
KOM IHÅG DEN 9:E DECEMBER 

 

Mina tankar 

Den 9:e December kommer EU att bestämma sin framtid. Så många analytiker har 

redan ropat ut att man behöver en ledare som kan leda ett Europas förenta stater. Så 

den 9:e December kan vi få reda på i vilken riktning allt det här går. Redan till Jul så 

kan hela världen vara helt annorlunda plats . Kanske vi då kan få lite ledtrådar om 

hur nära himlen verkligen är. Den här artikeln borde läsas i sin helhet och 

Webbsidan www.zerohedge.com  är nästan ett måste för mig varje dag. 

 

Vi står just nu i förstadiet till något mycket betydelsefullt. Folk litar idag på sina 

politiker som leder dem alldeles för mycket, och en dag kommer detta att leda dem 

till avgrunden då när vilddjurets märke förs in av en världsregering. Bro. Brian 

 

Nyheter 

http://www.zerohedge.com/news/fiscal-federalism-or-bust-morgan-stanley-sees-dec-

9th-real-european-d-day 

 

 

 

KRISTNA ÄR NU DEN GRUPP SOM HOTAR OSS MEST 

 

Mina tankar 

Det verkar som USA:s regering ser muslimer som mer trovärdiga än de evangelikala 

kristna i alla fall enligt media just nu. Salon.com som är det som influerar MSNBC 

mest är ägt av GE CEO som fungerar som rådgivare åt Obama. 

 

Man kan tydligt se att Salons tankar genomsyras av New World Orders tankesätt, 

det borde vara en varning för alla som tror på Jesus Kristus. Vi är kallade att tjäna 

honom i första hand och ge till Kejsaren vad han begär så länge det inte går emot vår 

tro. Men den nya världsordningen har ett helt annat tankesätt. 

 

Väst kommer att förfölja dem som inte vill följa deras nya världsordning i de sista 

dagarna. Det är tydligt att de som sätter sin tro enbart till Herren är i fiendeskap till 

dem som följer den nya världsordningen. Men intressant är också att de kristna som 

tycker att regeringen är viktigare än tron anses nu som vänner till den nya 

världsordningen. Vi kommer att förföljas när det här ekonomiska systemet slutligen  

faller samman. 

 

När det 3:e sigillet i uppenbarelseboken 6 öppnas ser vi hur en kommande 

hyperinflation gör att hela systemet faller. 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/varldsordning/BBPDF2011/BB3_12-

11_Mail_hyperinflation.pdf 
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De pengar man nu trycker upp kommer att få världen in i ett upplösningstillstånd. 

Jag tror att en händelse i mellanöstern kommer att få hela världen ner på knä, och det 

kommer att bli ett perfekt tillfälle att skylla på Israel för alla världens problem. Det 

kommer att ske och det kanske väldigt snabbt nu. 

 

Nyhetslänk 

http://www.salon.com/2011/11/29/are_evangelicals_a_national_security_threat/single

ton/ 

 

 

SYRIEN ÄR I ETT INBÖRDESKRIG 

Mina tankar 

 

Jag tror inte FN kommer att säga det så vi rapporterar det istället. Enligt skriften tror 

jag inte Syrien kommer att vara indraget i Gog/Magog kriget så därför tror jag att det 

kommer att bli decimerat eller bli totalt nedgjort innan. Om detta är tiden för Herrens 

tillkommelse vilket jag tror, så kanske vi nu ser hur Syrien decimeras. 

 

Syrien har nu gått in I ett tillstånd som mer liknar ett inbördeskrig och det kan 

eskalera snabbt, då kan Damaskus bli totalt förstört som Jesaja skriver I kapitel 17. 

Om det händer inom en snar framtid så kan Iran/Turkiet/Ryssland skylla på Israel 

och starta Gog/Magog kriget som snabbt kvaddar EU:s ekonom i och får fram 

Antikrist. (Men vi tror att det kriget är samma som Harmagedon) 

 

Låt oss be för invånarna i Damaskus att de må lära känna Jesus, men vi vet att all tid 

och alla händelser är förbestämda av Gud och är under hans kontroll. Jag är besviken 

på vår president som sagt att han förstår att Iran nu kan bli fiender. Och trots det inte 

backar upp våra Engelska vänner då nu det har skett. Det är så många Amerikaner 

som har blivit förledda av denna man. 

 

Iran ser nu USA:s svaghet, och det finns tillfälle för Syrien att uppfylla profetiorna, 

och för Iran/Ryssland/Turkiet att starta ett anfall mot Israel. Det sägs att den Turkiske 

ledaren och Obama nu är nära vänner. Euro kollapsen och den möjliga 

återhämtningen, genom att trycka mer pengar, och situationen i mellanöstern visar 

att skriften är levande och att händelserna kan uppfyllas nu och en del senare. 

Bro. Brian 

 

Bibelställen  

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

skall bli en ruinhög. 
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Nyhetslänk 

http://www.haaretz.com/news/middle-east/un-syria-now-in-state-of-civil-war-death-

toll-at-more-than-4-000-1.399026 
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