
 
 

För en tid som denna 
 

 

MINA TANKAR 
 

Det finns tre frågor som vi behöver diskutera i dag. Jag kommer att diskutera det 
möjliga kommande iranska kriget, Europeiska unionens Toppmöte den 9 december, 
och Javier Solanas intervju. Sammantaget kan vi vara på väg mot händelser som 
kommer att få världen att darra. 
 

Först och främst, rapporteras det att utlänningar lämnar Iran i rädsla för en iransk 
strejk. Det som gör det sannolikt att en strejk kommer att ske inom en snar framtid är 
att utlänningar lämnar. Detta är inte en varning från den iranska regeringen själv, 
men från omvärlden. Dessutom har Obama-administrationen varit mycket hård mot 
Israel de senaste dagarna som visar att något mycket svårt är på väg att hända med 
Israel. Vi vet från Hesekiel 38/39 att Iran, Ryssland, Turkiet, Libyen, Sudan och dess 
ersättare kommer att attackera Israel. Jag ser inte en massiv attack mot Iran i 
Skriften, men en massiv attack från den iran/ ryska alliansen. Denna attack kan göras 
för att avvärja varje eventuell israelisk attack. En annan anledning tror jag är, att det 
är sant är att Israels underjordiska krig mot Iran har varit mycket framgångsrikt, för 
jag tror att de mystiska explosionerna i Iran har gjorts med Israels hjälp. 
 

För det andra har européerna stora problem. S&P sätter de stora ekonomierna i 
euroområdet på en negativ klocka, och det verkar som om ifall 9 december går dåligt, 
så kommer många länder inom euroområdet att nedgraderas. Det talas redan om 
ekonomiskt kaos strax efter 9 december om euroområdet inte integreras. I Skriften 
kommer EU att integreras och tre av tio kärnnationer, som jag tror är den 
Västeuropeiska unionen (WEU), kommer att kämpa mot den kommande Antikrist. En 
ekonomisk kollaps och ännu mer specifikt Israels uppoffringar i Östra Jerusalem, 
kommer att driva Antikrist till makten. 
 

På tal om Antikrist, hur är det med intervju med Javier Solana som kunde tas direkt ut 
ur en kristen profetiefilm. Jag var skräckslagen när jag läste Solanas intervju. Ingen 
vet vem som kommer att vara Antikrist, men intervjun ger en inblick i den Nya 
Världsordningen (NWO), och en man som är lika mystisk och mäktig som dem när 
han kommer. Länken finns högst upp till vänster på sidan på min twitter. 
 

Sammantaget ser vi händelserna stå på kö för Jesu återkomst. Jag tror fortfarande 
att Israel kommer att göra någon form av åtgärd som kommer att driva den iran / 
ryska alliansen att attackera Israel och världen att vända sig mot henne (Israel). Allt 
kretsar kring Israel. Hon kommer att få skulden för allt. Jag ser problem, och det 
kommer att centreras på Guds nation. Den goda nyheten är att Kristus har övervunnit 



våra bekymmer. Tills nästa gång. 
 

Bro. Brian 
 

SKRIFTEN 

Hesekiel 39: 11-13 
 

"På den dagen skall jag i Israel ge åt Gog en gravplats, nämligen "De framtågandes dal" öster 

om havet, och den skall stänga vägen för dem som vill tåga fram där. Man skall begrava Gog 

och hela hans larmande hop, och man skall kalla den "Gogs larmande hops dal".  I sju 

månader skall Israels folk begrava dem för att rena landet. Allt folket i landet skall begrava 

dem. När jag visar min härlighet skall det bli till berömmelse för dem, säger Herren, 

HERREN”. 

 

Bro. Brian 

 

Nyhetslänk 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4157486,00.html 
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