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Det är en konstig värld vi lever i. Gud talade om att det goda kommer att vara dåligt (ont) och 
det dåliga (onda) kommer att vara bra och det bedrägeriet kommer att vara stort. Ingen 
annan tid i historien har världen sett så mycket ondska. Det krävs en speciell person att vara 
född i den här tiden och Gud har valt dig för denna tid och plats. Två nyheter som vi vill 
fokusera på idag. Det första börjar med konstiga larm som har stängt ner nitton ambassader, 
och en ännu mer oroande rapport om att Obama-administrationen avsiktligt läcker historier 
mot Israel. 
 
Först är det konstigt att terrorist-registreringen är så specifik, men ändå omfattar det nitton 
länder och ingen vet vad det egentligen handlar om. Bedrägeriet är stort. Jag tror att Obama-
administrationen vill visa att NSA-programmet är nödvändigt och måste byggas ut. Obamas 
administration kommer att expandera NSA-programmet och det kommer att innehålla mer 
om din personliga tro. Det finns skoldistrikt och företag som varnar sina anställda för vad de 
lägger ut på twitter och facebook för att deras egna personliga övertygelser kommer att 
avgöra deras anställning. Världen håller på att införa alla de mekanismerna för att spåra de 
kristna i de sista dagarna. Det är här nu och vi kan inte längre säga att det kommer i 
framtiden. Spårningen kommer att bli mer aggressiv när världens elit känner sin makt hotad. 
 
Det andra är att Obama läcker känslig israelisk militär information till tidningar för att 
undergräva Israels suveränitet. Gud är inte alls glad. Hans dom kommer inte alltid i de stora 
händelserna. Han dömer amerikanska städer, familjer och relationer. Har du inte märkt att 
det är svårare, oavsett var du bor, att ha en givande relation? Alla regeringar i väst är emot 
Israel. Sakaria sa att Jerusalem kommer att bli en stötesten och alla nationer kommer att 
vara emot Israel i slutet och nu är vi där. Åtgärderna från Obamas administration visar oss att 
världen kommer att avslutas med förödelsens styggelse. En dag kommer Antikrist att gå in i 
Jerusalem och utföra ohyggliga dåd. Först måste vi uppleva den första halvan av Daniels 
70:e vecka och mitt i veckan, skall Antikrist komma. Jag tror att vi närmar oss den 
förödelsens styggelse, och vi kan alla känna att det är mycket närmare än någon av oss 
inser. Jag tror personligen inte att vi är inne i Daniels 70:e vecka riktigt än. 
 
Var stark och modig i dagarna vi lever i. Varje dag som går är vi närmare den stora 
återföreningen. Vårt liv är regisserat av den Helige Ande eftersom Gud älskar oss så mycket. 
Han kommer aldrig att lämna eller överge dig. Om du vill kontakta mig, är min nya e-
postadress clutch1012@live.com 
Jag kommer att åka till Louisville för en ERCP-behandling och ber om goda resultat. Detta är 
en del av processen tills jag får min nya lever om ett par år. Jag är frisk och mycket aktiv, och 
jag ger Gud all ära för det. 
 
Bro. Brian 
 

http://www.pastorbrianroberts.com/bro__brian_s_commentary1/view/928/obama_equals_deception
mailto:clutch1012@live.com


NYHETSLÄNKAR 

 

Den amerikanska underrättelsetjänsten läckte uppgifter om israeliska flyganfall mot Syrien, 

sade källor. 
 

Diplomater sade att president Barack Obamas administration har gjort det möjligt för 
underrättelsetjänsten att avslöja israeliska militära operationer mot Syriens regim president 
Bashar Assad. De sa att i läckorna ingår ej rapporterade israeliska luft- och sjöangrepp på 
avancerade iranska och ryska vapen som ankom år 2013. 
http://www.worldtribune.com/2013/08/01/diplomat-obama-approved-intelligence-leaks-on-
israeli-air-strikes-in-syria/ 
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