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MINA TANKAR 
 
Ibland kommer profetia långsamt och utan större förvarning. Nedgången i Amerika måste 
ske för att Europa skall fylla tomrummet. President Obamas ledarskap är ett stort 
misslyckande . Medierna har täckt upp mycket av hans klumpighet, och detta kommer att 
hända igen när Antikrist framträder på scenen. Gud har förutsagt att bedrägeri är ett 
tidstecken och det sker större för varje dag. Detta bedrägeri leder många att leva ett liv utan 
Kristus och att förkasta Honom även om de inte vet att de gör det. Vår värld håller på att dö 
eftersom den har och avvisar Kristus. I sin tid kommer Kristus att komma tillbaka för att 
återlösa oss och skapelsen helt och fullt. Vi kommer att vara medarvtagare med Kristus i de 
nya himlarna och den nya jorden. Vi kommer att ha en position högre än änglarna i evighet, 
men lägre än änglarna i tidsåldern vi lever i nu. 
 
Allt i denna världen förbereder oss för nästa stora evenemang i profetian. Vissa av dessa 
händelser beskrivs i Uppenbarelseboken kapitel 6. Den enorma tryckningen av sedlar 
kommer att leda till skenande inflation, sjukdomar kommer fortsätta att öka och våld och 
ondska kommer att fortsätta öka kraftigt under de kommande åren. Dessa är långsamma, 
bedrägliga händelser i vår värld. Det första inseglet är avslöjandet av Antikrist mitt i Daniels 
70: e årsvecka, som enligt min åsikt vi inte är framme vid ännu. Alla dessa saker kommer att 
hända snart och dagens värld förbereder sig för just dessa händelser. Amerikas nedgång är 
ännu ett tecken på att vår Guds ord är Ordet. 
 
De rapporter som kommer ut idag säger att Iran eventuellt kommer att få kärnvapenkapacitet 
inom två veckor. Jag tror verkligen inte att Israel kommer att attackera. Detta är annorlunda 
än Irak under 1980-talet och Libanon. Jag tror, enligt vad Skriften antyder, att Israel kommer 
att vara maktlöst. Amerikansk svaghet kommer att tillåta Ryssland, Iran och dess allierade att 
attackera Israel när de tror Israel är som svagast. Gud kommer att rädda Israel under 
Gog/Magog kriget. Visst, som Netanyahu påpekade, kommer Skriften uppfyllas snart.  
Tiden får utvisa. 
 
Tack för era böner under hela förra året. Mina kommentarer har varit begränsade på grund 
av arbetsschema och hälsofrågor. Herren förde mig genom en hel del under det senaste året 
och jag vet att han har gett mig några extremt bra läkare. Jag kommer att ha en 
levertransplantation om ca 5 till 10 år för en bot för en sällsynt gallgångssjukdom jag inte 
visste att jag hade. Jag är asymtomatisk, tränar 4-5 gånger i veckan på ett lokalt gym, pastor 
i en underbar kyrka, undervisar skolan och hjälper till på familjens gård. Du skulle inte veta 
att jag hade en sjukdom som förstör min lever om du tittade på mig. Gud är god och 
botemedlet är transplantation. Kanske det eviga botemedlet kommer före när uppryckandet 
av kyrkan sker (Jesu återkomst). Kom ihåg, alla har sina kors att bära, och det enda sättet att 
bära det är med Kristus. Guds välsignelse.  
 
Broder Brian 


