
 
 

DU ÄR VÄRDEFULL I DESSA TIDER 

 

MINA TANKAR 

Bibeln talar om ändens tid som födslovärkar. Vi befinner oss just nu mellan två. Alltmedan 

jag delar med mig tankar på internet,  så förundras jag över vad Gud gör. För inte så länge 

sedan färdades inte nyheter så fort i vår värld, men liksom det återuppståndna romarriket 

sprider sig över världen, så delar vi Guds Ord på ett sätt som liknar aposteln Paulus, under det 

första romarriket. Jag står fast vid min uppfattning att internet på många sätt är som de 

romerska vägarna, och vi har nyckelroller i Guds plan. Själklart, kommer jag inte ens i 

närheten av Paulus mod. Men Bibeln säger ju att vi ska ställas inför myndigheter för att tala 

Guds ord i de sista dagarna, och vi uppfyller Bibelordet genom allt bloggande, twittrande och 

mejlande, som vi alla ägnar oss åt. Du har en särskild roll i Guds förbestämda plan, att 

förhärliga Gud i världen genom Hans Son Jesus Kristus. 

 

Världen diskuterar en grekisk snaggning, och det ryktas att en överenskommelse är på gång. 

Jag tror inte det stämmer. Jag tror inte att en överenskommelse är så nära som man säger, utan 

att det används bara för att hålla tillbaka en reaktion på börsmarknaderna, tills de kan få till 

något. Jag kan självklart ha fel. Om det fortsätter, så är marknaderna ett steg från 

hyperinflation, och jag tror fortfarande att Skriften talar om en konflikt i Mellanöstern, som 

sporrar fram den kollapsen. När det väl händer, så kommer Israel att utpekas och förföljas. 

Dessutom kommer kristna som motsätter sig statlig inblandning i våra privatliv att förföljas, 

och så vidare.  Jag har inte twittrat så mycket, för nyheterna har varit lite sega. Det gör inget, 

för det är i sådana lägen vi behöver ta ett steg tillbaka och titta på den större bilden, och inse 

att vi lever i en väldigt speciell tid i historien. Gud har anförtrott åt oss att sprida nyheterna 

om Guds rike i hela världen, så att sammanfattningen av denna syndens tidsålder kan komma 

till ett avslut, för att ersättas av en bättre tid. Glöm inte att Gud står att finna hos  varje 

människa som tar emot Jesus som sin frälsare. Gud vare med er, tills nästa gång. 

 

Broder Brian 

 

SKRIFTSTÄLLE 

Galaterbrevet 6:7-8 

”Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda.  Den 

som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker 

skall av Anden skörda evigt liv.” 

 

   


