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VÄRLDEN FÖRÄNDRAR SIG SNABBT 

KOM HERRE JESUS!!! 

 

VAD JAG VET 

 Många ur Israels elit och samhälle förstår inte faran som kommer att befalla dem 

under kommande månader. 

 Många människor världen över förstår inte att deras liv kommer att bli förevigt 

förändrade om Herrens återkomst sker snart. 

 Herren lärde att vi som är troende befalls att inte vara i mörkret gällande Hans 

återkomst, men de som lever världsligt kommer att förvånas som av en tjuv i natten 

när Han faktiskt återvänder. 

 

VAD JAG INTE VET 

 Är den ’Europeiska Grannskapspolicyn’ (ENP) profetiskt relevant? 

 Vem är Antikrist? Vi kommer inte att veta förrän förödelsens styggelse inträffar. 

 Vem är den falske profeten? Vi vet inte det förrän Antikrist uppenbaras. 

 

MINA TANKAR 

Återigen är profetia i nyheterna, då israeliska tjänstemän observerar att ett regionalt krig 

denna vinter blir mer och mer sannolikt. Men, många i det israeliska samhället och regeringen 

uttrycker det motsatta, vilket uppfyller den ’fred och säkerhet’ som omnämns i bibelstället 

nedan. Jesus talade om denna attityd inte bara hos judar, utan hos folk världen över, då många 

kommer att förvånas av att vi lever i ändens tid. Ingen annan tid i historien har mänskligheten 

levat i så pass stor trygghet. Många av oss idag kan gå till arbete, hem, och fritid utan att oroa 

oss så mycket för vår överlevnad. Världen är på väg att förändras, och när den gör så, kommer 

de flesta människor att bli chockade, men enligt Skriften, kommer de som förstår att tyda 

tidens tecken att vara andligt och känslomässigt förberedda. 

 

Artikeln visar det förakt som amerikanska tjänstemän har för Netanyahu och den nuvarande 

israeliska regeringen. Det blir mer och mer tvivelaktigt att den amerikanska positionen 

gentemot en palestinsk stat skulle vara pro-israelisk. Den amerikanska regeringen vill inte ha 

en palestinsk stat, i rädsla för att det skulle orsaka ett regionalt krig, men om den amerikanska 

regeringen fick som den önskade, skulle de rösta för en stat trots det. Jag misstänker att ett 

veto fortfarande kan bli aktuellt, men staten kommer att röstas fram och klubbas igenom i 

generalförsamlingen, vilket i sin tur troligtvis kommer att leda till en regional konflikt. I 

Hesekiel 38/39 attackeras Israel av Turkiet, Ryssland, Iran, Sudan (Norra Sudan), och en 

allians av radikala, troligen diverse terroristgrupper, medan Saudi Arabien, EU/ USA kommer 

att stå passiva vid sidan om, och inte försvara Israel. Gud kommer att vara Israels enda 

beskyddare, då ärkeängeln Mikael kommer att strida på Guds order för Israel (Dan 12:1). 

Mikael kommer att vara Israels försvarare för de 1260 dagarna innan Herrens återkomst. Wi 



har de nationella känslor som kommer att passa in väl med Skriftens ord. Kom ihåg, att 

Antikrist, enligt Upp 6, stiger till makten, och freden tas från jorden, och sedan följer 

ekonomisk katastrof. Jag misstänker att detta kan hända med blixtens hastighet. 

 

Den Schweiziska Banken knöt sig för första gången till Euron i hopp om att stoppa EU:s 

ekonomiska blodflöde.  Detta är ännu en tillfällig lagning, då den ekonomiska kollapsen 

fortsätter inom EU. Denna aldrig tidigare genomförda åtgärd av schweizarna visar arr spelet 

är över, kollapsen accelererar, och världen som vi känner den har förändrats. Skriv upp det, 

den 6 september var dagen då alla valutor vi använder sattas på livsuppehållande behandling. 

Enligt Upp 13 kommer EU, Odjuret, att införa ett märke med hjälp av den falske profeten. 

När världens valutor kraschar, måste en världslösning tvingas på folk, precis som gjordes med 

sparpaketen. Vi befinner oss i ett stadium av Guds program då profetiska nyanser kan anas. 

När styggelsen som orsakar förödelse genomförs, och de två vittnena börjar predika, så drar 

vår förlossning nära. 

 

Aldrig under någon livstid har så många händelser kunnat observeras genom profetians ögon. 

Varje morgon när jag börjar arbetet, sätter jag igång Internet Explorer och ser Klagomuren. 

Östra Jerusalem är i centrum av alltihop. En dag kommer de två vittnena att predika vid, eller 

i närheten av Klagomuren. 

 

Allianserna kommer samman så perfekt i enlighet med Skriften, och samhällets dekadens är 

exakt som vår Herre beskrev den. Jag ser dessa saker med spänning och oro som de flesta av 

er. Precis som Johannes beskrev i Uppenbarelseboken, så är profetia söt på tungan, men bitter 

för magen. Jag ber er, fortsätt att vaka, och håll koll på min hemsida, på de viktiga datumen 

för de judiska högtiderna. Tiden får utvisa, och tiden kanske är inne. 

 

Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

1 Tessalonikerbrevet 5:1-11 

”Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att 

Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: "Fred och trygghet", då 

drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, 

och de slipper inte undan.  

4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är 

alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte 

sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, 

och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara 

nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 

 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning 

genom vår Herre Jesus Kristus. 10 Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med 

honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. 11 Uppmuntra därför varandra och uppbygg 

varandra, så som ni redan gör.”  

 

NYHETSLÄNKAR 

Förre försvarsministern Robert Gates attackerade premiärminister Benjamin Netanyahu, och 

menade att hans politik visade otacksamhet gentemot USA och isolerade Israel på global nivå. 

Analyser pekar mot att USA röstar i FN till trots mot Netanyahu – inte för att hjälpa honom. 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4118316,00.html 
 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4118316,00.html


Generalmajor Eisenberg: Den arabiska våren kan lika gärna utvecklas till en radikal-islamisk 

vinter, med risk för ett totalt krig i Mellanöstern. 

http://debka.com/article/21275/ 

http://debka.com/article/21275/

