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KRIG TURKIET/ ISRAEL? 

 

VAD JAG VET 

 Dagens händelseutvecklingar är på många sätt lika det Gamla Testamentets profetior. 

 Israels diplomatiska förlust i FN i september/ oktober 2011 kommer att vara 

betydande. 

 De palestinska påtryckningarna för en stat är ytterligare ett steg för att utplåna judarna. 

Stora förberedelser pågår i Israel och på andra håll. Detta är betydelsefullt. 

 

VAD JAG INTE VET 

 Är Daniels 70:e vecka verkligen den ’Europeiska Grannskapspolicyn’ [ENP], som 

bekräftades den 1 januari, 2007? 

 Är Javier Solana profetiskt betydelsefull? 

 Är Israel precis på vippen att bli beskyddade av ärkeängeln Michael (Dan 12:1), vid 

inledningen av den stora vedermödan? 

 

MINA TANKAR 

Låt oss anta - jag vet att det är farligt – att vi är på väg emot mitten av den 70:e årsveckan. Jag 

grundar mina antaganden på en betydande faktor, vilken är att ett sjuårigt avtal bekräftades 

den 1 januari, 2007 genom Javier Solana, EU:s förre utrikespolitiska säkerhetschef. Jag vet 

inte säkert att detta är den 70:e årsveckan, men bara ’utifall att’, låt oss anta att vi är på väg i 

den riktningen. Javier Solana pensionerades 2009, och Catherine Ashton har tagit över hans 

jobb, och har fått dåliga betyg. Om Solana är Antikrist, så kommer han att dyka upp dag ett av 

sina 1260 dagar, när förödelsens styggelse inträffar. Vi vet alla att Antikrist kommer att möta 

sitt slut när Kristus kommer åter efter 1260 dagar. Vi, som kyrka, kommer att bli uppryckta 

någon gång strax innan slutet av de sista 1260 dagarna, de sista 3,5 åren innan Kristi 

återkomst.  

[övers. anm. Uppryckandet sker ” i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty 

basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas”. 1 Kor 15:52] 

 

Detta leder oss till dagens viktiga nyheter, då Turkiet har utvisat den israeliske ambassadören, 

och kommer att inleda ett diplomatiskt krig med Israel. Enligt Hesekiel 38/39 kommer Turkiet 

att vara en av nationerna som invaderar Israel. Därför kan det diplomatiska kriget vara en 

förelöpare till att Turkiet attackerar Israel i den sista tiden. Även i Daniel 11 ser vi att en 

nation från norr bekymrar antikrist, vilket skulle kunna vara bland annat Turkiet. Huruvida 

Hesekiel och Daniel beskriver samma strid återstår att se. Men Turkiet skulle kunna ge EU så 

pass mycket huvudbry, att Antikrist (en återuppstånden Solana) kommer och inrättar sitt 

tillfälliga högkvarter under FN:s vingar för att stävja en attack mot Israel, inte för att Israel är 

någon stor allierad, utan för EU:s räkning. Det är då, som Antikrist utför den styggelse, som 



orsakar förödelse i Jerusalem, på Tempelberget, genom att utlysa palestinsk kontroll över 

Östra Jerusalem, och de heliga platserna, för att stävja ilskan från Turkiet, Iran, Egypten och 

dess likar. Då Libyen, Egypten och Sudan har blivit kuvade, kan dagens nyheter tala om för 

oss att en annan pusselbit har fallit på plats? Är Turkiet i rörelse söderut, när Syrien befinner 

sig i kaos? Kommer Syrien att dra nytta av den palestinska statsfrågan, för att tvinga Israel att 

förstöra Damaskus, och därmed uppfylla Jesaja 17? Turkiets relation med Israel är bara precis 

över krigsnivå. Dessutom förflyttar Iran militära materiel närmare Israel, vilket kanske kan 

vara nyheter från Öst som oroar Väst? 

 

Här är pusselbitarna som kan vara på plats. Tre nationer kuvade i Nordafrika, Daniel 11:33-

45. Turkiet i diplomatiskt krig med Israel, bereder väg för flera profetiska uppfyllelser från 

Daniel 11:33-45 till Hesekiel 38/39, med mera. Catherine Ashtons popularitet minskar 

kraftigt, vilket leder många inom EU till att [vilja] sätta någon annan på hennes post. Detta 

skulle uppfylla odjuret från Upp 13. Den ekonomiska situationen är en suveränitetsfråga för 

EU. Detta omtalas på många ställen, bland annat i Daniel. Så mycket är på gång, så var har 

det sin början? --- 1948… 

 

Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

Johannes 14:1-4 

"Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns många rum. 

Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och 

om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni 

skall vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni." 

 

NYHETSLÄNK 

Turkiet har beslutat att nedgradera sina diplomatiska förbindelser med Israel till lägsta 

möjliga nivå. Därutöver planerar Turkiet en diplomatisk och rättslig kampanj mot Israel i FN, 

och att hjälpa familjerna till dem som dödades och sårades i räden på Gazaflottiljen att 

stämma Israel i domstolar världen över. 

Dessutom hotar Ankara att stoppa handeln mellan Turkiet och Israel, vilken omsätter 

miljarder dollar. 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/turkey-expels-israel-envoy-after-gaza-

flotilla-report-freezes-military-ties-1.382181 
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