvarar felaktiga påståenden om Israel: "...Tycker skribenterna att Israel har 

visat ovilja till fred genom att sedan konflikten började den 8 juli fram till den 10 augusti 

sända 2 806 lastbilar med humanitär hjälp till Gaza? Har skribenterna något annat exempel i 

världshistorien där en av de stridande parterna förser den andra sidan med förnödenheter, 

sjukvård, el och vatten? Och att dessa transporter fortsätter trots att den andra (behövande) 

parten beskjuter transporterna?... 
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Journalister har äntligen hittat Hamas. Vad tog så lång tid? 

Hamas har genomfört ett sofistikerat, till och med lysande propagandakrig. “Om någon dödas 

ska den kallas för en civil från Gaza eller Palestina”, berättade gruppen till Gazaborna i ett 

offentligt meddelande. Hamas uppmuntrade civila att använda frasen “oskyldiga civila” så 

mycket som möjligt när man talar med journalister. Hamas avfyrar raketer från Gazaremsans 

mest tätbefolkade områden – främst Gaza City, Beit Hanoun i norr och Khan Younis i söder – 

och beordrar krigare att avfyra från känsliga platser som skolor, kyrkor, moskéer, FN-

byggnader och sjukhus. Det är en ”win-win” strategi: Om Israel avbryter en attack, överlever 

Hamas krigare och infrastruktur; Om Israel inte avbryter kommer de civila offer vara en 

propagandakupp. Låt mig vara tydlig: Jag beundrar modet som krävs för att vara en 

krigskorrespondent. Jag ser ingen konspiration bakom oförmågan hos många av dem att på ett 

lämpligt sätt rapportera om Hamas. Istället ser jag ett kollektivt misslyckande av stora delar 

av världspressen för att ge en korrekt bild av en av parterna i Gaza striderna.  

...När kriget drog ut på tiden, blev Hamas taktik svårare att ignorera. Den 21 juli, då Wall 

Street Journals Nick Casey twittrade sin misstanke om att patienter på Shifa sjukhuset var 

mindre än glada att Hamas använder platsen som skydd. Denna tweet togs dock snart bort 

utan förklaring. Nästa dag skrev en palestinsk journalist i Frankrikes Liberation tidningen att 

han hade blivit förhörd av Hamas och hotats med utvisning från Gazaremsan. En kollega hade 

till och med förnekat honom husrum för natten, och förklarade, “Man bråkar inte med dessa 

människor” – Hamas alltså. Två dagar senare var artikeln borta på journalistens begäran."  

Hizbollahs ledare: Målet är att avsluta Israels existens  

Inte kallade till smidiga vägar 

"I min insändare (Dagen 18/6) valde jag att lyfta en mycket specifik poäng kopplad till detta. 

Nämligen att det inte finns någon ”smidig väg” förbi denna fråga. Att vi helt enkelt behöver 

räkna med att vi som bibeltroende kristna kommer att hamna på kollisionskurs med en stor del 

av vårt samhälle när det gäller synen på sexualitet i allmänhet och homosexualitet i synnerhet. 

Inte bara för att frågan är svår, utan för att tonläget har blivit så uppskruvat. Krafterna bakom 

den så kallade HBTQ-rörelsen är så aggressiva att det är svårt att se hur en från majoriteten 

avvikande åsikt i denna (dessa) fråga/frågor skulle kunna tolereras. För vissa av oss kommer 

lydnaden för Kristus och hans ord därför att leda till motstånd – och ibland till och med 

förföljelse." 

LIGHTHOUSE SPECIAL RAPPORT  
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 Amir Tsarfati - The Final Countdown (Messiansk Jude)  
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Ett betydande antal svenskar har anslutit sig till jihadistgruppen Islamiska staten (IS) i Syrien 

med omnejd, enligt Säkerhetspolisen. Gruppens militära framgångar tros ha haft en 

motiverande verkan. (GP) >>  

Risk att fler svenskar ansluter sig till IS 

"Ett 80-tal personer har de senaste två åren rest till Syrien och kringliggande länder för att 

strida med al-Qaidaliknande grupper. Säpo varnar nu för att allt fler kan resa till striderna nu 

när terrorsekten IS, Islamiska staten, vinner ny mark. – Det finns en risk för det, säger Sirpa 

Franzén, presschef på Säkerhetspolisen. ...Terrorsekten IS framfart sedan man i juli utropade 

ett eget kalifat över Syrien och Irak kan också göra att det våldsbejakande islamistiska 

resandet ökar. – Miljön med stridande grupperingar i regionen är komplex och föränderlig. 

Sverige och Säkerhetspolisen har ett ansvar att motverka terrorism både i Sverige och i 

utlandet. Situationen i regionen är ytterst komplicerad och informationsläget är bristfälligt, 

men det är möjligt att svenskar begår terrorbrott eller krigsbrott utomlands, säger Jonathan 

Peste.." Isis i Sverige >> (sv text)  

 

 

Den här sidan brukar aldrig skriva någonting om politik. Men den här artikeln måste bara 

undanhållas från vår regel, Det är en krönika skriven i GP >>  

Citat ur krönikan: " Vid 1970-talets ingång trodde Israel att skapandet av islamska 

institutioner i det ockuperade Gaza kunde bidra till att splittra palestinierna och försvaga det 

sekulära PLO. Tio år senare hade kampen mot Israel islamiserats. Stärkt av den iranska 

revolutionen och Hizbollahs framgångar i Libanon gick Muslimska brödraskapet i Gaza från 

välgörenhet till terror och bildade Hamas. Precis som USA fullkomligt missbedömde 

Afghanistan, begick Israel misstaget att tro att religionen skulle pacificera befolkningen och 

vaknade en dag med en än dödligare fiende i knäet. Det är inte bara staten Israel som Hamas 
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vill bli av med. Det är judarna. Alla judar. Det finns de som tror att Hamas är en 

befrielserörelse och därför inte ser att det är en rörelse för människans ofrihet, och då i 

synnerhet kvinnans." 

Sporadisk raketbeskjutning under förlängd vapenvila 

Paul Widen: "... Omkring 23:30 uppgav både PLO och Hamas att vapenvilan hade förlängts, 

men grupperna var inte överens om hur länge, fem dygn (enligt PLO) eller tre dygn (enligt 

Hamas). Egypten, som har varit värd för förhandlingarna, bekräftade förlängningen av 

vapenvilan. Följande halvtimme avfyrades ytterligare raketer mot Israel. Sammanfattningsvis: 

palestinska terrorister bryter mot vapenvilan; företrädare för de palestinska terroristerna 

uppger att vapenvilan har förlängts; palestinska terrorister fortsätter att avfyra raketer. Allt 

inom loppet av två timmar. I den intensiva och smått absurda händelseutvecklingen kom det 

inga officiella uttalanden från Israels regering. Strax efter midnatt uppgav israelisk media att 

IDF hade fått order om att besvara eldgivningen från Gaza. En halvtimme senare bekräftade 

IDF:s talesperson att israeliska stridsflygplan hade gått till attack. Samtidigt bekräftades det 

att Israel tidigare under kvällen ha kommit överens med PLO och Hamas om att förlänga 

vapenvilan, men eftersom raketbeskjutningen återupptogs strax därpå beslutade man sig för 

att besvara elden..." 

OHLINS: I svensk media kan vi se ett typiskt exempel på dålig och vilseledande journalistik 

om händelsen. I DN säger rubriken "Flygattack mot Gaza trots vapenvila" men när man läser 

artikeln - vilket troligen inte all gör - framkommer att det var svar på raketbeskjutning från 

Gaza som sköts in i Israel. Rubriken ger medvetet vilseledande information och genom detta 

underblåser man antisemitismen. 

 

Se Programmet >> 

Hakkors på skolor, vandaliserade synagogor och trakasserier. I kvällens "Partiprogrammet" 

tog man upp judehatet som blossat upp i Sverige i samband med kriget i Gaza. 

LIGHTHOUSE TRAIL NEWS  

 

ANTISEMITISMEN VISAR SITT FULA ANSIKTE I GÖTEBORG  

Ny vapenvila 

Paul Widen: "Israel och terroristorganisationen Hamas godkände under söndagskvällen en 72 

timmar lång vapenvila utarbetad av Egypten. Vapenvilan trädde i kraft vid midnatt och gör 

det möjligt för parterna att återuppta de indirekta förhandlingarna i Kairo. Förhandlingarna 

avbröts efter att Hamas vägrat förlänga en tidsbegränsad vapenvila som löpte ut i fredags 
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morse. Israels premiärminister Binyamin Netanyahu har tydligt markerat att man inte tänker 

förhandla när man utsätts för raketbeskjutning. ... Om Hamas skulle godkänna den såkallade 

Mellanösternkvartettens tre principer (erkänna Israel, erkänna tidigare avtal, avsvära sig våld) 

hade också detta kunnat ske redan imorgon dag: blockaden hade inte ens införts för sju år 

sedan. Att begära att ens dödsfiende ska öppna sina gränser är ett ganska besynnerligt krav. 

Att kravet ändå får stöd från olika håll i världssamfundet ska förmodligen tolkas som en 

indikation på hur otroligt dåligt insatta många beslutsfattare är." 

Siewert Öholm: Media underblåser nyantisemitism 

"...Det andra, som kan förklara svenska mediers obalans, kan vara att redaktionerna inte alls 

handlar känslomässigt eller trendkänsligt. De använder i stället sin mediemakt till propaganda 

för egna ställningstaganden och gör sig till basuner för den part som vill förinta Israel som stat 

och judarna som folk. Teorin om det syftet blir trovärdig, om man vet, och förtiger, vad 

Hamas formulerat i sitt eget Charter, och att nyhetsredaktionernas skildringar till troligen 90 

procent utgår från att det är Israel som är angriparen. Journalistikens oskrivna rätt att vara 

partisk har hittills inneburit  att försvara demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och 

religionsfrihet. Detta förefaller helt åsidosatt. Hamas politik och islamistiska fundamentalism 

är motsatsen till vad journalister annars vill försvara. Hamas, ISIS och Al Qaida har samma 

ideologiska bas. Journalisterna är medvetet och i praktiken basuner för terrorstyre och 

antisemitiskt hat. Den tredje förklaringen kan vara att journalisterna ”på fältet” är direkt 

naiva och historielösa. Även när det gäller nutidshistoria. Man behöver inte alls referera till 

förintelsen, eller medeltida pogromer för att iaktta att journalisterna inte ens hängt med i 

nutidshistorien. ...Det blir horribelt att mäta mänskligt lidande i siffror. Men även skildringen 

av mänskligt lidande måste berätta om orsaker och verkan, moral och motiv. Den mediala 

skildringen av Gaza-Israel-kriget gör svart till vitt och hyllar islamistisk fundamentalism och 

terror utan att förstå att man samtidigt göder mycket svarta antisemitiska stämningar i 

Sverige. Om detta borde vi vara journalistiskt överens." 

 

 

THE TRUMPET NEWS  

Hamas Also Fired Missiles From Gaza Church (Eng) 

Israel Today: Archbishop Alexios berättar att Hamas har skjutit inifrån hans kyrka på Gaza, 

trots att det den användes som skydd för civila. "Det är Hamas som regerar här och vi tvingas 

göra som de säger", säger Alexion. En annan arabisk pastor, Steven Khoury, i Betlehem säger 

att han inte kan se något slut på Hamas hatfyllda våld mot Israel och deras syniska utnyttjande 

av kristna och civila muslimer i Gaza. Khoury tror att det kommer att fortsätta till Jesus 

kommer tillbaka. "Verkligheten är att det judiska folket alltid kommer att vara en avskydd 

nation eftersom de är utvalda". Men det är inte bara judarna som betala priset. Khoury säger 

att han kunde dödas här och nu, för det han säger. Många kristna i Jerusalem och i Betlehem 

är förföljda, antingen för att de älskar Israel eller också för att de vittnar för muslimer.  
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Regeringen: Två miljoner till skydd av judar 

” Under torsdagen kommer regeringen att fatta beslut om att satsa två miljoner kronor för att 

öka säkerheten och skyddet för de judiska församlingarna i landet, rapporterar Sveriges radio 

Ekot. I samband med konflikten mellan Israel och Hamas har de antisemitiska uttrycken 

tilltagit i Sverige. Judar har hotats, utsatts för brott och på sociala medier har mängder av 

grova antisemitiska kommentarer publicerats. Från den judiska minoriteten har man vädjat om 

ökade resurser för skydd, och blir nu hörsammade. Regeringen har bestämt att två miljoner 

kronor ska satsas på ökat skydd. Stödet går till Judiska Centralrådet.” 

Israels FN-ambasadör uttalar sig om dagens FN  

"Faktum är att jag inte skulle bli förvånad om arabstaterna drev igenom en resolution som 

säger att terrortunnlarnabara var bevattningsanläggningar och raketerna inget annat än 

stjärnfall..." 

OHLINS: Det är svårt att se och höra när lögnerna om Israel frodas. Det är som det står om 

den antikristliga makten: "Och hornet slog ner sanningen till jorden och hade framgång i vad 

det företog sig." (Dan 8:12), men det stannar inte där. Guds ord lovar att "sanningen skall 

segra" och Jesus, Guds Son, skall komma tillbaka. 

 

Kina kommer att bilda en egen kristen teologi som svar på att religionen får ett allt starkare 

fäste i landet. Kinas kommunistparti håller järnkoll på de troende av rädsla för att kyrkan kan 

utmana dess grepp om makten. (SvD) >>  

Får inte Mona integreras? 

"Mona Walter är en förebild i integration. Eftersom jag själv inte är bosatt i Sverige känns det 

lite förmätet att skriva detta debattinlägg, men ibland kan konturerna bli tydligare på avstånd. 

... Är detta slutet på en modig nysvensk kvinnas integration i Sverige? Hur långt får man 

integreras utan att bli hotad i Sverige? Är det även i Sverige förenat med livsfara att byta 

religion och kritisera den religion man tagit avstånd från? De som hotar måste ställas till svars 

och stoppas. Om inte kommer hoten att hagla ännu tätare, bli ännu allvarligare och till slut 

kväva friheten att kritisera. Var på er vakt – frihet är en färskvara!" (Christina Fhami) 

Tidigare artikel: Mona Valter säger sanningen om islam 1,3 miljarder muslimer saknar frihet 

att lämna sin religion. 

Ökning av hot och antisemitiska kommentarer i sociala medier 

"De sociala medierna flödar av antisemitism och samtidigt möts judar i Sverige av hot och 

hat. – Det som händer just nu har jag aldrig bevittnat förut, säger Lena Posner-Körösi, 

ordförande för judiska centralrådet, till Aftonbladet." 

”Rabbinen måste få polisskydd” 

"Hugo Klein, ordförande för synagogan i Malmö, var med när Judiska församlingens rabbin 

Shneur Kesselman attackerades på lördagskvällen. Nu vädjar han om skydd för rabbinen och 

för synagogan som återkommande vandaliseras. – Det blir alltid värre när saker sker i Israel, 

säger han." 

OHLINS: Dagens generationer har en chans att visa att den är "bättre" än tyskarna på 30-40-

talet, som man gärna vill tro. Verkligheten pekar på motsatsen. Var är Sverige på väg?  

http://www.varldenidag.se/nyhet/2014/08/07/Regeringen-Tva-miljoner-till-skydd-av-judar/
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Och om ett homosexuellt par vill bli medlemmar? 

"Kan inte förstå annat än att pingstväckelsen/pingströrelsen genom tillblivelsen av Pingst FFS 

och Pingstsamfundet, nu är på väg att ändra lärouppfattningar på det ena området efter det 

andra. Visst går tåget mot en alltmer annorlunda bibelsyn gentemot tidigare? Tron på Bibeln 

som absolut sann och i alla stycken detsamma som Guds ord gäller knappast i den teologiska 

verkstad som på senare tid vuxit fram. För ärlighetens skull behöver detta erkännas." (Sigvard 

Svärd)  

 

Den islamistiska terrorgruppen IS, som tidigare hette Isis, är på stark frammarsch över norra 

Irak och östra Syrien och har nu även nått Libanon. Sedan mitten av juni kontrollerar dessa 

sunniextremister en tredjedel av Irak och större delen av nordöstra Syrien, med siktet inställt 

på att mejsla ut en islamistisk stat som sträcker sig från Nordafrika till Irak. De har redan 

utropat sitt kalifat där strikt islamisk rätt råder, och där människor med andra 

trosuppfattningar skoningslöst fördrivs eller brutalt avrättas. >>  

JERRY GOLDENS DRÖM MÅSTE BARA LÄSAS (Sv) >> Gud visade honom 2011 

precis vad vi ser hända nu! Kanske har vi bara sett början på IS mördarmarsch. Det är som om 

man känner på sig att något riktigt ont är lössläppt på jorden. (HÄSTARNA) Särskilt den 

(Grek:gröna ) hästen (Islams färg).  

 

New York. Två ebolasmittade amerikaner kämpar just nu för sina liv i Atlanta. Samtidigt 

undersöks en tredje person på Mount Sinai-sjukhuset i New York. (Expressen) >>  

 Religionsfriheten i Sverige är över för judar (från 5 augusti)  

"I dag är det alla katastrofers dag enligt den judiska kalendern, Tisha b´av. Då begråts 

historiens alla pogromer och templenas förstöring. Klagovisorna framförs i sorgeton, 

påminnande om det judiska lidandet. Men blir det någon gudstjänst i Malmö i år? 

Antisemiterna är sig lika. Förra veckan krossades fönster i synagogan. Vid den gångna 

sabbatens slut attackerades rabbinen samt en medlem i Malmöförsamlingen av flaskkastning 

och glåpord...." (Salomon Schulman)  

”Israel framställs som den allt igenom onda” 

"Anmälningarna om medias opartiskhet i konflikten Israel-Palestina har trillat in till 

Granskningsnämnden. Framför allt handlar de om att rapportörerna framställer Israel i dålig 

dager. – Kanske är det så att journalister och opinionsbildare upplever att den svagaste parten 

i konflikten är palestinierna och den starkaste är Israel och därför tar parti för den svagare? I 

stället för att se att Gaza styrs av en grupp som är både antisemitisk, diktatorisk och dessutom 

terrorister. Det frågar sig Per Ewert, till vardags bland annat föreläsare och styrelseledamot i 

Evangeliska frikyrkan, och en av dem som gjort en anmälan. För honom var det innehållet i 

programmet ”Klartext” på P1 som fick honom att göra en anmälan. – Där rann bägaren över 
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för mig. Det var ett så uppenbart demoniserande av Israel och totalt utan avsaknad av 

moraliskt ansvar för Hamas. Israel framställdes som den allt igenom onda, säger Per Ewert." 

Går under jorden efter islamkritik 

"Hoten och trakasserierna har hört till vardagen för Mona Walter sedan hon började kritisera 

islam offentligt. Men nu känner hon att det gått för långt och letar ny bostad och får hjälp att 

skaffa ny identitet. ...Något som blivit vanligare är att människor kommer fram och hotar 

henne på gatan. Det hände så sent som för två veckor sedan, berättar hon. – En stor grupp 

människor kom fram och sa att de kan döda mig när som helst. Hon berättar även om en man 

som kom fram på stan och visade ett videoklipp på sin telefon där en islamistisk grupp 

reciterar Koranen samtidigt som de skär halsen av en man som konverterat från islam och 

blivit kristen. – Han sa till mig att ”så här går det för muslimer som blir kristna”. – När jag 

tänker på alla som säger att de vill döda mig så känner jag mig livrädd, säger hon." 

OHLINS: Det är skrämmande att detta händer i Sverige idag. Mona Walter har kritiserat 

islam och avslöjat situationen för muslimer som konverterar till kristen tro. Nu har hon 

tvingats att gå under jord efter dödshot och trakasserier. Vi ska vara barmhärtiga men vi 

behöver inte vara dumma och naiva i Sverige när det gäller islamismen.  

Avgår efter att ha kallat israeler för "judesvin" 

JAN MARKELL NEWS  

Två terroristattacker i Jerusalem 

Paul Widen: "..En person, den 29-årige fembarnspappan Avraham Wallace, dödades och sex 

skadades innan två polismän öppnade eld och dödade terroristen. Två timmar senare 

skottskadades en israelisk värnpliktig på Mount Scopus, bara någon kilometer från den första 

attacken. ... Liknande attacker inträffade vid tre tillfällen under 2008, då sammanlagt tre 

människor dödades och över 50 skadades när arabiska traktorförare från östra Jerusalem gick 

bärsärkargång med tunga fordon i Jerusalem. I samtliga fall befann sig beväpnade civila 

israeler i närheten av attackerna och kunde därför snabbt ingripa för att oskadliggöra 

terroristerna innan fler människor dödades och skadades. Även då påstod anhöriga till 

förövarna att attentaten i själva verket var olyckor och att skjutglada israeler kallblodigt hade 

öppnat eld mot oskyliga arabiska byggarbetare. Alla attackerna fångades dock på film, som 

inte lämnar något tvivel om att vansinnesfärderna med schaktmaskiner utfördes med berått 

mod.." 
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Extremister i Syriens inbördeskrig intar allt mer mark – och nästa mål är grannlandet Libanon. 

Tusentals libaneser flydde på måndagen undan en attack i staden Arsal. Terrorstämplade IS 

(tidigare ISIS) och al-Qaida tros ligga bakom attacken. >>  

'I Wish Israel Would Reoccupy Gaza' (Eng)  

ISRAEL TODAY rapporterar att palestinier från Gaza berättar för Israel Today att den 

konstanta cykeln av krig till följd av Hamas övertagande leder inte till något gott. Den bästa 

lösningen många kan tänka på just nu är att Israel helt enkelt återerövrar kustenklaven och 

återställer stabiliteten. 

Senior Hamas official prefers Israeli Gaza reoccupation to the blockade  

"Tro det eller ej, men det finns Hamasledare som inte har något emot att Israel återockuperar 

Gazaremsan för att bl.a. skapa arbetstillfällen åt palestinierna" 

Början av slutet? 

Paul Widen: "...Israels premiärminister Binyamin Netanyahu uppger att omständigheterna på 

marken får avgöra om och hur trupperna kommer att omgrupperas. Om Hamas upphör med 

sina raketattacker och infiltrationsförsök kommer Israel att ”besvara lugn med lugn”. Om 

våldet fortsätter kommer dock IDF gå till hårt motangrepp. Israel försöker på detta sätt att 

förvägra Hamas alla möjligheter att utropa seger: Hamas ska inte kunna göra anspråk på att ha 

åstadkommit någonting under det månadslånga kriget. Kalkylen är att detta kommer att 

försvaga Hamas ytterligare i det palestinska samhället. Israels regering tycks dock alltjämt 

föredra att inte ge Hamas nådastöten, eftersom risken är mycket stor att Gaza då skulle sjunka 

ner i total anarki, vilket skulle förvärra säkerhetsläget för Israel." 

Stefan Swärd: Hamas agerande största hindret för fred 

"Skulle raketbeskjutningarna upphöra och skulle Hamas ta bort ur sitt program att utplåna 

Israel, skulle en fredsuppgörelse vara möjlig i morgon. Det är Hamas agerande som är det 

stora hindret för freden. Att utveckla ett ekonomiskt samarbete med Israel vore en mycket 

bättre strategi för Hamas än att vilja utplåna Israel. Det skulle dessutom verkligen gynna 

Gazas befolkning, nuvarande politik leder bara till död och elände för egna befolkningen. Det 

finns inte något civiliserat demokratiskt samhälle i världen som inte skulle bemöta massiva 

raketangrepp med militära insatser för att få stopp på dessa. Israels regering har ett ansvar att 

skydda och försvara den egna befolkningen. Hur ska Israel försvara sig mot dessa storskaliga 

raketangrepp utan att försöka få bort raketbaserna och raketerna. Det är exakt detta man gör 

med sin militära invasion just nu. Det tragiska i hela situationen, är att Hamas inte visar något 

intresse att skydda den egna befolkningen. Därför lägger man sina vapenlager och raketbaser 

mitt i bostadsområden, vid skolor och sjukhus. Trots Israels ansträngningar att få bort 

civilbefolkningen från de områden man angriper, drabbas åtskilliga civila, och det visar 

Hamas hänsynslöshet mot den egna befolkningen. 

...Hamas accepterar inte något judiskt land i området. Deras propaganda och retorik om judar 

är exakt detsamma som nazisterna drev en gång i tiden. Detta bör man komma ihåg när man 

följer nyhetssändningar från Gaza." 

OHLINS: Verkligen positivt att en kristen ledare står upp för Israel och vågar säga 

sanningen!  

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19313904.ab
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/24817/Default.aspx?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=No-sidebar-news-1&utm_content=1317
http://www.jpost.com/Operation-Protective-Edge/Senior-Hamas-official-prefers-Israeli-Gaza-reoccupation-to-the-blockade-363499
http://nyheter.paulwiden.se/?p=2469
http://www.varldenidag.se/ledare/2014/08/04/Stefan-Sward-Hamas-agerande-storsta-hindret-for-fred/


 

Enligt församlingens ordförande Fred Kahn är det tredje gången i år som synagogan 

vandaliseras. – Vi är självklart förfärade och tycker att det är oerhört frustrerande att detta ska 

ske överhuvudtaget, säger han till sydsvenskan.se. Skadegörelsen är polisanmäld. >>  

Lisa Abramowicz: Tunnlar i stället för skyddsrum 

"En fråga som jag inte hört ställas av media är: Varför har inte regimen i Gaza – Hamas – 

byggt skyddsrum till sin civilbefolkning? Det beror inte på brist på cement. Men den har 

i stället använts till det väl utbyggda nät av tunnlar som därigenom förstärkts. Cement som för 

övrigt levererats från Israel, att döma av emballage som fanns kvar i tunnlarna (CNN 29/7). 

Dessa tunnlar har använts för attacker mot Israel och för vapensmuggling. Detta är vad Hamas 

prioriterat framför att skydda civilbefolkningen. Inte nog med det; Hamas uppmanar folk att 

stanna kvar i kvarter som Israel har förvarnat om kommer att attackeras. Hamas har till och 

med hindrat folk från att fly från sådana områden. I stället har de fått tjänstgöra som 

mänskliga sköldar." 

 

THE TRUMPET NEWS  

När sanningen inte får sägas 

Paul Widen: "...Det var alltså inte förrän journalisten Gabriele Barbati lyckades ta sig ut från 

Gaza som han vågade rapportera sanningen: barnen på lekplatsen i Al-Shati dödades av en 

feltänd palestinsk raket. Och inte nog med det: terroristerna röjde sedan undan bevisen och 

lade skulden på Israel. Händelsen visar hur rapporteringen från Gaza censureras av 

journalisterna själva, eftersom de frukar för vedergällning från Hamas om de bryter mot 

terroristorganisationens mediadirektiv..." 

OHLINS: Ett av många exempel på vad som pågår i Gaza men här fanns en journalist som 

såg det - och rapporterade efter att han tagit sig ut därifrån. Många journalister vågar inte 

rapportera sanningen av fruktan för Hamas - så fungerar terrorister och islamister! Men det 

innebär också att journalisterna gör sig skyldiga till den ökande antisemitismen. Desto 

viktigare att vi fortsätter att sprida fakta som avslöjas av mer professionella journalister och 

att vi ger en sann och biblisk bild av det som sker.  

Antisemitism i Belgien  

ISRAELNYHETER: "Exempel på antisemitism i Belgien: - En läkare vägrade ge vård åt en 

judinna. Åk till Gaza så kommer smärtan att försvinna, uppmanade han kvinnan.  - En judisk 

kvinna vägrades betjäning i en klädaffär. - Skylt på café: Hundar är tillåtna men inte sionister 

och judar Den dåliga behandlingen av judar beror åtminstone till en del på medias bedrövliga 

rapportering från krisen i Gaza." 
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