
 
 

 

UPPROR 

 

MINA TANKAR 

Våld har skakat Israel på nytt, och i skrivande stund attackerar Israel södra Gaza. De 

ekonomiska data som kommer från USA, och EU:s ekonomiska situation blir värre för varje 

dag. Kom ihåg, att Antikrist kommer att gå in i Jerusalem för att utföra förödelsens styggelse 

vid en tid av konflikt, för styrkor från söder, norr och öster kommer att bekymra honom. Vi är 

inte vid det stadiet ännu, men vi måste hålla ögonen på vad som pågår. Dessutom profeterar 

Jesaja 17 att Damaskus kommer att förstöras i de sista dagarna, så låt oss be för det syriska 

folket och deras frälsning. 

 

EU sammanför sin ekonomiska makt i EU:s presidentskap. På grund av en brist på policy 

inom EU:s utrikesministerium finns det inget annat sätt att lösa problemet än genom Herman 

von Rompuy. Men, om någon skulle komma in i utrikesministeriet med mer pondus och 

makt, så skulle EU-staterna ge sin allians till EU:s utrikesministerium, för det är där makten 

ligger i EU. Vi vet från Skriften att EU-staterna inte kommer att ge sin allians direkt till 

Antikrist. Det är så mycket som pågår just nu, så det är svårt att veta vad man ska skriva om. 

Som alltid, får tiden utvisa. // Broder Brian 

 

 

 

 

Uppdatering 

ISRAEL I KRIG MED EGYPTEN? 

 

MINA TANKAR 

Tydligen, så har israeliska och egyptiska polisstyrkor haft en vapenstrid, och operationen i 

Gaza kan vara mer än bara riktad mot Hamas, men kanske även mot vissa element av de 

egyptiska styrkorna. Om det är sant, och artikeln från Haaretz om att freden med Egypten är 

på väg att kollapsa, så måste vi titta på Daniel 11:33-45. Det är kungen i Söder, troligen 

Egypten, som kommer att rycka fram mot Israel. Med Syrien i härdsmälta, Turkiets ökande 

militära makt, och en amerikansk president som är mer intresserad av semester än av policy, 

så måste vi i ljuset av den senaste utvecklingen titta på många olika Bibelreferenser. 

September är nära, men det ser ut som om slutet av augusti dukar fram en väldigt intressant 

händelseutveckling. 

// Broder Brian 

 



 

 

NYHETSLÄNKAR 

 Freden med Egypten, en central pelare för Israels säkerhet i tre årtionden, skadades 

svårt i torsdags. Ett aktivt krig mellan Israel och Egypten har ännu inte utbrutit, 

men där förekommer fientlighet, och obehindrat agerande från Egyptens suveräna 

territorium. http://www.haaretz.com/print-edition/news/terror-attacks-have-damaged-

israel-s-peace-with-egypt-1.379439 

 FN sänder utvärderingsteam till Syrien. En dag kommer ett team att ta sig till 

Jerusalem, med Antikrist i spetsen. http://t.co/HVpSo11 

 EU föreslår gemensamma ’Eurobond’ statsobligationer. EU kommer samman än mer. 
http://t.co/7Hv1Gk4 

 Ny fas av terror bringar Egypten/ Israel nära öppen fientlighet.  http://t.co/qvkAe2l 

 ’Iron Dome’ oskadliggör 2 raketer avfyrade mot Israel. Att Israel använder Iron Dome 

visar på att något allvarligt snart kan vara på gång. http://t.co/qvkAe2l 

 Netanyahu: Dödandet av PRC ledare ’bara början’ av israeliskt motangrepp. 
http://t.co/9bJb2Ps 

 Egypten kallar till krismöte efter att sex egyptiska säkerhetsstyrkor dödats i konflikten 

Israel/ terrorgrupp. http://t.co/eJ5OAKg 

 Egypten ursinniga på Israel över konflikten mellan israeliska/ egyptiska styrkor. 

Spänning i Mellanösten, då man kallar till krismöte. http://t.co/hcVnuvv 

 Syriska härdsmältan fortsätter, och våldsamheterna fortsätter. Israelisk militär 

fortsätter att bevaka läget. http://t.co/L5NP2Vp 
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