
 

 

 
 

EU VILL KOMMA TILL STAN 

 

MINA TANKAR 

 

En mycket intressant artikel är postat I slutet av den här kommentaren. Tydligen så 

finns det hemliga dokument som visar at EU vill komma till Israel om de ser en 

diskriminering av den arabiska minoriteten. Vilket hyckleri, EU sitter helt stilla 

medan kristna slaktas över hela världen men är som besatt av hur Israel behandlar 

sina medborgare. Men som amerikan kan jag säga att vårt land inte är långt efter. 

 

Men artikeln visar något mycket viktigt för kristna överallt. EU och väst är alltså redo 

att komma till Israel och utöva kontroll om de ser något opassande. Ett eller två offer 

i östra Jerusalem kanske skulle räcka. I den nya liberala världsordningen, så kommer 

EU att stoppa offren i Östra Jerusalem. Och då kommer Antikrist att bli uppenbarad 

för världen. EU och väst kommer att kontrollera östra Jerusalem i 42 månader innan 

Jesus kommer tillbaka. För de troende så kommer Antikrist att vara syndens 

människa. Men för de otroende så kommer han att vara mannen som skall rädda 

världen. Artikeln visar att EU är nära att sända någon till Israel. Vi ser även hur 

situationen blir värre i Syrien. Världen är på väg mot en uppfyllelse av Jes 17. Det här 

är något vi skall hålla kollen på när allt eskalerar i Syrien. 

 

Låt oss be för Damaskus när nu ordet pekar på att staden skall förstöras. Nu kommer 

även rapporter ifrån Australien att EU krisen har nått dit. Bankerna där skall göra sig 

redo för att krisen kan bli så djup att den kan kasta hela världen in i den depression 

redan nu i december. Tiden får utvisa när men Eurokrisen bara ökar, Syrien är på 

randen till sammanbrott, EU vill komma till Israel för att tvinga den lilla nationen. 

Men i allt vi nu ser så är skriften verkligen levande. Bro. Brian 

 

SCRIPTURE 

Jes 17:1 Profetia om Damaskus. Se, Damaskus skall upphöra att vara en stad, det 

skall bli en ruinhög. 

NYHETSLÄNK http://www.haaretz.com/print-edition/news/secret-eu-paper-aims-

to-tackle-israel-s-treatment-of-arab-minority-1.401678 
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