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MINA TANKAR 

Vad ska jag skriva om? Det finns mer profetiska nyheter i världen idag än någon gång under 

min livstid. För den som är intresserad, är jag född 1974. Låt oss gå till det viktigaste, enligt 

min åsikt. 
 

EU 

Jag plockar detta som det viktigaste eftersom den profetiska bilden i EU är fantastiskt. Det 

talas om en storslagen plan som säger att nationerna måste ge sin suveränitet till en högre 

makt om EU ser att deras budget tar ner eurosystemet. I Bibeln sker såret i EU ekonomiskt, 

eftersom det är vilddjurets märke och Antikrist framträdande, som helar sår. Världen kommer 

att förundras eftersom det för ett ögonblick verkar rädda alla, men som det är med Satan, det 

blir en falsk frälsning. Jag tror att det vi ser är förberedelser för såret att träffa vilddjuret, och 

ökningen av underkuvandet av tre nationer som Antikrist kommer att ta kontroll över. Det 

återstår att se när allt detta kommer att ske, men den ekonomiska krisen framför oss, enligt 

min mening är den profetiska ökningen av Antikrist. (Uppenbarelseboken 13) 
 

Turkiet 

Ryssland, Iran och även Libyen står i linje mot väst, men Turkiet verkar vara i strid med 

Syrien, som därför sätter sig i strid med Ryssland, Iran och Libyen, eller är de? Jag tror att 

Turkiet spelar ett spel med den ryska alliansen och väst. I slutändan kommer Turkiet anpassa 

sig med den ryska alliansen. Jag tror att den ryska alliansen som kommer att attackera Israel i 

de sista dagarna bildas inför våra ögon. Återigen profetiska förberedelser framför oss, så 

frågan är när kommer det att hända? (Hesekiel 38/39) 
 

Israel 

Israel går lugnt vidare i sin dagliga verksamhet och deras roll är i Skriften, och hur det 

utspelar sig i dagens värld kommer att bli mycket intressant. Deras ekonomi är stark, de har 

hållit sig utanför den syriska konfrontationen, och de försöker framför allt stå över dramat i 

Europa, men med tiden kommer de att fångas i allt som nämnts ovan. Det gör att du undrar 

om Damaskus förstörelse kommer att föra alltihop tillsammans. Tiden får utvisa. 

 

Så mycket att skriva om så det gör det oerhört svårt att skriva en kommentar. EU-toppmötet, 

Turkiets militaristiska närmanden till Syrien och Mellanösterns krutdurk gör uppvaknandet 

till ett äventyr. Kommer profetian uppfyllas, kommer världen att se att såret ska läkas, eller 

kommer idag att vara en annan dag? Hur som helst, mycket intressanta och spännande tider 

faktiskt. 
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