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Förflyttar Syrien kemiska vapen? 
 

MINA TANKAR 
 
Det finns spridda rapporter om att Syrien flyttar sina kemiska vapen ur sina anläggningar 
för att använda mot sina fiender. Vem deras fiender är återstår att se, men Israel måste 
stå högt på listan. Ingenting kommer att hända om inte Ryssland ger sitt godkännande. 
Ryssland är den största aktören i allt detta. När USA och västvärlden hotar Israel genom 
att kalla hem Israels ambassadörer, är Israels fiender modigare än någonsin tidigare. 
Om Syrien har flyttat ut sina kemiska vapen från lagren, då kommer de att använda dem. 
Du flyttar inte känsliga material ur lager om du inte har en plan i åtanke eftersom jag vet 
att ämnena försämras då. De närmaste dagarna kommer att vara mycket betydelsefulla. 
 
Jesaja 17 talar om förstörelsen av Damaskus och som många, inklusive jag själv tror, 
mycket väl kan hända i de sista dagarna. När vi ser på nyheterna att det finns stöd för 
eventuell kemisk krigföring vid horisonten måste vi vara invigda på tanken att Guds 
varning kan ske. Det finns så många olika skriftställen som kan komma att passera så 
snabbt. Vi måste hålla ett öga på Europas kollaps och Antikrists uppgång, västvärlden 
som överger Israel, moralisk kollaps av samhället, och anti-kristnas trångsynthet som 
upptäcks i varje aspekt av vår värld. Vi måste hålla ett öga på alla de händelser som är 
profeterade för länge sedan. Gud sa att han berättade dessa saker så att vi kan vara 
beredda. 
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BIBELVERSER 
 

Jesaja 17:1 Profetia om Damaskus. Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det 

skall bli en ruinhög. 

(KJ) "The 
[a]

oracle concerning Damascus."Behold, Damascus is about to be removed from 

being a city And will become a fallen ruin. 

17:13  Folkslag dånar, som stora vatten dånar. Men han tillrättavisar dem och de flyr 

bort i fjärran. De jagas som agnar för vinden på bergen, som virvlande löv för stormen.  
(KJ) The nations rumble on like the rumbling of many waters, But He will rebuke them and 

they will flee far away, And be chased like chaff in the mountains before the wind, Or like 

whirling dust before a gale. 

17:14  När aftonen är inne, se, då kommer plötsligt förskräckelse, och innan morgonen 

gryr är de borta. Detta är våra rövares del och våra plundrares lott. 

(KJ) At evening time, behold, there is terror! Before morning they are no more. Such 

will be the portion of those who plunder us. And the lot of those who pillage us." 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah%2017&version=NASB#fen-NASB-17985a


NYHETSLÄNKAR 
 

Vita huset och dess allierade överväger militära alternativ för att skydda Syriens kemiska 
och biologiska vapen, efter att amerikanska underrättelserapporter visar att den syriska 
regimen kan iordningställa dessa vapen och kan vara desperat nog att använda dem, sa 
amerikanska tjänstemän måndags. 
 
President Barack Obama varnade i ett tillspetsat tal vid National Defense University i 
måndags Syriens president Bashar Assad för att använda sin arsenal. 
 
"Idag vill jag göra det fullständigt klart för Assad och de under hans kommando: Världen 
ser", sade Obama. "Användningen av kemiska vapen är och skulle vara helt 
oacceptabelt. Och om du gör det tragiska misstaget att använda dessa vapen, kommer 
det att bli konsekvenser och du kommer att hållas ansvarig." 
 
Utrikesminister Hillary Rodham Clinton, i Prag för möten med tjeckiska tjänstemän, sa att 
hon inte skulle beskriva några detaljer. "Men det räcker att säga, att vi verkligen planerar 
att vidta åtgärder om denna eventualitet skulle inträffa," sa Clinton. 
 
http://www.huffingtonpost.com/2012/12/03/syria-chemical-weapons_n_2231090.html 
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