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Först så ser vi hur hela mellanöstern nu förs dit de heliga profeterna sagt 

för länge sedan. Turkiska folken har våra böner just nu inget kan vara 

värre än att hamna under rasmassor och förstå att man kommer att dö. 

Profetiskt så har Turkiet varnat Guds folk för krig, så om detta är en 

varning från Gud eller ej det vet vi inte. Men det är emot Guds ord att 

attackera hans folk vare sig det är diplomatiskt eller på annat sätt. Det 

sätter dig på motståndarsidan till Gud. 

Men vi vet av Hes 38-39 att Togarma (Turkiet) kommer att alliera sig 

med Persien (Iran) och Gog (Ryssland) i de sista dagarna. Put (Libyen) 

kommer också att understödja denna attack, och i Libyen börjar 

Sharia/Islamistiska lagar ta form i landet. Kush (Sudan) kommer också 

att stödja attacken och deras Islamistiska militanta regering kommer 

gärna gå mot Israel. 

I Daniel 11:33-45 ser vi att Egypten, Libyen och Sudan kommer att 

förtryckas och det är mycket väl det som hänt under arabvåren. 

Förtryckandet skall ske genom Västmakterna och deras diplomati och 

militära makt, och detta har varit fallet för alla 3 länderna. 

Antikrist kommer att ta rov ifrån Egypten, och nästa nation på hans lista 

kommer att vara Israel. Tiden kommer att utvisa detta men jag tror vi 

skall titta efter en man som kommer att ta makten i EU men inte genom 

militärmakt, utan genom ekonomiska och politiska rävspel. 



EU mötet på onsdag visar att det ekonomiska läget i Europa är i stor kris. 

Och avsaknaden av ett riktigt starkt ledarskap dödar EU drömmen. 

Kommer vilddjuret att bli sårat, kommer EU drömmen dödas men så 

kommer plötsligt en man och helar och väcker EU drömmen till liv igen 

men då till en mardröm? 

 Om det är så att Antikrist väcker EU drömmen så kommer Israel i så fall 

att bli hans fokus så fort han kommer till makten. Förödelsens styggelse, 

de 2 vittnena, allt detta skall i så fall komma på en gång och det i 1260 

dagar. 

 USA:s ambassadör i Syrien har kallats hem och det säger oss att 

situationen i Syrien eskalerar mycket snabbt. Jes 17  beskriver en total 

förstörelse av Damaskus och vi ser hur snabbt det kan ske nu. 

Medan Turkiet städar upp efter skalvet så fortsätter Syriens isolering, 

kan det vara så att Hesekiel och Jesajas profetior skall uppfyllas snart? Vi 

har samtidigt USA:s bortdragande från Irak som kanske måste ske för att 

bereda för den jättearmé på 200 milj man som vi läser om i 

Uppenbarelseboken på väg till Harmagedon. 

Just när det sker så kommer Eufrat att torka upp och förbereder denna 

armé från öster att delta i kriget. Efter December i år kommer det inte att 

finnas några Amerikanska styrkor kvar för att stoppa dem. Men 

profetiorna måste ju uppfyllas. 

Till slut ser vi hur Obama kör förbi kongressen i sin påtryckning för 

husreformen. Fannie Mae och Freddie Mac är nycklar hos demokraterna 

så presidenten måste hjälpa dem nu att hålla sig flytande. 

 Jag misstänker att hans diktator fasoner gällande husmarknaden är för 

att hjälpa honom att bli återvald. Genom detta kan vi förstå att när väl 

ekonomin kommer att falla. Så ligger det nära till hands att presidentens 

diktator fasoner kör över hela kongressen igen och för in vilddjurets 



märke. Vi får se men jag upplever att vi snart kommer in i en ny 

födslovånda.  Bro. Brian 

Bibelställe  

1Th 5:12  Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er 

och som är era ledare i Herren och förmanar er.  

1Th 5:13  Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid 

med varandra.  

1Th 5:14  Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, 

uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med 

alla.  

1Th 5:15  Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att 

göra gott mot varandra och mot alla människor.  

1Th 5:16  Var alltid glada,  

1Th 5:17  be oavbrutet  

1Th 5:18  och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds 

vilja med er i Kristus Jesus.  

1Th 5:19  Släck inte Anden.  

1Th 5:20  Förakta inte profetior,  

1Th 5:21  men pröva allt, behåll det goda,  

1Th 5:22  och håll er borta från allt slags ont.  

1Th 5:23  Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ 

och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi 

ankomst.  

1Th 5:24  Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.  

1Th 5:25  Bröder, be även för oss.  

1Th 5:26  Hälsa alla bröderna med en helig kyss.  
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