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MINA TANKAR 
 
Vi behöver se världens händelser genom Bibeln, hur svårt det än kan vara ibland. Först sa 
Gud att alla nationer kommer att vara emot Israel, och under de sista dagarna blir nationerna 
mer onda än någonsin i historien. Händelserna i USA, Mellanöstern och Sydostasien visar 
att ingen nation verkligen är ledd av Gud, utan styrs av Satan. Människor har ett kallt hjärta i 
vår värld, och de inser inte att världen uppfyller de gamla skrifterna. 
 
Bombplanen i Boston, och händelserna i USA blir mer mystiska för varje dag. Det finns ett 
överskylande och med tiden, kan det vara en händelse som kan förändra allt. Så illa som 
denna händelse än var, är den unge mannen en medborgare i Förenta staterna. Är vi så 
snabba att ta bort medborgarnas rättigheter? Vad händer om en ung man grips för extrema 
kristna åsikter genom att inte ta vilddjurets märke någon gång i framtiden? Det finns också 
en rapport från Fox News där militära hemsidor på många anläggningar blockerar 
konservativa Southern Baptist Convention hemsida. Pentagon backar nu, men återigen en 
mystisk aktivitet som inte kan förklaras. Det finns en samlad insats för att måla kristna som 
onda och extrema, som jihadister. Detta kommer snart att bli framgångsrikt, och bibeltroende 
kristna kommer att behandlas som Skriften säger att de ska bli, och USA kommer eventuellt 
ta ledningen en dag. 
 
Oavsett våra åsikter om Syrien är en sak sann och det är att president Obamas ord inte är 
att lita på. En röd linje passerades, men ingenting har gjorts. Återigen, vad din åsikt än är om 
vad som behöver göras är din ensak, men om Obamas ord inte är att lita på, är även Israels 
framtid i stor fara. Israel vet att de inte har en god vän i USA. Situationen i världen håller på 
att ställa upp sig inför evenemang som porträtterats för tusentals år sedan. Den spända 
relationen med västvärlden kommer att leda Antikrist till östra Jerusalem en viss dag. Den 
syriska situationen kommer att leda till förstörelsen av Damaskus. De muslimska 
extremisterna i dag kommer att få västerländska ledare att övertyga sig själva om att 
behandla kristna med det hat som många uttrycker mot islam. Dessa saker leder fram till 
händelser som kommer att föra hoppet i Jesus Kristus in i denna värld. 
 
Tappa inte hoppet. Jesus är verklig, och händelserna är inte de saker som Gud godkänner 
eftersom det kommer att bli en förlust av liv och förtvivlan, men Gud säger oss att dessa 
saker händer på grund av människans synder. Bedrägeriet är här, och Gud varnade oss att 
det kommer att bli det första stora tecknet i slutet av tidsåldern och kommer att följa oss hela 
vägen igenom tills Jesus Kristus kommer åter. Tiden får utvisa, men det verkar vara en 
födslosmärta som kommer snart. 
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BIBELVERSER  
 

Rom 11:25  Bröder, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet, för att ni inte skall ha för 

höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, 

till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.  

26  Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren 

komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob.  
27  Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.  

28  I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade 

för fädernas skull.  

29  Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.  

30  Ni var tidigare olydiga mot Gud, men har nu fått barmhärtighet genom deras olydnad.  

31  Så har nu också de varit olydiga för att de skulle få förbarmande genom den barmhärtighet 

som ni får.  

32  Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. 
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