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MINA TANKAR 
 
Situationen i norra Israel är osäker då syriska stridsvagnar har gått in på den syriska sidan 
av Golanhöjderna. Det är där jag tror att framtiden för Gog / Magog-kriget mycket väl kan 
komma att utkämpas. Missiler har också trängt in i Israel utan israeliska dödsoffer. Österrike 
drar tillbaka sina fredsbevarare, och en filippinsk fredsbevarare har sårats. USA har tillåtit de 
syriskstödda styrkorna att återta Qusair, vilket är ett lite använt men viktigt område i södra 
Libanon. Även Quneitras passage är i stridszonen, vilket är en demilitariserad zon av 
Golanhöjderna. Rapporter har dykt upp som visar att rysk rustning har och kommer att 
anlända till Syrien. Västvärlden, som leds av en mycket svag Obama, har tillåtit den ryska / 
iranska axeln att få fotfäste i Syrien och Libanon. Den ryska militären bygger upp kring Israel, 
och för bara några veckor sedan utfärdade Ryssland en deklaration om att deras militär 
iordningställer för ett regionalt krig i Mellanöstern. Födslovåndor till Hesekiel 38/39, vilket är 
det krig som kommer att ställa iordning scenen för så många profetior att uppfyllas. 
 
Många lärare i profetior i det förflutna, lärde med rätta att USA skulle förlora sin status som 
supermakt. Många har lärt att det skulle vara genom en katastrof eller ekonomisk kollaps, 
men det verkar som det kommer att bli en moralisk kollaps. Den moraliska relativism som har 
skakat denna administration har försvagat USA till en militär observatör i hela världen. 
Ytterligare tecken på antisemitisk närvaro i USA är det faktum att president Obama har utsett 
en kvinna med antisemitiska åsikter att vara USA: s FN-ambassadör.  
Den enda vän Israel verkligen har är Gud, och i sin tid, kommer de att känna igen Herren och 
hans Son Jesus Kristus. Jag tror att de militära dragen i Syrien är föregångare för den 
mycket större striden framöver. Ingenting händer i ett vakuum. Jag tror att det amerikanska 
tillbakadragandet från Mellanöstern är en beräkning att bli av med den judiska staten en 
gång för alla. Den amerikanska presidenten gillar inte judar, och avskyr den judisk-kristna 
etiken. Jag tror islamiska influenser som stöds av Iran orsakar problemen i Turkiet. Detta är 
en kvalificerad gissning och jag har inga källor för denna information. Ryssland och Iran 
ställer upp sin axel innan storkriget i Hesekiel. 
 
Något kommer att orsaka Damaskus förstörelse. Det kan vara en kamp som går fel, eller en 
israelisk motattack. Israel har utfärdat högsta beredskap vid den norra gränsen, och militären 
vet att den kan användas mycket snart. Om Syriens krigsmakt samlas, kan Israel stå utan  
annat val än att använda kärnvapen i en kontring. Vi måste vara redo för striderna framöver, 
och inom en snar framtid. Satan vet att han också måste förbereda, och han kämpar mot dig 
just nu. Var stark, stanna hos Kristus, det är värt det. Låt inte livet slå ner dig, för Kristus har 
erövrat alla dina rädslor och svagheter. Ge det till honom, och du kommer inte att bli 
besviken. 
 
Bro. Brian  

http://www.pastorbrianroberts.com/bro__brian_s_commentary1/view/912/orwellian_obama


P.S. 
  
Innan jag skrev i dag, blev det nya PRISM-programmet en anledning till oro, men bör inte 
förvåna någon. Satan är ute efter att förfölja Kristi tjänare. Profetian är nu, och du måste ha 
ditt hus i ordning ställt. Ha Guds takt i denna värld. Orwell profeterade att regeringen kommer 
att finnas överallt, i 1984. Han kan vara lite sen, men det är ett ”Orwellskt samhälle”, precis 
som han sa att det skulle vara. 
 
NYHETSLÄNK  
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/powers-nomination-as-un-

ambassador-could-provoke-foreign-policy-fight/2013/06/05/044068dc-cdfb-11e2-8f6b-

67f40e176f03_story.html 
 

 
Tillägg om ”orwellsk”: 
George Orwell skrev romanen 1984 som gavs ut år 1949. Den beskriver ett samhälle styrt av 
diktatur med ständig övervakning av regeringen och hjärnkontroll av allmänheten. Det är från 
den boken som vi har fått uttrycket ”Storebror ser dig”. Att vara ”orwellsk” syftar till lögner, 
övervakning och manipulering av det förgångna för att föra en totalitär agenda. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/1984_(roman) 
 

 

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/powers-nomination-as-un-ambassador-could-provoke-foreign-policy-fight/2013/06/05/044068dc-cdfb-11e2-8f6b-67f40e176f03_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/powers-nomination-as-un-ambassador-could-provoke-foreign-policy-fight/2013/06/05/044068dc-cdfb-11e2-8f6b-67f40e176f03_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/national-security/powers-nomination-as-un-ambassador-could-provoke-foreign-policy-fight/2013/06/05/044068dc-cdfb-11e2-8f6b-67f40e176f03_story.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/1984_(roman)

