
 
 
 

Mina tankar 

Vad som än sker i valet i Grekland så måste vi ha ett rätt perspektiv. Vi har varit i en ekonomisk 

kollaps sedan 2008, hur det än slutar så är det uppfyllelse av profetia. 

Jag tror att vi nu raskt går emot ett global skräckscenario, en världsregering som tvingar på oss en 

global kontroll där vilddjurets märke spelar en stor roll. Det Grekiska valet kommer att bestämma 

många av händelserna. Men det är fortfarande Spanien som oroar eliten, för vi kan förlora Grekland 

och klara oss men inte Spanien. Om Spanien skulle rasa så kommer det att dra med sig hela 

ekonomiska systemet i sitt fall. 

Vi följer det Grekiska valet och dess reaktioner i världen. Resultatet blir klart Söndag eller Måndag, 

och det dröjer inte många dagar innan vi får se utfallet. Vad jag kan förstå så är den här tiden inne så 

det kan bli svårigheter så vi behöver be att Gud hjälper oss. 

Ryska trupper är på väg till Syrien för att bevaka sina intressen I mellanöstern. Europa är på väg emot 

en diktatur som slutar med Antikrist. Mellanöstern är i rörelse för att Antikrist skall utföra 

förödelsens styggelse i Östra Jerusalem. 

Ryska trupper I Syrien är en mycket viktig utveckling profetiskt. Igen så ser vi hur händelserna som 

sker kan få en viktig profetisk betydelse. Tiden är ganska svår att tyda för tillfället, men så fort vi ser 

en rörelse från Gud i detalj kommer vi att rapportera detta. 

Egyptiska valet kommer att sluta i att Antikrist kommer att ta kontroll över Egypten, för att bli 

Sydlandskonungen som pressar Israel. Fredsförbundet med Israel kommer att brytas och det sannna 

Egypten kommer att visa sin rätta natur. Israel kommer att möta hot från söder , norr, och öster. 

Men Israel kommer att förlita sig på väst i Antikrists namn som kommer att sätta upp förödelsens 

styggelse i Jerusalem (Daniel 11:33-45; Daniel 9:26). 

De geopolitiska kriser som vi såg starta i Europa och mellanöstern kommer att få nya utbrott. 

Europas kollaps kommer att leda till vilddjurets märke och ett militärt kaos kommer starta i 

mellanöstern som leder fram till Harmagedon. Jag kan inte se att världen kan fortsätta så här länge 

till utan en ny världsordning kommer födas fram ur dessa profetiska kriser. 

Men en härlighet väntar på alla som tror på Jesus Kristus 

Bro. Brian 

 


