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DEN KOMMANDE JORDBÄVNINGEN 

 

MINA TANKAR 

Stormen kommer. Den är alldeles inpå oss nu. Europas ekonomiska kollaps är bara en kris 

bort. Mellanösternstormen som profeterades för så länge sedan håller på att dra ihop sig 

medan vi talar. Kyrkans moraliska och totala kollaps uppfyller profetian om Laodicea-

församlingen från Uppenbarelseboken 3. Vi befinner oss vid tidsålderns slut, och livet vi lever 

varje dag är vad de gamla profeterna såg när de skrev ned sina profetior.  

 

Palestinierna arbetar genom FN:s Säkerhetsråd för att slutföra en statsbildning. Det återstår 

ännu att se huruvida de får de nio röster som forcerar USA:s veto. Det verkar som att, om en 

stat materialiseras, så måste det ske med våld, inte genom FN. Om det stämmer, så kan jag se 

en man från Europa komma till Jerusalem för att tvinga Israel att ge upp sitt land inom en nära 

framtid. Tiden får utvisa. Enligt Skriften, kommer hedna-nationerna att ha Östra Jerusalem 

och Västbanken i 1260 dagar. Det känns inte så avlägset [att föreställa sig]. 

 

Dessutom, talar Skriften om Turkiet, Iran, Ryssland, Libyen och Sudan, som kommer att 

attackera Israel i det stora Gog-Magog-kriget. Den alliansen existerar idag.  

Kyrkan är omedveten om mycket av vad som pågår. Vi undervisar om tro, men inte om tro i 

ett antikristet klimat. Vi undervisar om hopp, men inte det välsignade hoppet. Vi undervisar 

om att leva för Gud, men inte om att leva för Honom som ett vittne för Jesus i den sista tiden. 

Kyrkan missar målet. Alltför många pastorer och kyrkomedlemmar har fastnat i sin egen 

version av himlen. Mörkrets krafter omger oss, och tiden är nu. Kommer det att ske imorgon, 

nästa vecka, eller nästa månad? Ingen kan sätta en tidtabell för de händelser som bara Gud 

känner till, men det är snart. Personligen tror jag att det är riktigt snart. 

 

Broder Brian 

 

(Jag har haft ett lite annat format på grund av det snabba nyhetsflödet. Jag kommer att 

presentera bibellänkar, och mina tankar. Försöker att få ut kommentarerna fortare.) 

NYHETSLÄNK 

”Euron är ’praktiskt taget död’, och Europa står inför en finansiell jordbävning från en 

grekisk bankrutt”… ”Euron är utom räddning”…”Den enda kvarvarande frågan är ur 

många dagar kan de europeiska regeringarnas, och den Europeiska Centralbankens 

hopplösa bakre försvar hålla det grekiska modet uppe?”… ”En grekisk bankrutt 

kommer att trigga igång en omedelbar jordbävning med magnituden 10 över hela 

Europa.”… 

http://www.zerohedge.com/news/step-aside-bbc-trader-head-unicredit-securities-predicts-

imminent-end-eurozone-and-global-finan 
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