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INTE BARA ETT SAMMANTRÄFFANDE 

 

MINA TANKAR 

Låt oss titta på några händelser sedan 2007. 

 den 1:a januari (?) ingick Israel ett styrkt avtal författat av Javier Solana. Huruvida det 

är Daniels ’förbund’ återstår att se. 

 2008 (?) inleds den ekonomiska härdsmältan med Lehman Brothers fall, vilket kom att 

förändra världsekonomin. 

 2008 (?) En ny amerikansk president som är fientligt inställd till judar/ kristna, och 

väldigt sympatisk till den Nya Världsordningen. Känner också Solana som vän. 

 2009 (?) instiftas nya hälsovårdslagar i USA, som ger staten större makt i varje delstat. 

Kan komma att avslås av Högsta Domstol, men markberedningen är gjord. 

 2011 (?) Den Arabiska Våren bringar det militanta Islam till Israels gränser, som 

aldrig förr, under de senaste 30 åren. Egypten, Libyen och Sudan kuvas av Väst. 

 2011 (?) Turkiet överraskar analytiker genom att alliera sig med Ryssland och Iran, 

och bli väldigt fientligt mot Israel. 

 2011 (?) Syrien på randen till kollaps, och ett ökat hot om kemisk vapenföring mot 

Israel. 

 2011 (?) Fredsprocessen som varit en grundsten sedan 1991 är nu död. 

 2011 (?) Ledarna för Italien och Grekland har plockats bort utan krig. Spanien kan 

komma härnäst. 

 2011 (?) EU är nu det viktigaste organet i världen, då Euron till mångas förvåning blir 

framtiden för världens stabilitet – vilket andra lever i förnekelse om. 

 2012 (?) Många analytiker förutspår slutet för den ekonomiska värld, som i en 

generation styrt över jorden.  

 2012 (?) En iransk allians med Ryssland och Turkiet gör en attack på Israel alltmer 

trolig, då Ryssland kommenderar sina krigsskepp från syriska hamnar. 

 

 

Dessa är bara några av de händelser som inträffat, och det är inga små grejer. Det är inget 

sammanträffande, som skulle göra att dessa händelser bara sker, utan att Skaparen ordinerar 

det. Ni vet att jag inte drar mig för att lägga fram tänkbara scenarier. Jag har också mer frågor 

än svar för vi vet inte helt säkert om detta är slutet, förrän Antikrist träder fram vid 

förödelsens styggelse. Något är annorlunda. Jag har sedan i september börjat att känna en 

tyngd över hjärtat. En börda för de förlorade. Mångas kärlek har tydligt svalnat, och kyrkan är 

avfallen som aldrig förr.  



 

När jag här ikväll frågade Herren, ”Är det verkligen dags nu?”, så ledde mig Gud som vanligt, 

på sitt kärleksfulla sätt, till datorn för att skriva ned allt detta. Han kanske inte talar till mig 

verbalt, utan låter mig resonera med den Helige Andes hjälp. Om vi tittar på listan ovan, hur 

kan det då inte vara dags?  

 

Ändock, till dess att Antikrist träder fram, kommer allt fortsätta att vara ett frågetecken. Men 

något är annorlunda, väldigt annorlunda, denna gång. 

 

Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK 

Vart man än tittar, så hittar man profetia. Var som Simeon och Hanna i Bibeln. Se på 

händelserna runt omkring oss. Slutet av de sextusen åren är inpå oss. Är vi redo för den sjunde 

dagens vila, kallad Millenniet, och sedan den åttonde dagens evighet, som representeras av 

den uppståndne Kristus på den åttonde dagen, för två tusen år sedan? Tiden får utvisa. 

 

Broder Brian  


