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MINA TANKAR 
 

Spänt läge mellan Israel och det internationella samfundet 
 
Israel stör sig på USA:s beteende. Sekreterare Kerry har tillfälligt skjutit upp sin resa till 
Israel på grund av stora motsättningar mellan alla parter. Jag tror att denna process 
skiljer sig från alla andra. Du har ett USA som är öppet fientligt till Israel. Du har en 
europeisk union som är redo att straffa Israel ekonomiskt. Dessutom skyller det 
internationella samfundet nybyggarna för hela regionens elände. Detta var inte fallet för 
några år sedan. 
 
 Matteus 24 säger att världen kommer att straffa nybyggarna i Judeen, och Antikrist 
kommer att utföra ”förödelsens styggelse” på tempelområdet. Europeiska unionen, som 
ska ledas av den kommande Antikrist, kommer att tvinga världen till vilddjurets märke. 
Jag tror att det är strax efter det att Antikrist har trätt fram. Denna inställning är mer 
sannolik i dag än innan Barack Obama blev president. Hans ordförandeskap har fört 
världen mycket närmare Herrens ankomst. Den senaste tidens lika för lika mellan USA 
och Israel visar Israels avsmak för Obamas Iran-politik, och den pågående 
fredsprocessen. Jag tror att allt kommer samman, mina vänner.  
 
 Vi har alla våra resor (i livet). Jag har lärt mig på min resa att acceptera världen som den 
är, men att komma ihåg att den världen som jag var formad för ska komma. Det var 
mycket svårt för min familj och mig att acceptera det faktum att jag kommer att behöva 
en levertransplantation. Cancertesterna jag gick igenom visade sig mycket bra. Ingen 
cancer. Jag var tvungen att besluta att jag måste luta mig mot Jesus mer än någonsin. 
Jag kommer att få en transplantation om några år och på ett konstigt sätt uppskattar jag 
den här resan för den väg den har tagit mig, för den har gjort mig mer förberedd för Jesu 
ankomst. Det jag försöker säga är att vi inte kan ändra så mycket i den här världen, men 
vi kan ändra sättet som vi tar varje utmaning och erövra den i Jesu Kristi namn. Var vid 
gott mod, han har övervunnit så mycket i ditt liv. Mer än du någonsin kommer att förstå. 
 
Broder Brian 


