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MINA TANKAR 
 
Klyftan fortsätter eftersom Israel och USA är på motsatta sidor i frågan om Iran. Intressant 
nog, så tillåter Obama-administrationen Iran att bygga en atombomb, medan Israel pressas 
att ge upp mer av sin mark. Gud sa att gott blir ont och ont kommer att kallas gott. 
Bedrägeriet är mycket stort. Vi ser detta i den amerikanska utrikespolitiken. Dessutom är 
fredsförhandlingar frysta eftersom amerikanerna är med på palestiniernas sida i deras 
positioner. För att lugna ner den israeliska kritiken, skickar USA stridsflygplan till den judiska 
nationen för en nödsituation, i vilket fall är detta ett bedrägeri som amerikanerna deltar i. De 
försöker köpa den judiska ilskan tills amerikanerna får sin väg. Västvärlden som en gång var 
Israel stöd, vänder nu ryggen åt den judiska nationen. Detta är den sista bastionen av stöd 
så när amerikanerna vänder ryggen åt Israel, då kommer hela världen att vara emot Hans 
(Guds) folk. Kom ihåg, vi är kallade att be för det judiska folket och deras frälsning. Dessa 
saker måste hända för att Kristus skall komma tillbaka.  
Israel frustrerad över US / Iran Deal. Länk: Israel Furious over US/Iran Deal Link 
 
Obamacare är vad vi har sagt att det var från början, en datainsamlingsbyrå. Amerikanerna 
börjar bli väldigt upprörda över Washingtons övertagande av sjukvården. Den amerikanska 
regeringen samlar in en stor mängd av uppgifter om alla medborgare. De sista dagarnas 
regering som leds av Antikrist kommer att vara fascistisk. En fascistisk regering är där 
storföretagen och den  statliga eliten tillsammans styra befolkningen. Antikrist kommer att 
blanda affärer och regeringen tillsammans när han tar kontroll på jorden. Vi ser detta i de 
stora demokratierna i världen. Friheter tas bort för att bana väg för vilddjurets märkes -
system. När vilddjurets märke inleds måste den ha ett system som redan är inbyggt. Ledarna 
för de västerländska nationer bygger det systemet som vi talar om. 
 
Vi kan inte stoppa det som händer, men vi kan påverka världen omkring oss. Tipsa andra om 
Kristus och var på alerten så att du inte blir lurad. Den judiska nationen blir utfryst och 
världen kommer att försöka lura dig att göra detsamma. Gör det inte. Den sanna bibliska 
kyrkan kommer att kallas extrem och en sjukdom i världen, men tro inte på dem. Den sanna 
kyrkan är inte en sjukdom, utan en livgivande organism som sprider budskapet om Jesus 
Kristus. Världen kommer att öka sin förföljelse av troende antingen genom lagar som 
överträds eller påtvingat verkställande. Var inte rädd, för Kristus har dukat ett bord framför 
våra fiender. Han är med oss, alltid. 
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http://www.pastorbrianroberts.com/bro__brian_s_commentary1/view/964/us_splits_with_israel
http://ca.news.yahoo.com/israel-rejects-completely-mooted-nuclear-deal-iran-081555128.html

