
 
 
Bro. Brian's kommentarer  

Fredsplan kommer att presenteras i januari  

November 2013 
 
MINA TANKAR 
 
USA kommer att lägga fram en plan som båda sidor måste acceptera i januari. Den kommer 
att ha en tidsplan för genomförandet. Vi kommer att vara här för att redovisa planen och hur 
den kan uppfylla profetian. De händelser som vi ser varje dag är bara bevis på att vi är en 
speciell generation som Gud har valt. Jag vill titta på tre olika teman i profetian. Skriften delar 
profetian i tre divisioner som är Israel, kyrkan och hedningarna . Peace Framework i januari. 
 
Först kommer vi att ta itu med Israel. Israel återuppstod 1948, och återtog Östra Jerusalem 
1967. Deras återintagande av Östra Jerusalem var betydelsefullt eftersom det är Davids 
stad, det bibliska Jerusalem som profeterna talade om. Jerusalem är den moderna, 
industriella staden, men det är i Östra Jerusalem som Bibelns profetior kommer att uppfyllas. 
Israel har kontroll över Östra Jerusalem, men det kommer snart att tas över av hedningarna . 
När Antikrist går in i Östra Jerusalem mitt i fördraget av den 70: e veckan av Daniel, kommer 
hedningarna ta kontroll över staden i 3 ½ år. Den plan som presenterades av USA kan vara 
en plan som så småningom kommer att leda till denna uppfyllelse. Om det är planen, då 
kommer den att förnya en befintlig plan och backas upp av EU. Verkställande direktören är 
inte en vän till Israel, så planen kommer högst sannolikt inte att vara i Israels favör. Kom 
ihåg, det är Antikrist som kommer mitt i den 70: e veckan för att sätta upp förödelsens 
styggelse. Han kan inte vara en huvudaktör när veckan börjar, men han kommer att ta 
makten i den stora vedermödan och på Herrens dag. 
 
Kyrkan är upptagen med materiella frågor. Många enskilda kristna är mer intresserade av sin 
jordiska pension än sin himmelska pension. Många kristna är alltför upptagna med små slag 
på jorden som tar dem bort från Kristus, än de strider som är för honom. Kyrkan gör precis 
tillräckligt för att säga att de gör Guds tjänst när det finns mycket mer att önska. Kyrkan 
kämpar för att den inte är kär i Kristus. Den vill inte gå ut och säga det som behöver sägas. 
Det finns några inom kristenheten som står med Jesus Kristus i dessa svåra dagar. Våra liv 
styrs av vår relation med Kristus, och var och en av oss måste bestämma om vi vill följa den 
himmelske Konungen som är evig eller de temporala kungarna på jorden. 
 
Hednanationerna som är profeterat om att de kommer att attackera Israel i de sista dagarna 
vinner styrka. Ryssland håller på att inrätta en flottbas i Egypten och det ger kraft till Gog / 
Magog-invasionen av Israel. En dag, kommer Amerika att hjälpa Europa när Antikrist regerar 
världen i 3 ½ år. Allianser formas mot Israel och kyrkan. Världen iordningställs för sin 
räkenskaps dag. I sin tid, kommer Gud mirakulöst att rädda judarna från Antikrist. 
Tillbakadragandet av Förenta staterna från Mellanöstern måste ske för att Europa skall fylla 
tomrummet. Med månförmörkelserna som kommer under de kommande åren, och 
hednanationerna som är berusade av våld, kan det vara dags att säga, " Kom, Herre Jesus ". 
Tiden får utvisa. 
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