Putin. Moskva og Rom i kamp igjen?
Av redaksjonen i, www.Kommentar-Avisa.no – 16.03.15
I Nordområdene driver Russland nå en øvelse med 40 000 mann, 41 krigsskip, 15 atomubåter
og 110 fly - noe som avisen Nordlys (se linker nederst i saken) frykter er opptrappingen til
invasjon av Nord-Norge. LYS har i mange år skrevet om at dette kunne utvikle seg - og i LYS
nr 2 april 2015 har vi en 5 s artikkel av Jørgen Høgetveit som ser Midtøsten - Ukraina og
Nordområdene i sammenheng, men vi setter også alt inn i bibelsk profetisk perspektiv.
P.g.a. den spente situasjonen, legger vi artikkelen «Putin. Moskva og Rom i kamp igjen?» ut
som pdf-file som du kan lese her.
Dette nr av Lys har flere relaterte artikler om de store ideologiske linjene som er årsaken til
denne globale konflikten som nå bygger seg opp. Ønsker du å følge med fremover bestiller du
LYS her: akf-evje@online.no
Advarselen til norske journalister fra Nikita Khrusjtsjov i 1964 om viktigheten av
Nordområdene for Russland er også viktig historisk kunnskap – den er linket helt nederst i
saken.
Avslutningsvis må vi be om at Vladimir Putins fravær fra det offentlige rom – som en
forsvinning – i perioden 5.-16. mars 2015 ikke ble brukt i planlegging sammen med russiske
generaler. Det er en kjent sak at krigen ikke kommer fra våpnene, men fra menneskehjertet og
dets syndeforderv som får det fritt spillerom volder krig og ødeleggelser. Norges
Fedrelandssalme sier det slik:
Vil Gud ikkje vera byggningsmann,
Me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss Gud så me kan bu
I heimen med fred og hyggja.
I vers 2 omtales Norge slik mht det åndelige mørke vi her nord var fylt av – hvilket er veldig
likt en statusanalyse av Norge i dag, der synder som fosterdrap, homofili, partnerskapslov,
seriemonogamiet osv er opphøyet til landets «Lover»:
Vårt heimland lenge i myrker låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
Din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
Og ljos over landet strøymde.
Løsningen her og bønneemnet kommer klart frem: «Du sende ditt ord til Noregs fjell,
Og ljos over landet strøymde.» Vi har i dag Hans Ord tilgjengelig, men syndserkjennelsen er
der ikke – den ser Gud byggningsmannen til hvordan det står til med – anger og bot er veien
ut av elende!

Oppslag i bl.a. Nordlys finner du her:
Forsvaret frykter russisk invasjon i Finnmark:
http://www.nordlys.no/Forsvaret_frykter_russisk_invasjon_i_Finnmark-5-34-113392.html
Russlands nordflåte i full alarmberedskap:
http://www.nordlys.no/Russlands_nordfl_te_i_full_alarmberedskap-5-34-113596.html
Russland er villig til å strekke seg langt for å forsvare sine ressurser:
http://www.nordlys.no/__Russland_er_villig_til___strekke_seg_langt_for___forsvare_sine_re
ssurser-5-34-113398.html
Advarsel til norske journalister fra Nikita Khrusjtsjov i 1964 om viktigheten av
Nordområdene for Russland:
http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag2014/Talte_i_Oslo_%E2%80%93_Nikita_Khrusjtsjov_i_1964_om_Nordkalotten15.03.2014.htm

Artikkelen «Putin. Moskva og Rom i kamp igjen?» – finner du på
de neste sidene.

