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MINA TANKAR 

 

Går vi tillbaka på December 2010, så är det svårt att fatta hur världen har kunnat 

förändras så här. Och om vi går tillbaka till December 2007, så kan man nästan tro att 

världen var en helt annan plats än den är idag. 

 

Här är några av mina observationer gjorda genom min egen kunskap i skriften och 

igenom nyheterna. För det första så verkar vi vara i födslovåndorna och mitt i det 

bibeln kallar för det stora avfallet. Om vi är i de sista dagarna så kan detta vara en 

helt korrekt observation. Men vi kan bara veta det till 100 % när förödelsens 

styggelse sätts upp. 

 

Om vi ser oss tillbaka finns det massor av nyckelhändelser. Vi kan tydlig se hur 

kärleken kallnar. Vi kan också se hur världens ledare har intagits av tankarna på en 

ny världsordning, vi ser också tydligt hur församlingarna har kallnat då det gäller 

kärleken till sanningen. Vi befinner oss i svåra tider och dessa tider kommer att bli 

ännu svårare vad tiden lider. 

 

För det andra så såg jag på CNBC ett program med rubriken: ”Europas Förenta 

Stater”. Jag tackar Gud för att hans ord sant och att vi får vara en del av hans stora 

plan.  Nu har 2 nationer tryckts ner av EU och Spanien är fortfarande en fråga. Jag 

har också hört att Eurozonen har planer på att upprätta en kärntrupp på 10 Nationer, 

och det behöver vi kolla upp närmare. En sak skall vi veta och det är att EU är det 

återuppståndna Romarriket, och det kommer att leda hedningarna när USA sjunker 

ner. 

 

För det tredje så är Jordanien det enda landet I mellersta östern som inte proklamerar 

en utplåning av Israel. Alla andra länder är fientligt inställda till Israel i de sista 

dagarna. Turkiet spelar på nått sätt på båda sidorna. De har stöd av NATO, men 

samtidigt stöder de Iran. Om vi läser Hesekiel 38-39 så ser vi att Turkiet skall sluta 

sig till Iran i de sista dagarna. Vad som kommer att få Antikrist till Jerusalem är offer 

i Östra Jerusalem. Detta måste ske innan Antikrist kommer till Jerusalem för att resa 

upp förödelsens styggelse. 



 

Det behövs bara ett eller två offer för att vända världens vrede mot Israel. Ett nytt 

tempel blir det troligen, men kom ihåg att det behöver inte bli uppbyggt. När tiden 

är inne så kommer vi att förstå av händelserna. 

 

Till sist så har Catherine Ashton varit totalt borta från de händelser som nu skakat 

världen. EU håller på att falla samman, mellanöstern står på randen av ett krig, och 

hela världsekonomin ser ut att krascha. Vad jag kan förstå så är hon på väg bort för 

att ersättas av någon annan. Varför säger inte US Secretary Clinton någonting om 

kaoset I världen? Det är bara utrikesministrarna i Tyskland och Frankrike som hörs 

och syns i frågan. 

 

Håll gärna ett öga på EU:s utrikesministerpost för jag tror att det är där vi kommer 

att få se Antikrist kliva fram. Men allting väntar på Guds tid för att få ske. Jag älskar 

Herren och han älskar oss. Han har visat oss sin plan för de sista dagarna i skriften 

för att vi skall kunna få en vägkarta. Använd hans nåderika ord när du vandrar i 

världen för Guds Som har övervunnit den här världen med dess alla problem.  

Amen ! Broder Brian 

 
 


