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Sammanfattning 
 
Egypten har meddelat att de inte kommer tillåta att Hamas blir besegrade. Iran påskyndar sin 
nukleära utveckling och nationalstater som påminner om Hesekiel 38/39 talar ut. FN:s 
generalsekreterare anländer till Israel om två till tre dagar för att tvinga Israels handlande. 
USA håller sig utanför konflikten och har utfärdat deras stöd, som jag tror kommer att 
förändras om fler nationalstater kommer med. En möjlig markinvasion ser sannolik ut de 
närmaste dagarna, som varar upp till en vecka, enligt israeliska källor.  
(Tillägg) - Vissa säger att ett 7- veckors krig kan vara på gång. 
 
Jag tror att den samordnade attacken Hamas har visat under de senaste dagarna var för att 
ta rampljuset från Irans nästa drag. Den största aktören är Iran. Iran ville ha en 
skenmanöver. Jag tänker att avledningen möjligen kan vara för en eventuell attack som de 
skulle införa mot Israel eller en större kärnteknisk utveckling. Israel tog en mycket starkare 
ställning än Iran och dess allierade trodde de skulle, som delvis fångade dem vaktlösa. 
 
Egypten, med Irans stöd, driver Hamas ytterligare för att säkerställa att den nya arabiska 
vårens ledarskap inte verkar svagt. Detta kan spilla över till andra nationer när Israel utfärdar 
75.000 reservister för ett eventuellt markintrång i söder, men Netanyahu vet att norr kan vara 
det verkliga hotet. Hizbollah har varit tyst, och så har Syrien, men om Hamas ser sig 
besegrade, då kan de i norr ingripa. Detta kan vara uppställt för att Gud ska få Gog till 
Mellanöstern. Jag undrar om detta är ett förspel till ett Mellanöstern säkerhetsfördrag för att 
starta den 70: e årsveckan (Daniels bok), eller finns det något där jag eller du inte ser. Som 
jag sa, ser vi verkligen Psalm 83 idag, ett förspel till Hesekiel 38/39? Tiden får utvisa. 
 
 
BIBELORD 
 
Psalm 83 
1)  En sång, en psalm av Asaf.  
2) Gud, var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud!  
3) Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet.  
4) Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar.  
5) De säger: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker 
på Israels namn!"  
6) I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund mot dig:  
7) Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna,  
8) Gebal, Ammon och Amalek, filisteerna och de som bor i Tyrus.  
9) Assur har också slutit sig till dem, han har lånat sin arm åt Lots barn. Sela.  
10) Gör med dem som du gjorde med Midjan, som med Sisera och Jabin vid Kishons bäck,  
11) dem som förgjordes vid En-Dor och blev till gödsel på marken.  
12) Låt det gå deras stormän som det gick Oreb och Seeb, och alla deras furstar som det 
gick Seba och Salmunna,  



13) eftersom de säger: "Guds betesmarker vill vi erövra."  
14) Min Gud, låt dem bli som virvlande löv, som strå för vinden.  
15) Som elden förtär skog och lågan svedjer berg,  
16) så skall du förfölja dem med ditt oväder och förskräcka dem med din storm.  
17) Täck deras ansikten med skam så att de söker ditt namn, HERRE.  
18) De skall komma på skam och förskräckas till evig tid, de skall komma på skam och gå 
under.  
19) De skall veta att endast du bär namnet " HERREN ", den Högste över hela jorden. 
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