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MINA TANKAR 

 
Israel simulerade krigsspel på Golan, och detta är en mycket viktig nyhet. Krig behöver inte 
ske över en natt, men det finns tecken. Vi ser tecken på att krig är nära. Rapporter om 
militära rörelser i hela Mellanöstern, oro som ofta sker före krig, ledare i öppen fejd är 
ovanligt men ett starkt tecken på krig och den kvantitativa lättnaden är västs hopp att kunna 
förhindra en ekonomisk härdsmälta före kriget. Alla dessa tecken pekar på krig, och det 
snart. 
 

När krig kommer, kommer vi att se i Skriften för att förstå var Gud är i rörelse. Han är i 
rörelse, du kan känna det, och snart kommer stora möjligheter för tjänst att öppnas i världen. 
Israel är den viktigaste pusselbiten, och vi måste alltid komma ihåg att vad som händer i 
Israel ger oss ett gott tecken för framtiden. Framtiden är osäker, skrämmande, men det finns 
hopp i Jesus Kristus. Israel förbereder sig för krig, och för sin egen framtid. När nationerna 
samlas i Mellanöstern, och som Israel ser det har de inga vänner i världen, då kommer de att 
vända sig mot sin Frälsare. 
 

Jag tror personligen att Obama kommer att bli omvald, vilket kommer att fortsätta att vända 
USA mot Israel. Jag tror inte Obama är Antikrist, men jag tror att han kunde föra in scenariot 
för att Antikrist skall kunna komma. Gud flyttar sina bitar tillsammans, och vi måste vara redo 
för det andliga krig som rasar. Även jag har förnyat mitt liv så att Gud kan använda mig som 
sitt kärl, och jag hoppas att du också gör det. 
 

Fortsätt att be för mig eftersom jag har fler tester att göra. Be för fysisk helande, och att Gud 
ska ta dessa saker i mig, och använda det för sin härlighet. Livet är en dyrbar sak, och vi får 
aldrig glömma att Gud är den som har skapat oss för hans härlighet. Snart mina vänner, 
kommer vi alla att få se den Härligheten. 
 

Bro. Brian 
 

SKRIFTSTÄLLEN 

 

Ef 4:29 Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och 

blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. 

 

NYHETSLÄNKAR 
 

Den israeliska försvarsmakten inledde på onsdagsmorgonen en storskalig överraskande 
övning i norra landet, på order av IDF: chef för generalstaben Lt Gen Benny Gantz, ökar mitt 



tal om en eventuell storbrand med Iran och dess libanesiska proxy, Hizbollah. 
Befälhavaren på artillerikår, Brig. Gen Roy Riftin övervakade övningen, vilket innebar 
stående trupper från norra och centrala kommandon, det israeliska flygvapnet, liksom reserv 
soldater som simulerade nödsamtal-rutiner. 
 
Mot slutet av dagen var styrkor från den Centralkommandot med helikopter till platser på 
Golanhöjderna för att delta i en live-brandövning, enligt IDF talesman. 
 
Övningen kommer ökar min oro över den försämrade situationen i Syrien och 
ödespresidenten Bashar Assads betydande kemiska vapenlager. IDF sa att övningen var en 
planerad test av arméns beredskap att svara på en plötslig attack på landet. 
 
På onsdagen, sa en avhoppad syrisk general som en gång var ansvarig för landets kemiska 
vapen att Assad hade utarbetat planer för att överföra vapen till Hizbollah. 
 
En liknande överraskningövning hölls av IDF förra året. 
 
Tidigare denna månad hade IDF en stor övning i det närliggande Galileens region och Gantz 
observerade också en annan, mindre rörelse på Golanhöjderna. 
http://www.timesofisrael.com/amid-concern-of-military-confrontation-idf-launches-surprise-

maneuver-in-the-north/ 
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