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MINA TANKAR   
Jag skyndade med min sista kommentar så jag hoppas den är meningsfull. Som ni väl vet, är 
jag inte den bästa i att kommunicera mina idéer ibland. Hur som helst, Iran gör en massa 
oväsen senaste tiden, som när de testar missiler och anger osynliga ordkrig. Kom ihåg, 
desto mer vapenskrammel som pågår, så är det Gud som kommer att dra ryssarna, iranier, 
och deras allierade med en krok till Israels berg. Gud kommer att föra Israels norra fiender ut 
från sina platser när judarnas hjärtan är redo för Hans nåd. Det är min uppfattning att 
hjärtana i Israel är nära att inse att Jesus Kristus är Messias som de har längtat efter i 
tusentals år. 
 
Enligt Uppenbarelseboken kapitel 6, kommer den ekonomiska härdsmältan efter freden 
tagits från jorden, vilket kan innebära krig. Detta krig, om det är krig, kan vara Hesekiels 
invasion i Psalm 83, eller något annat. Hur som helst är vi nära förverkligandet inte bara av 
Hesekiel, men också Daniel och profetiorna som profeterats för längesedan om vår tid. 
 
Året 2012 kommer att bli händelserikt. Många huvudsakliga kommentarer handlar om att 
världen är på gränsen till katastrof. Det kommer att hända och judar och kristna kommer att 
få skulden. Det nuvarande amerikanska presidentloppet kommer troligen att ha en anti-
kristen Obama med en mormon och republikan som har en icke-kristen världsbild. Det ser ut 
som vi kan vara på väg in i mycket farliga tider och precis som USA, kommer Europa att 
försvagas för att uppfyllelsen av Skriften ska ske. Artikeln visar bara en av bristerna i 
Mormonernas undervisningen, när de döper döda kroppar som inte räddar någon. Frälsning 
kan bara uppnås när du lever eftersom det är ett personligt beslut som denna person tar. 
 
Slutligen, tack för ert stöd det senaste året, då websidan har haft rekordmånga träffar 
någonsin. All ära till Gud. 
 
Bro. Brian 
 

NYHETSLÄNKAR 
Behöver Israel de kristnas hjälp? Det är ett gammalt dilemma, när fromma protestanter 
förespråkade återupprättandet av en judisk stat med Jerusalem som huvudstad, långt innan 
Theodor Herzl. Vidare spelade anglikaner på 1800-talet en central roll i den process som 
ledde till staten Israels upprättande. 
 
Frågan om pro-israelisk kristen aktivism kretsar runt på ytan i Israel och USA:s offentliga 
debatt. Nu ligger fokus på republikanska presidentkandidaten, hoppfulle Mitt Romney, 
eftersom hans mormonkyrka är ansvarig för att döpa döda judar, en rit som är en praxis hos 
mormoner i mer än ett sekel. Samtidigt har den senaste Simon Wiesenthal-centrets 10-i-topp 
av antisemitiska sluddrar, listat två kristna präster från Syrien och USA. 

 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4169804,00.html 
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