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MINA TANKAR 

 
Joel Rosenberg, artikeln finns på vänster om webbsidan frågar varför Putin i Ryssland vill 
besöka Israel? Det är intressant att President Obama vill besöka Israel i juni / juli också, och 
Putins förväntade besök i juni är mer än bara en tillfällighet med Obamas planerade besök. 
Vem kommer att besöka Israel i sommar? För mig verkar det som besöket sker vid en 
tidpunkt när Israel förbereder en attack mot Iran. Det verkar finnas en samlad insats för att 
hindra Israels attack mot Iran, så att Israels fiender kan förbereda sig för sin egen attack. 
Med tiden kommer vi att se attacken mot den judiska staten på Israels kullar, och ingen 
kommer till deras försvar, utom Gud. Så många människor ser Israel som problemet, men 
det är de inte, utan de har varit lösningen i generationer. Ja, de har syndat, och det har vi 
alla. Vi alla, inklusive Israel, har gått miste om härligheten från Gud. Men i vilket fall, måste 
Gud välja ett folk för att föra fram sin Son till en syndig värld. Gud valde Jakob, Abrahams 
ättling att få till stånd ett folk för att rädda mänskligheten. Som Israel brottas med Gud idag, 
brottades Jakob en gång med Gud, och efter händelsen ändrades snart Jakobs namn till 
Israel för han såg förutsagde Kristus. 

 

Besöken av världens ledare till Israel är inte vad de verkar på ytan. Vi kommer att få höra 

att besöken är för att hedra Israel, men de kommer att användas för att sätta ihop bitarna 
för att förinta Israel. Ingen vill ha krig, men en liten nation som Israel måste skydda sig 
själv, och vi som kristna är kallade att be för fred i Jerusalem, och be för att rädda 
judarna. Världsmakterna använder sitt inflytande för att förstöra den judiska rasen, och 
det på samma sätt som de kristna som följer Kristus i ödmjukhet. Med tiden talar Gud om 
för oss att Antikrist och hans styrkor kommer att försöka utrota alla judar och kristna. Den 
tiden kan vara närmare än vi tror. Tiden får utvisa. 
 

Rapporter kommer från Israel att Iran flyger in demonstranterna i Syrien, så att mass- 
marschen vid Israels gränser den 30 mars kommer att hetsa Mellanöstern. Dessa 
provokationer sker innan, och ofta kommer inget ut av det. Israel vill inte ha 
gränsprovokationer, men deras fiender vill det. Du undrar om Obama och Ryssland 
talade om den framtida provokationen senare i veckan. Och dessutom går inflationen 
uppåt, uppåt, och om den underliggande inflationen någonsin når 15% är 
hyperinflationen inte långt borta. Jag undrar om vi inte är nära. 
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Psalm 62:7 

Hos Gud är min frälsning och min ära, min starka klippa, min tillflykt har jag i Gud. 

Psalm 122:6 

Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. 
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