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SKRIFTEN 
 

Israel uppdaterar sin sköld av missilförsvar och rykten om krigsförberedelse flödar över från 

alla håll. USA: s utrikesminister Clinton är i Turkiet för militär tröst när det gäller Syrien. Det 

är inte svårt att komma fram till att Mellanösterns fälttåg pågår. Det återstår att se, men den 

rådande attityden bland många är att det blir i september till oktober. Just idag bombarderades 

Israel med raketer från Gaza och Israel i sin tur använde stridsvagnsvapen mot terrorister i 

syd. Egyptens beslut att öppna gränsen till Gaza för några dagar sedan har redan haft en 

negativ effekt. Se på denna utveckling eftersom om Egypten samråder med Ryssland och Iran, 

då skulle Egypten kunna skapa kaos i söder Iran som då röra sig in mot Syrien till norr med 

Rysslands stöd. Ödet för Damaskus skulle kunna vara nära förestående. 

 

Ryssland skickade marinsoldater in i Syrien och Iran, som ska ha elitsoldater som kom till 

Syrien för några dagar sedan. Kan kampanjen vara i sin linda? Det är svårt att säga. Jag vet att 

Ryssland inte vill att Israel ska uppdatera sin robotsköld eftersom det kommer att göra det 

mycket svårare att slå ut Israel i varje framtida krig. Dessa saker är inte gjorda utan samråd 

från varje spelare. Egypten kommer inte att tillåta något att hända om det inte görs på ett 

mycket större plan med Ryssland, Iran och i vissa avseenden med Turkiet. Oavsett om dagens 

skärmytsling i södra Israel planerades eller inte återstår att se, men om det är så, se på den 

norra gränsen. Gog, den gamle demonen, kan vara redo att hakas av Herren för slaget 

framöver. 

 

… Tiden får utvisa, men det kan vara dags för några stora strider framöver. 

 

Bro. Brian 

 

http://www.pastorbrianroberts.com/bro__brian_s_commentary1/view/719/emergency_in_sout

hern_israel_as_escalation_threatens_region 

 

 

NYHETSLÄNKAR 

 

Arabiska nyhetskanaler rapporterade på söndagen att 15 egyptiska poliser dödades i en 

väpnad attack mot en polisstation i norra Sinaihalvön vid en säkerhetskontroll i Rafah.  

 

http://www.pastorbrianroberts.com/bro__brian_s_commentary1/view/719/emergency_in_southern_israel_as_escalation_threatens_region
http://www.pastorbrianroberts.com/bro__brian_s_commentary1/view/719/emergency_in_southern_israel_as_escalation_threatens_region


De beväpnade männen tog enligt uppgift kontroll över två egyptiska bepansrade fordon som 

använder RPG missiler och sprängämnen. En av de fordonen sprängdes nära Kerem Shalom 

gränsövergång, medan den andra lyckats infiltrera in i Israel. De beväpnade männen sköt 

granater tanksen mot israeliska styrkor stationerade vid gränsen, men IAF flygplan lyckades 

träffa de bepansrade fordonet. 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4264851,00.html 
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