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EU PÅ FARLIGT VATTEN 

TURKIET KAN PROVOCERA KRIG MED ISRAEL 

 

MINA TANKAR 

Allvarliga krigsrykten surrar runt i Israel. Det finns ett gammalt talesätt: ”Ingen rök utan eld.” 

Ryktena (röken) visar oss att det finns en verklig hotbild mot Israel inför de kommande 

dagarna och veckorna. Respektabla [nyhets-]sidor visar att Syrien samlar sina trupper för ett 

sista anfall mot rebellerna; spänningen ökar mellan Turkiet/ Syrien; spänningen ökar mellan 

Turkiet/ Israel; Iran understöder rebellerna i Libyen; Turkiets förbättrade relation med 

Egypten och Libyen; amerikansk anti-israelisk hållning; och FN-omröstningen för en 

palestinsk stat bådar alltihop illa för Israel. Kommande konflikter måste alla skärskådas 

genom de bibliska alliansernas ögon, som omtalas i Daniel, Psaltaren, Uppenbarelseboken 

och på andra ställen. 

 

Turkiets ökade spänning i förhållandet till Israel är orkestrerat av Ryssland och Iran. Det 

måste vara så, för en nation som Turkiet laddar inte upp för krig utan uppbackning av en 

starkare allierad. Det är min uppfattning för närvarande, och jag har ingen källa att backa upp 

det med.  Bara i eftermiddags twittrade jag om att Turkiet sänder krigsskepp till 

internationella vatten nära Israel, som Israel patrullerar, så att Turkiet kan eskortera 

hjälpsändningar till Gaza. Låt oss återigen ta oss en titt i Skriften. Hesekiel 38/39 beskriver en 

situation där Magog (Ryssland) krokas upp i en attack mot Israel. Turkiets nära skärmytsling 

till havs med Israel kan vara den kroken. Vad som är intressant med Hesekiel är att Gud har 

en dag bestämd för dem att genomföra sin ondskefulla plan. Många, inklusive mig, tror att det 

kan vara vid tiden för Antikrists framträdande. 

 

Den 20 september är när palestinierna ska lägga fram sin statsbildning, med ett viktigt tal av 

palestinske presidenten Abbas den 23 september. Under de första dagarna av oktober kommer 

man en palestinsk stat att röstas igenom och bli verklighet. Tidiga oktober stämmer med 

Israels hösthögtider. Allting händer av en anledning, och det är ingen tillfällighet att Israels 

stora moderna travesti kanske infaller under helgerna. Det är nu tid för oss att vara förberedda 

för den eventualitet att profetiorna uppfylls, på ett sätt vi aldrig tidigare upplevt. Tiden får 

utvisa om detta är den verkliga tidpunkten för stora händelser, och om det är så, låt oss då 

vara andligt förberedda. 

 

Broder Brian 

 



NYHETSLÄNK 

Talesmannen för Israels Försvarsstyrkor förnekade rapporter om att man inkallat reserver 

som förberedelse för möjliga våldsamheter resulterade av den palestinska Myndighetens 

ansökan till FN om erkännande som oberoende stat. 

http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/219853 

(Kommentar: Bara ryktet om en inkallelse visar att det kan finnas mer till historien än vad 

man berättar. Broder Brian) 

http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/219853

