
 
 

Bro. Brians kommentarer 

Juli 2012 

 

Assad kanske kommer att använda kemiska vapen nu 

 

MINA TANKAR? MÖJLIGTVIS BRÅDSKANDE LÄSNING 
 

Obekräftade rapporter säger att Assad använder kemiska vapen i Damaskus, Syrien? JUST 

NU! Jag har hittat en källa på twitter som jag inte kan ge 100% förtroende till. Det är en rysk 

källa som har en hel del intressant information. Källan är på min twitter feed. Om 

informationen är korrekt kan vi få se början av kemiska vapen i kriget över Damaskus, Syrien. 

När jag skriver, kan det finnas en stor mängd kemiska vapen som används. Den syriska armén 

har en ny försvarsminister och han gav Damaskus medborgare 48 timmar att lämna staden 

innan armén släpper en ogudaktig och apokalyptisk offensiv. Detta sammanfaller med att den 

israeliska armén (IDF) uppmanar alla att avlysa denna helgen och de har befäst sin norra 

gräns mot Syrien. Det finns också bilder som vissa tror är kemiska vapen på missilramper. 

Mina vänner kan ni fortsätta att följa mig på twitter och hemsidan för uppdateringar under 

hela denna viktiga helg. 
 

Jesaja 17:1, 14 talar om förstörelsen av Damaskus i en tolv timmars period som börjar på 

kvällen i Jerusalem (inte ditt hem) och på morgonen kommer hela staden Damaskus att bli 

obeboelig. Jag vet inte om detta kommer att leda till denna händelse, men vi måste komma 

ihåg att det kan mycket väl leda till en annan profetisk uppfyllelse som Gog / Magog. 

Ryssland kräver att man ska fylla tomrummet i Syrien om och när Assad faller. Tärningen kan 

ha kastats, och profetian kan iordningställa sig igen. Be för folket i Damaskus att hundratals 

och åter tusen kan lämna staden nu för att undkomma det kommande blodbadet. För dem som 

finns kvar kanske inte ser livet på denna jord mycket längre. Som alltid, ber vi för fred för 

hela mänskligheten, men det löftet kommer inte att ske förrän alla riken slås ner av Jesus 

Kristus. 

 

Som en sidnotering, är de spanska obligationsräntorna över 7% och den europeiska 

ekonomiska kollapsen fortsätter. Lägg till detta med Kinas hårda landning (ekonomisk 

tillbakagång) med Förenta staterna som går till en annan smärtsam recession, så har vi 

tillverkningen av uppkomsten av Antikrist. Återigen vet jag inte om informationen är korrekt, 

men om det är så kan inte ord beskriva de känslor som finns i mig just nu. Tiden får utvisa. 
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