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TOGARMA/ GOMER I RÖRELSE 

TURKIET HOTAR MED KRIG 

 

 

VAD JAG VET 

 Togarma och Gomer är två områden som traditionellt har associerats med Turkiet. 

 Turkiets militärmanövrar är ovanliga, och det strategiska mötet med Egypten kmmer 

bara att förvärra situationen. 

 Israel är väldigt oroat, annars skulle man ha gått ut med något av värde. Jag tror att 

tystnaden är Israels sätt att urladda situationen. 

 

 

VAD JAG INTE VET 

 Jag vet inte om detta är Gog/ Magog i Hesekiel 38/39, eller daniel 11:33-45, men 

något är på gång. 

 Jag vet inte vem som leder världen just nu. 

 

 

MINA TANKAR 

Turkiet omtalas i Hesekiel som Togarma/ Gomer, och på andra ställen i profetiorna kan de 

ibland associeras med en armé norr om Israel. Turkiet sänder tre krigsskepp för att mobba 

Israel, och för att neutralisera deras militära buffert. Detta är ett väldigt allvarligt drag av 

Turkiet. Dessutom är Israels gas- och oljereserver i Medelhavet en ytterligare anledning till 

denna militära manöver, som Hesekiel profeterar är ett av de sätt varpå nationerna dras till 

Israel – krigsbyte. I Hesekiel är nationerna Turkiet, Iran, Libyen, Sudan och Ryssland del i en 

allians som attackerar Israel i den sista tiden. Intressant nog omnämns varken Syrien eller 

Egypten. Om detta är tiden, så kan vi se varför Syrien inte omnämns nu, på grund av det totala 

kaoset i det landet, och Jesaja 17:1 talar om Damaskus förstörelse. Egypten omnämns inte, för 

i Daniel 11:43 kommer Antikrist, från EU, att komma in och besegra Egypten. Det tycks mig 

som om Daniel 11:43 och möjligen Jesaja 17:1 kommer att inträffa innan Gog/ Magogkriget. 

Jag är ingen expert, så min uppfattning om de kommande sammandrabbningarna kan vara fel. 

 

Hur som helst, så är Turkiets drag mot Israel förbluffande. Den ökade spänningen är mycket 

mer allvarlig än för bara en vecka sedan. I Daniel lär vi att muller från nord, ost och syd 

bekymrar Antikrist. Antikrist kommer in i Jerusalem för att dämpa spänningar, men i 

verkligheten för han dem med sig. Jag tror fortfarande att en av huvudanledningarna till varför 

Antikrist kommer in i Jerusalem är för att de två vittnena predikar. Det har vi inte sett ännu. 

Men vi kanske ser [hör] muller från nord (Turkiet) och syd (Egypten), vilket gör väst 



(EU/USA) väldigt nervösa. Den östra nationen skulle kunna vara Iran. Återigen, Daniel 

11:33-45 och Hesekiel 38/39 kan överlappa varandra. Ingen antikristfigur har trätt fram, och 

kommer så inte att göra förrän han i Daniel 12:1 uppenbaras i Jerusalem, men scenen är 

möjligen redan förberedd. 

 

Rysslands stöd för en palestinsk stad i kölvattnet av en turkisk militärmanöver, och det 

turkisk/egyptiska mötet är inget sammanträffande. Alla diplomatiska och militära manövrar är 

till för att förbereda en möjlig sammandrabbning framöver. Ryssland står bakom spelarna, 

men vi vet från Hesekiel 38/39 att en krok kommer att dra Magog (Ryssland) till Mellanöstern 

militärt.  

 

Det fortsatta ekonomiska läget inom EU är väldigt allvarligt. Ett krig utbryter i Mellanöstern, 

den ekonomiska situationen kommer att kollapsa världen över. Uppenbarelseboken 6 säger 

oss att när Antikrist kommer för fred, så kommer freden att tas från jorden, och när det händer 

kommer ekonomisk kollaps snart att följa. Turkiets manöver visar oss bara återigen att vi 

kanske ser profetia i nyheterna idag. Tiden kommer att utvisa, men jag kommer att hålla koll 

på Daniel 11:33-45 och Hesekiel 38/39. 

 

Broder Brian 

 

 

BIBELLÄNK 

Läs ovan nämnda bibelpassager. 

 

 

NYHETSLÄNKAR 

 Turkiska skepp instruerade att, vid närkontakt, neutralisera israeliska flottans 

vapensystem. http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4121396,00.html 

 Ryssland till palestinierna: ’Vad ni än beslutar er för, ställer vi oss bakom.’ 

http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=237687 
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