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Återblick 
 
MINA TANKAR 
 
Ibland behöver du en återblick. Att försöka få ditt sinne ur livets dimma är svårt. Låt oss titta 
på några frågor som har lämnats ut av nyheterna nyligen. Vi kommer att titta på 
bosättarrörelsen, fredsrörelsen och den falska kyrkorörelsen. 
 
Först finns det artiklar som då och då nämner bosättningar. Det kommer en tid, och ändå är 
den redan här, där bosättarrörelsen blir så mycket föraktad av världen, att världen kommer 
att acceptera Antikrists förföljelse av dessa judar. Det kommer först hända med dem, och 
sedan sprider sig förföljelsen till kristna. När världen går in ekonomiskt kaos där vilddjurets 
märke inleds, kommer världen vilja ha syndabockar eftersom människor inte vill skylla på sig 
själva. Syndabocken är judar och kristna för att de inte vill gå in i vilddjurets märkessystem. 
Målet kommer att vara alltför lätt för Satan och regeringar världen över. Än idag finns det 
många i hela världen som redan skyller på judar och kristna för världens problem. Glöm inte 
bosättarrörelsen. Våra böner är med dem, för någon gång i framtiden kommer de att bli 
förföljda när Antikrist avslöjas vid mittpunkten av Daniels 70: e årsvecka i Jerusalem. 
 
För det andra kan fredsrörelsen i Israel få en intressant vändning i slutet av november. Den 
palestinska myndigheten under president Abbas, kommer in genom en resolution i FN: s 
generalförsamling för att göra PA till en observatörsstatus, vilket innebär att de inte kommer 
att ha rätt till röstning, men har makt att påverka FN-politiken. Intressant nog är detta efter de 
amerikanska valen, så den amerikanska politiken kommer att förändras för att stödja PA i 
FN, eftersom Obama fortfarande kommer att vara president med inget att förlora, även om 
han vinner eller förlorar valet. Jag kan förutsäga att när PA får observatörsstatus i FN, 
kommer det att vara ett stort steg i den framtida världens förföljelse av judar, speciellt 
nybyggare. 
 
Slutligen är den organiserade kyrkan död och värdelös. Kyrkan är rik med materiell rikedom, 
men är naken och i andlig fattigdom. Ministeriet handlar mer om en språngbräda i denna 
värld till berömmelse och prestige. Ministeriet är inte berömmelse och prestige, utan en 
kamp, och en gåta för människor. Kyrkan ser framgång genom åtgärder i hur väl de klarar 
sig med världen, men framgång är hur väl du förändrar världen. När samhället fortsätter sin 
rutchbana mot synd och dekadens, kommer kyrkan att följa efter. Den kommer att följa 
tillräckligt långt bakom där de inte kan förknippas med synd och dekadens hos den vanliga 
människan, men det kommer att vara illa nog att få en hård dom från Gud. Laodicea är 
framför oss, och låt dig inte luras av den organiserade kyrkan. Lev ett liv fullt av Ande, kärlek, 
förståelse och övertygelse. Ja, världen har gått in i och kommer ännu att träda in i profetiska 
tider och Gud vill använda dig och mig för att sprida det levande Ordet. 
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Matt 24:15  När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå 
på helig plats - den som läser detta bör noga lägga märke till det - 16  då måste de 
som är i Judeen fly bort till bergen. 17  Den som är på taket skall inte gå ner för att ta 
med sig det som finns i huset, 18  och den som är på åkern skall inte vända tillbaka 
för att hämta sin mantel. 19  Ve dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! 20  
Be att ni inte måste fly under vintern eller på sabbaten. 21Ty då skall det bli en så 
stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig 
mer skall förekomma. 22  Och om inte den tiden förkortades, skulle ingen människa 
bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. 
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