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MINA TANKAR 
 
Ryska elittrupper har anlänt till Syrien. Detta är viktigt, eftersom Rysslands närvaro i Syrien 
ger sannolikheten för att ett Gog / Magog -krig är profetiskt nära. Även i Jesaja 17:2, upphör 
Damaskus att vara en stad, vilket är intressant i ljuset av ryska trupper i Syrien. Kan 
förödelse ske och ryska trupper dödas av en israelisk åtgärd? Detta kan få Ryssland till 
Mellanöstern för att uppfylla Skriften. Tacka Herren att du kan se Skriften uppfylld. Många 
har inte den välsignelsen. 
 
Rapporter visar att Mellanöstern är mer spänt än det har varit på länge. Sannolikheten för 
krig ökar för varje dag, och det skulle inte förvåna mig att få se rubriker som surfar på nätet i 
dagar och veckor framöver. Fredsprocessen är i spillror, den amerikanske presidenten är 
svag, EU: s utrikespolitiske Chef är ingenstans att finna, och Israels fiender omringar henne 
mer för varje dag. 
 
Är det inte Grekland som ska utebli? Falskhet, bedrägeri, lögner, är några av kodorden i dag. 
Bakom kulisserna pumpar centralbankscheferna och ledarna i världen in pengar i systemet 
för att spara eliten och de länder som hotar elitens pengar och makt. Genom att göra detta, 
täcker de upp den verkliga världen där länder har fallerat, och har iordningställande som 
standard. Titta på mat, gas, och dagliga priser och vi vet alla att inflationen är allvarligare än 
regeringarna vill få oss att tro. Med tiden, när freden tas från jorden och judar och kristna får 
skulden för världens problem, kommer hyperinflationen få fäste, vilddjurets märke kommer 
införas, och massförföljelse från regeringar över hela världen kommer att strypa samhället. Vi 
lever i en del av det i dag, mina vänner. 
 
Det är svårt att se in i framtiden för att se exakt var allt är på väg. Vi känner till Guds ord och 
vi är trygga med det, och vi vet att vi till synes är nära. Men var är den varaktiga freden / 
tryggheten, eller det uppbyggda templet, eller Antikrist? Det finns många frågor obesvarade i 
dagens rubriker, men många kan hittas. Vi måste finna vishet från Gud, som börjar med 
fruktan för Herren. I den visheten lär vi känna hans plan och med tiden kommer allt att 
uppenbaras för oss. Guds välsignelse. 
 
Bro. Brian 
 
 
NYHETSLÄNKAR 
 
De globala tecknen på en kommande militär konflikt med Iran fortsätter att byggas 
upp, och idag gjorde den amerikanska flottan klart sina avsikter genom att tillkännage 
att det är att skicka ytterligare fyra fartyg som motåtgärd, till Hormuzsundet. 
 

http://www.pastorbrianroberts.com/bro__brian_s_commentary1/view/646/russia_moves_in


Stars och Stripes rapporterar att Naval Operations chef Adm, Jonathan Greenert, talade om  
för senatens försvarsutskott, att han skickar minerade fartyg som tillägg till fyra luftburna mitt 
motåtgärd helikoptrar. 
Iran har redan varnat för att ett av de första stegen i att stänga Hormuzsundet och strypa 40 
procent av världens oljeförsörjning, kommer att vara att minera sundet och distribuera sin 
flotta av små elektroniska ubåtar. 
 
 
http://articles.businessinsider.com/2012-03-16/news/31199257_1_strait-heavy-lift-ships-
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