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MINA TANKAR 
 

För att Antikrist ska ta makten måste det finnas en satanisk kultur som existerar före det. 
Den kristne är en skymf mot den sataniska kulturen. Detta är anledningen till att det finns en 
systematisk och intensiv attack mot allt som är kristet. Vi såg denna sataniska kultur i en av 
dess former när Obama-administrationen attackerade Bob Woodward för att han talade om 
sanningen om Sequester, och media sov sig igenom det. När Antikrist kommer till makten, 
kommer media och alla andra enheter i världen att titta åt andra hållet när Antikrist förföljer 
de rättfärdiga. Världen är mogen för ondska mina vänner och det kommer att komma i former 
som kommer att överraska dig. Det kommer att verka attraktivt, förnuftigt och 
framåttänkande, men var medveten om varje undervisning som inte lär att Jesus Kristus är 
Guds enfödde Son som levde ett oklanderligt liv för att ge sig själv på korset och återuppstod 
kroppsligt tre dagar senare, för att återvända i sin kropp vid sin andra ankomst. 
 
Det förvånar mig hur blinda människor är. President Obama hotar inte bara Woodward, men 
också andra och media anser att det är okej för det gemensamma bästa för folket. Det känns 
som att det är Hitlers Tyskland igen, men värre. Det är värre för att jag vet vad det här 
samhället är på väg mot och det är den stora förföljelsen framöver. Detta är bara en försmak 
av det onda som vi upplever. Jag hade en incident där jag kallades ut för att vara för kristen 
och jag var tvungen att bestämma vem jag tjänade. Jag bestämde mig för att Kristus var 
viktigare och jag stod för vad jag tror. Vi säger ofta att vi hoppas att den yngre generationen 
står för Kristus, där vi inte gjort det. Men var i bibeln står det att vi går i pension vid en ålder 
av 40, 60, 80, eller 100 från tjänsten? Vi måste ta täten för att visa den yngre generationen 
på att säga nej till det onda. Våra vänner och familjer leds vilse och vi måste visa dem 
sanningen, oavsett hur vi ser ut. 
 
Mars kommer att bli en intressant månad. Det katolska systemet ska välja näste ”helige 
Petrus” som hålls i Rom. Katolicism och huvudfåran i protestantism är vänner i denna onda 
värld. Många av mina läsare har upplevt livlöshet med ljummen kristendom. Länder i Europa 
och många samhällen i USA upplever avgudadyrkande system med falsk kristendom. Det 
finns många bra upprätta kristna i dessa avgudadyrkande system, men systemet som helhet 
kommer att dömas av Gud. 
 
För övrigt kommer president Obama till Israel i slutet av mars när det heliga landet kommer 
ihåg den sista veckan med Kristus. Tidpunkten är udda och surrealistisk. Jag skulle säga att 
Gud inte är alltför glad, vilket kan förklara galenskapen i människan på senare tid. Gud är 
författare till rättvisa och sanning och han kommer inte att låta sig hånas. Många människor 
trodde de var säkra nog att röra vid den Högste. Gud kommer att välkomna striden och döma 
de saker som inte är rätt.  
 

http://www.pastorbrianroberts.com/bro__brian_s_commentary1/view/860/it_s_mad_i_tell_you


Jag tror att Obama kommer att ge Israel ett budskap om ett ultimatum om fredsprocessen, 
Iran och andra Mellanöstern-frågor. Vi får vänta och se exakt vad dessa ultimatum kommer 
att bli. Vi kommer att fortsätta att följa mars, för månaden blir händelserik. Tiden får utvisa, 
men mars kan vara viktigare än många av oss inser. En sak vet jag - denna värld har blivit 
vansinnig, vansinnig, jag säger dig det. . . 

 
Bro. Brian 

 
 

BIBELTEXT 
 

Apg 2:17  Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande 
över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera, era unga män skall se syner, och era 
gamla män skall ha drömmar. 
 
Ps 119:9  Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? När han håller sig till ditt ord. 
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