
 

 
 

MODERNA ROMERSKA VÄGAR 

 

MINA TANKAR 

Det verkar som att mobil-appen [på hemsidan http://www.pastorbrianroberts.com/ ] fungerar. 

Tack för gensvaret. Nu jobbar jag på en riktigt fin android-design, men för de flesta av er, 

kommer den nuvarande appen att fungera. Om du har en Android, kan du självklart också 

lägga in websidan på din telefons interface, precis som alla andra funktioner.  Låt mig alltid få 

veta om något inte fungerar. Jag vet inte alltid om uppdateringar för de olika funktionerna. 

 

Internet är mycket som de romerska vägarna under Paulus tid. Utan de romerska vägarna, 

hade inte den kristna tron kunnat spridas som den gjorde. Idag befinner sig Europa återigen 

under en väldigt snarlik auktoritet. Och medan världen ’krymper’, kommer det finnas vägar 

att via internet sprida samma budskap som Paulus, Silas, Barnabas och kompani.  

 

Det ser ut som om president Obama och det demokratiska ledarskapet trycker på för ett 

lagförslag om PIPA. Och om det inte klubbas igenom, så kan regeringen ändå besluta sig för 

att genomföra vissa av lagändringarna. Denna lagstiftning skulle begränsa uttryckandefriheten 

på internet. För närvarande har det republikanska ledarskapet i senaten avvisat förslaget. Den 

nuvarande presidentens diktatoriska karaktärsdrag kan härledas till när han försökte hålla Fox 

News utestängda från Vita Husets mediebevakning. Tack och lov att han inte lyckades. När 

världen faller sönder, kommer ni att se regeringar begränsa yttrandefriheten, med betoning på 

de kristna. Det finns redan många platser i världen där så är fallet, och där kristna dödas. 

Förföljelse kommer, och den stora vedermödans förföljelse kommer att ha sin början i Judéen 

och Samarien, och nå resten av världen.   

 

Gud talar om att ta ’den som nu håller tillbaka’ ur världen i de sista dagarna. Jag tror att vi 

kommer att vara här när denne ’åtstramare’ tas ur vägen. Tiden får utvisa om jag har rätt. Om 

jag har det, så måste vi vara på vår vakt, för ondskan kommer att fresta oss på sätt som 

kommer att vara nästan outhärdliga. Jag tror att ’åtstramaren’ kommer att tas undan, när 

Antikrist uppenbaras, och satan kastas ut ur himlen. Det är vid denna tid som förföljelsen 

kommer att öka ordentligt. 

 

Uppdateringen [av hemsidan] är nästan klar. Jag hoppas du gillar förändringarna, och att ni 

ber för oss. Tiden må vara kort, och villfarelsen stor. Håll Guds ord nära ditt hjärta, och låt dig 

inte ledas av aningar eller magkänsla, utan av Guds Ord. 

 

Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

Apostlagärningarna 9:20-22 

http://www.pastorbrianroberts.com/


”Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus, och han började genast predika i 

synagogorna att Jesus är Guds Son.  Alla som hörde honom häpnade och sade: "Var det inte 

han som i Jerusalem ville utrota dem som åkallar detta namn? Och kom han inte hit för att 

gripa dem och föra dem till översteprästerna?" Men Saulus fick allt större kraft och gjorde 

judarna som bodde i Damaskus svarslösa, när han bevisade att Jesus är Messias.” 

 

NYHETSLÄNK 

I stormen över lagförslaget om piratkopiering, sa senatledaren Harry Reid att han kommer att 

skjuta på den omröstning som planerats för nästa vecka, ”i ljuset av den senaste 

utvecklingen”.  

http://news.yahoo.com/reid-postpones-vote-anti-piracy-bill-144213479.html 
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