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Den första artikeln visar att situation I Iran accelererar. Pressen har satts på 

Iran från hela världen, nyheter säger att Israeliska Mossad är mycket aktiva. 

Det kommer även rapporter som säger att Israels hemliga militär Mossad 

sprängde spetsen som skulle bli till kärnvapen förra veckan. Det har skett en 

avrättning av son till en hög Iransk militär, kan det ha varit Israel?. 

 

Ja hur som helst det hemliga kriget med Iran har tydligen redan börjat. Om det 

här är kroken i käften talat om i Hes 38-39 som skall få Iran, Ryssland och 

Turkiet till Israel återstår att se. 

 

Kanske leder det här inte direkt till det kriget som är profeterat, men 

händelserna här kan få Iran och Ryssland att börja forma sin onda plan att 

förgöra den judiska nationen. Om det är så då är inte kriget så långt borta när 

hans profetior går i uppfyllelse och Israels förlossning är nära. 

 

Den andra artikeln säger att Italien och Grekland har blivit nedtryckta av EU. 

Då har vilddjuret redan underlagt sig 2 nationer. De här nationerna har nu 

hamnat under direkt kontroll under EU. Och i enlighet med Daniel 7:8 & 7:24-25, 

så ska 3 horn underkuvas innan ”det lilla hornet” (Antikrist) stiger fram. Om vi 

tittar på det här bokstavligen så är det inte det lilla hornet som behöver 

underkuva sig 3 utan det kan vara EU. 

 

Det lilla hornet Antikrist kommer upp efter att dessa 3 nationer har böjt sig. 

Förut har jag tolkat det så att det är antikrist som skall böja ner de 3 men 

säger skriften verkligen så? Har jag missat något så maila gärna mig. 

 

20 November har Spanien val och Spanien kan sedan mycket väl bli det 3:e 

landet som kuvas av EU för deras ekonomi har fallit ner till en farlig nivå. Om 

det är så har vi 3 av de 10 nationerna i Western European Union (WEU) som blir 

kuvade. När det sker så är inte Antikrist långt borta för han kommer till makten 

när 3 horn är kuvade. 

 



Igen ser det ut som om underkuvandet i Dan 7:24 ser ut att göras av antikrist. 

Men det verkar som om Antikrist redan nu arbetar bakom scenen i EU:s namn. 

Kanske han styr indirekt men inte direkt? Det är ekonomiskt som det 4:e riket 

kommer att övervinna världen. Det är ett vilddjur som är olikt de andra för det 

har ingen stark militärmak. Men det kommer att använda ekonomisk makt och list 

för att styra. 

 

Om det är så som det ser ut så kan Herren inte vara så långt borta, Den Gamle 

av dagar som skall underlägga sig alla jordens riken (Daniel 7:13-14)  Lyckig är 

den man eller kvinna som inte låter sig bedragas av världens materiella saker. Ja 

snart så kommer Den Gamle av dagar att göra sina böcker i ordning (Dan 7:9) Vi 

syns på den andra sidan – Pastor Brian 
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