
 
 

Pastor Brian Roberts 

11.12.13. 

FÖRFÖRELSE 

 

Besök denna sida www.unsealedprophecy.wordpress.com för att se en intressant video om 

den nya världsordningens historia. 

 

MINA TANKAR 

Förförelsen är stor i dessa dagar. Jag tror att ’Ockupera Wall Street’(OWS) är en avledande 

manöver från det stora övertagandet av världsekonomierna. Jag har inga bevis för detta, det är 

bara en känsla. Följ med mig för en stund i mitt resonemang: Obama valdes in 2008, och 

tilldelades strax därefter Nobels fredspris för fredligt handlande. Den ekonomiska kollapsen 

hände vid en tid då John McCains popularitetssiffror stod högt. Men efter kollapsen började 

Obamas klättring mot Vita Huset. 

 

Obama och demokraterna röstade igenom en finansiell och hälsovårds-reform, som tog staten 

in i varje bank och sjukhus. Som det gamla ordstävet lyder, så är de två mest säkra 

företeelserna i livet ’döden och skatterna’. Washington har kontroll över båda. Något som 

förmodligen inte McCain kunnat genomföra, på grund av den konservativa fåran i hans 

republikanska parti. Men någonting gick väldigt fel för den nya världsordningen (NWO). 

’Teparty-rörelsen’ föddes. 

 

Teparty-rörelsen har ett väldigt kristet element, och en strävsam individualism, som skrämmer 

etablerade demokrater och republikaner. Media gör sig lustiga över teparty-rörelsen, och 

kallar dem rasister och anarkister, och teparty-rörelsen hatas av eliten. Därför skapade, enligt 

min utsago, de etablerade partierna ’Ockupera Wall Street’. Folkopinionen gick inte emot 

dem, och demokraterna välkomnade dem. Obama propagerade för dem, och OWS rörelsen 

har spritt sig till europeiska städer. Det som tog månader för Teparty-rörelsen att organisera, 

tog dagar för OWS att sprida över hela jorden. Dessa är vanligt folk som utnyttjas som brickor 

i spelet av den nya världsordningen. 

 

Sedan har vi Newt Gingrich. Jag känner till hans problem i det förgångna, och han var en 

gång en kontroversiell talman i den amerikanska kongressen. Han är en eldsfackla, och 

etablerade republikaner avskyr honom. Varför det? Jag säger inte att jag är en Newt-

anhängare, men samma vämjelsefulla uttalanden som både media och Washington nu 

kommer med, har man uttalat om andra som allierat sig med Teparty-rörelsen. Kan Newt vara 

ett vilt kort, som NWO inte kan lita på? Jag säger inte att han är okej, för det är han inte, men 

är han för oförutsägbar? 

 

Kom ihåg, att för att vilddjurets märke ska kunna omsluta världen, så måste värdet på den 

amerikanska dollarn tas ned, och göras billig; euron måste kollapsa; den japanska Yenen 

http://www.unsealedprophecy.wordpress.com/


måste också förlora sitt värde, och Kinas Yuan måste förstöras. Allt detta pågår i skrivande 

stund. Satan är i fullt arbete i denna värld, och människors själar är i fara. 

 

Återigen, är detta mina egna observationer, plus en del andra nyheter, som jag kopplat 

samman i tankarna under de senaste veckorna. Jag tror att det ekonomiska systemet blir 

medvetet kollapsat, för att kunna introducera vilddjurets märke. Det som bankkollapsen i 

USA inte kunde åstadkomma, försöker man nu med Europas banksystem. Krafter bortom vårt 

förstånd är i arbete, och de sista dagarnas socialism är här. Antikrist står på lut någonstans, 

och i slutänden kommer det att vara en nation, Israel, och två grupper, judar och kristna, som 

kommer at stå i vägen. Tiden får utvisa, men konspirationsteorierna går i uppfyllelse. 

Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

2 Petrus 3:3-8 

”Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina 

begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar: "Hur går det med löftet om hans 

återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från 

världens begynnelse."  
5 De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som 

uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6 I vatten och i kraft av Guds ord 

dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i 

kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall 

dömas och bli fördömda. 

 

8 Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som tusen år och tusen år 

som en dag.”  

 

NYHETSLÄNK 

22 anledningar till en kommande ekonomisk kollaps i Europa 

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/22-reasons-why-we-could-see-an-economic-

collapse-in-europe-in-2012 
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