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MINA TANKAR 
Egypten har förstärkt Sinaihalvön med mer militär hårdvara. För några dagar sedan bad 
Israel Egypten att vara mycket försiktiga med vad den militära hårdvaran signalerar. Israel 
blir mycket nervöst över den förnyade militära styrkan i söder. Egyptens president Mursi 
reser till Iran under de kommande dagarna, och Israel vet att detta bådar inte något gott. 
Under tiden som hela utvecklingen pågår, sitter USA och Europeiska Unionen sysslolösa och 
gör ingenting. Ledarskapet i den här världen är en enda röra, och det kommer att ta ”en 
Antikrist” för att komma in och städa upp, men bara tillfälligt. På kort regeringstid med 
Antikrist, kommer världen att falla sönder och helvetet kommer verkligen att vara på denna 
jord, förrän Jesus kommer tillbaka. 
 
Egypten nämns i Daniel 11 och på andra ställen som kung i söder. Jag kan inte se att 
Egypten nämns i Gog / Magog kriget. Om Egypten deltar i en militär konflikt med Israel, så 
kommer det att skiljas från den ryska / iranska ledda Gog / Magog -kriget. Jag vet att Antikrist 
till slut kommer till Egypten för att ta byte på sin väg för att förstöra Israel och fullgöra 
förödelsens styggelse. Vi har inte ett sjuårigt fördrag på plats, så händelserna kring Egypten i 
Daniel 11 verkar ske lite utanför. I varje fall allierar sig Egypten till Israels fiender. Detta kan 
föranleda ett modigare Iran och Ryssland som utnyttjar den nya dynamiken och attackerar 
Israel. När de drar Turkiet, Libyen och Sudan med sig, kommer Herren att försvara sin 
nation. 
 
Vid sidan om kan noteras, att den europeiska skuldkrisen fortsätter att göra nyheter när 
marknaderna förbereder sig för en ekonomisk kollaps. Detta är på toppen av en ledarfri värld 
som Obama fortsätter att kampanja för, men inte leder. USA försämras snabbt under 
Obama, och EU kommer att stiga upp under en kort tid, under Antikrist. Eftersom skuldens 
implosion griper världen, ser man valutor som förlorar sitt värde, och en elektronisk valuta 
kommer att genomföras som uppfyller vilddjurets märke enligt Skriften. 
 
Omoral fortsätter att äta upp på våra familjer och kyrkor. Äktenskapet omdefinieras, och hur 
vi tillber Gud attackeras och omdefinieras av världen. När vi närmar oss Hans återkomst 
kommer det att bli värre. Så illa, att vi som kallas Jesu efterföljare kommer att förföljas i stort 
antal. Kom alltid ihåg, Satan kan förstöra kroppen, men han kan inte förstöra själen. Med 
tiden kommer vi alla att få nya organ när uppryckandet sker. 
 
Bro. Brian 
 
NYHETSLÄNKAR 
Egypten förbereder sig att använda flygplan och stridsvagnar i Sinai för första gången sedan 
1973, som en del av sin offensiv mot militanta i gränsområdet, sade säkerhetskällor på 
måndagen. 



 
Planerna att intensifiera verksamheten höll på att slutföras av Egyptens nyutnämnde 
försvarsminister General Abdel Fattah al-Sisi, när han gjorde sitt första besök i Sinai på 
måndagen, efter mordet på 16 gränsvakter den 5 augusti. 
 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4270856,00.html 
 
 
Tillägg nyheter på svenska: 
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/egyptens-president-oroar-i-israel_7300291.svd 
 
 


