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MINA TANKAR 
 
När man bråkar med Guds folk, kommer man att möta Guds dom. President Barack Obama 
verkar inte förstå det budskapet. Hans totala brist på respekt för allt kristet och judiskt drar en 
dom över Amerika. Obamacare, ett regeringsframsprunget sjukvårdssystem, kan kollapsa 
och lämna miljoner utan sjukvård i USA. Den amerikanske utrikesministern Kerry har 
tillbakavisats av den amerikanska senaten för sin anti - Israeliska hållning. US Senator Mark 
Kirk ( R - Ill ) uppgav att administrationen är anti - Israelisk i förhandlingarna med Iran. 
Demokrater från Obamas eget parti överger honom eftersom hans ledarskap är sporadiskt 
och osammanhängande. När vi går emot Gud, låter Gud oss gräva våra egna gropar för att 
begrava oss i.  
 
Den arrogans och diktatoriska karaktär Obamas Vita huset förebådar ont för Israel när 
Mellanöstern snurrar iväg utom kontroll. Israel har stått inför den amerikanske presidentens 
anti-israeliska fientligheter många gånger under de senaste åren. Då Obama faller ner 
ytterligare i det politiska svarta hålet i Amerika, söker han efter att Israel ska få den värsta 
stöten av presidentens frustration. Israels närmaste framtid är mycket dyster. Men vi vet från 
Skriften att Gud alltid kommer att vara med Israel, och när Antikrist kommer mitt i den 70: e 
årsveckan, kommer Mikael, ärkeängeln att försvara Israel i Jesu Kristi namn. Men just nu, är 
israelernas bästa vän Saudiarabien, och det viser hur illa det är ställt i Mellanöstern. Be för 
Guds folk. 
  
När vi går igenom den här världen, finns det många händelser som sker som inrättas inför 
Kristi återkomst. Du kan känna det i din ande när Guds hand lyfts från denna världen. Det 
kommer att kulminera när Satan kastas ned mitt i Daniels 70: e (års)vecka. Bli inte rädd när 
det onda mer och mer omsluter den här världen. Gud har besegrat det onda, och han sa att 
han aldrig kommer att lämna dig. Be för varandra, för din pastor, för din missionär, för dina 
andliga ledare eftersom de dagar vi lever i är mycket onda. Jag ber för er alla att ni kan stå 
starka mitt i denna värld och dess onda vägar. Guds välsignelse. 
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