
 
 

SAMMANFATTNING 

Av Broder Brians senaste Kommentarer 

 

MÖRKA TIDER STUNDAR  

…Alltför många människor har byggt sina liv på världens omoraliska lagar och 

penningsystem. Därför kommer det också att vara svårt att stå emot odjurets märke. Folk har 

sina liv för nära kopplade till världens onda system. Frågan vi måste ställa oss är, om vi 

kommer att vara som Lot, eller som Lots hustru. 

 

Vill vi verkligen lämna detta Sodom och Gomorra, eller kommer vi att sakna det för mycket, 

för att gå med Gud? Jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Tro aldrig att du är med Lot, om du 

beblandar dig för mycket med systemet. 

 

 …Mörka tider stundar, och det europeiska/ västerländska pengasystemet är på väg att 

kollapsa, och Mellanöstern står på krigets rand, allt medan kristna begår andlig otukt med 

skökan. Jag tror fortfarande att Bibeln talar om en Mellanösternkonflikt, där Israel kommer att 

få skulden, och sedan ekonomisk kollaps, på grund av hyperinflation. Och till dess att  

konflikten händer kommer den ekonomiska motorn att puttra på. 

 

Artikeln måste läsas. Den säger allt i en mening. Ledaren väntar i kulisserna, och han kan vara 

Antikrist. 

 

NYHETSLÄNK 

”Huvudämnet (vid forumet i Davos) kommer att vara ett undermåligt ledarskap i Europa, som 

det största problemet.” 

http://www.breitbart.com/article.php?id=CNG.be33fda73987ff722e71ca3a18f1bfaf.351 

 

 

EU, USA OCH VALUTAKRIGET 

EU har röstat igenom ett embargo på iransk olja. EU tar ledningen i kriget mot Iran. Andra 

rapporter säger att större nationer som Indien och Japan har beslutat att betala olja, inte med 

dollar, utan med andra valutor. Detta är betydelsefullt, eftersom det är handeln med olja i 

dollar, som uppbär den enorma amerikanska skulden. Båda dessa utvecklingar visar oss att 

västvärlden (EU och USA), och Östern, för ett krig med centrum i Mellanöstern. 

 

EU och USA sänder fler krigsfartyg till Mellanöstern, när hotet från Iran växer. Och 

Jerusalem har meddelat Washington att de inte kommer ge mer än några få timmars 

förvarning innan en attack på Iran. Det går inte hem i Washington. Allt eftersom det iranska 

läget försämras, ska vi se att Israel kommer att bli inblandat, på ett eller annat sätt. Det 

kommer i sin tur att vända världen mot Israel. 

Oavsett vilka tidsramar vi än befinner oss inom, så faller profetiorna på plats. 

 

http://www.breitbart.com/article.php?id=CNG.be33fda73987ff722e71ca3a18f1bfaf.351


…När valutakriget trappas upp, se om inte västvärlden kommer att rädda sig själva genom att 

introducera ett märke – den slutgiltiga valutan, som kristna uppmanas att inte acceptera. 

Västvärlden behöver ett ledarskap, och man vänder sig till Europa. I sinom tid kommer det att 

ske. Intressanta dagar framför oss, vänner. 

 

NYHETSLÄNK 

 

Indien gör sällskap med Asien med avvecklad användning av dollar i handeln med Irans olja. 

 http://www.zerohedge.com/news/india-joins-asian-dollar-exclusion-zone-will-transact-iran-

rupees 

 

 

DAVOS 

Världens finansexperter ska mötas i Davos, och på agendan står att finna en man som kan leda 

Europa. De har kommit till slutsatsen att Europa är ledarlöst, och det är deras uppgift att hitta 

någon. Märk väl, att de intellektuella har beslutat att vanligt folk inte har något att säga om 

saken.  

 

…Bibeln säger att en ledare från Europa i de sista dagarna kommer att införa odjurets märke, 

för att rädda världen från ekonomiskt kaos. Vi är på väg in i kaos, så om det är dags nu, så 

borde en ledare bli utvald, och den ledaren skulle kunna vara den profeterade Antikrist. 

Kom bara ihåg, att Antikrist inte avslöjas/ uppenbaras i början av den 70:e årsveckan, utan vid 

mittpunkten, då han träder in i Jerusalem, för att deklarera en ’bättre väg’ till hopp och 

framgång än Jesus Kristus. 

 

En grekisk konkurs/ kollaps verkar oundviklig, redan den 20 mars, 2012. Kanske är det därför 

Davosgänget vill hitta en ledare så snabbt?  Ingen i Europa visar ledarskap att kunna rädda 

kontinenten, och utrikesminister Catherine Ashton är en absolut katastrof. 

 

Den ende som i nuläget skulle kunna fylla de skorna, och som har bekräftat ett sjuårsförbund, 

är Javier Solana, och hans Europeiska Grannskapspolitik. Om det är någon annan, så skulle 

jag misstänka att idén i föregående mening är felaktig, och att ett nytt sjuårsavtal måste 

undertecknas av den framtida Antikrist och Israel. Och om det senare är korrekt, då har vi 

fortfarande några år kvar. Kom ihåg, vi måste använda Bibeln som vår guide. 

 

Situationen i Mellanöstern sjuder, och Obama, under press från presidentkandidaterna, skickar 

nästa månad hangarfartyg genom Hormuzsundet, vilket signalerar både svaghet och styrka. 

… Gud kommer att välja tiden och platsen när allt detta ska äga rum. Liksom med många 

berättelser i Gamla och Nya Testamentet, har Gud läget under kontroll.  

Vi ska inte bara be om förstånd, utan att Gud öppnar våra ögon, så vi kan se. Vi kan inte 

förlita oss på vårt förstånd, utan bara på Gud. 

Tiden får utvisa, men det känns nära, eller hur? 

 

BIBELLÄNK 

Daniel 7:7-8 

”Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och 

starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar 

trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.  

 

http://www.zerohedge.com/news/india-joins-asian-dollar-exclusion-zone-will-transact-iran-rupees
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 Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet 

horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon 

och en mun som talade skrytsamt.” 

 

NYHETSLÄNK 

Eurozonen måste stärka sin identitet, och genomföra välbehövda, strukturella reformer. 

 http://www.weforum.org/news/european-leaders-call-greater-eurozone-transparency-and-

structural-reform 

 

(Genom att efterfråga en stark identitet, krävs det en stark ledare. De strukturella reformerna 

skulle kanske också kunna innebära ett ’uppryckande’ av vissa ’horn’, eller har det redan 

börjat med Grekland?) 

 

Broder Brian 
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