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MINA TANKAR  
 
Det finns ett moln av mörker över landet. Mörkret har funnits där sedan syndafallet och har 
påverkat vår värld. Ibland har den varit ganska stor som under Noas tid, vid judarnas 
egyptiska träldom, det jordiska livet för Jesus Kristus och i vår nuvarande tid strax före Hans 
återkomst. Som i Noas tid, sveper mörka demoniska andar över våra familjer och våra 
samhällen i hela denna världen. Lögnen att vi är våra egna gudar och vi kontrollerar vårt eget 
öde förstör många. Den lögnen kommer att bereda för Antikrist och den falske profeten i 
framtiden. 
 
Vi lever i en tid när de saker som är rätt är fel, och de saker som är fel är rätt. Därför måste vi 
ställa in oss enligt hans Ord för att se vad som är rätt i Guds ögon. Omvärlden lever i lögnen, 
men innan de människor som lever i din värld förstår sanningen, måste du utveckla relationer 
för att visa dem Kristi ljus. Mörkret har genomsyrat vårt land gjort att den amerikanske 
presidenten vill underteckna verkställande order och hotar att ta bort vapen. Våra media 
driver på för hårda åtgärder mot laglydiga medborgare. Den kristna etiken som har styrt 
mycket av Amerika och delar av Europa har och kommer att försvinna. Vi talar inte om 
regeringens politik för det har varit en fläck på den västerländska civilisationen i årtionden, 
om inte hundratals år. Vi talar om enskilda samhällen som en gång proklamerade Kristus, 
men nu förkunnar lögnen att människan är i kontroll och människans sätt är det som 
genomsyrar samhället. 
 
President Obama vet att hans andra period kan och kommer att fortgå med oförminskad 
styrka så han kommer att driva igenom anti-frihetsåtgärder. Det är mörkrets stora system. Ta 
en liberal, alla måste vara lika och tillvägagångssättet tar kristendomen ur varje aspekt av 
samhället. Gud är en svartsjuk Gud för sitt folk och för de förlorade. Han vill inte förlora 
någon till Satan. Han kommer inte att dela lika med det onda. Vår enhet i Amerika för alla att 
vara likadana kommer att sluta i katastrof som det gjorde i Sovjetunionens republiker och på 
många andra platser i historien. På vår andliga väg är vi alla på olika nivåer i vår relation 
med Gud. Så är det med samhället. Ja, behandlar vi alla med respekt men jämlikhet i 
ögonen på regeringen innebär att du inte behöver dyrka Herren. Regeringen vill ta friheter 
ifrån laglydiga medborgare och trosbaserade människor i säkerhetens och fredens namn. 
Det mörka molnet genomsyrar hela världen, men inom molnet i bakgrunden anar vi blixtar 
från väster och öster när Kristi återkomst närmar sig för varje dag. 
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1 Joh 3:1  Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det 
är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. 


