
 

 

Sammanfattning senaste nyhetsbreven från Pastor Brian 

Iran, Obama och Grekland är 3 saker vi ska titta på idag. Det rapporteras att 

det är 15,000 Iranska elitsoldater som är på väg till Syrien, men även Brittiska 

och Qatar soldater. En del säger att alla redan har kommit in i landet. 

Iranierna skall hjälpa till i Damaskus och sköta om Krigsledningscentralen. 

Om detta är sant så kan Jes 17 där Damaskus skall bli förstört bli en verklighet 

snart. Är det så att detta är den krok som kommer att locka Ryssland ner till 

mellan östern? Vi kan se att förberedelsen för krig är redan igång och redan nu 

hörs mycket rykten om krig. 

Det stora nu är konflikten mellan Israel och Iran, Israels regering förbereder 

till och med att kunna evakuera dess befolkning vid behov. Vi behöver nu be 

för de inblandade för om en stridsledningscentral upprättas i Damaskus är det 

Israel som är målet. 

Vi hoppar vidare till Greklandskrisen. 

I den sista minuten fortsätter förhandlingarna med Grekland. Vad som än sker 

nu så förbereds Europa för en Grekisk konkurs. Nu handlar det tydligen mest 

om hur man skall klara konkursens verkningar än om att kunna förhindra 

den. 

Bibeln säger att det kommer en hyperinflation över världen. Centralbankerna 

fortsätter att bara trycka nya pengar för att skydda de rika. Vi kommer att se 

ett system byggas upp nu som kommer att beskydda de rika på de andras 

bekostnad. Men bli inte nedstämd för vårt hopp ligger I Jesus Kristus och det 

hoppet finn redan nu tillgängligt för oss.  

Bro. Brian 



Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: 

"Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg 

i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: 

"Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet 

får du inte skada." 

Nyhetslänk 

http://www.ibtimes.com/articles/295040/20120208/iran-syria-homs-russia.htm 

 

ERSÄTTNING 

Den Grekiska oron är inte över ännu. ECB köper också plötsligt en massa 

Spanska och Italienska papper men inte Grekiska eller Portugisiska. Det 

verkas som Europa är villigt att offra 2 länder för att rädda de andra 2. Om det 

kommer en Grekisk konkurs så kommer det att sända chockvågor över 

Västvärldens marknader. Lägger vi sedan till oron i mellanöstern så kommer 

vi att drabbas av en hyperinflation. 

USA varnar för ett nära krig. Turkiet är ett Wildcard i det hela, profetian säger 

att de kommer att kriga mot Israel tillsammans med Ryssland och Iran. 

Kommer en attack på Iran att starta Hes 38-39? 

Sedan är ersättningsteologin livsfarlig för den gör att man inte förbereder sig 

för Guds domar. Vi måste vara beredda på att falska läror kommer innan 

Herrens Dag. Dessa läror skadar Guds Rike och tar bort ifrån Israel rätten att 

vara Guds folk  

Nyhetslänk 

http://www.cnbc.com/id/46291061 

RYKTEN OM KRIG 

Vad jag vet 

 FN har misslyckats med FN resolutioner och det gör att krigsrisken  

ökar vi ser även hur  Ryska diplomater reser in I Syrien 

http://www.ibtimes.com/articles/295040/20120208/iran-syria-homs-russia.htm
http://www.cnbc.com/id/46291061


 Experter ser en möjlig Israelisk attack på Iran I Juni och Israel är i ett 

mycket utsatt läge i världen. 

Vad jag inte vet 

 Är Javier Solana en viktig profetisk person? 

 Är ENP en faktor i det profetiska ordet? 

 Kommer ett Gog/Magog krig föra med sig ett 7 årigt förbund? 

Mina tankar 

Innan vi går till Mellanöstern så ser vi på Grekland som är på vippen att gå i 

konkurs. Kom ihåg här att 20 Mars är den stora dagen då Grekland skall betala 

ut sina lån och kan då gå i konkurs. Men om förhandlingar bryter samman 

innan så sker det ännu tidigare i marknadens reaktioner. 

USA har dragit ut sitt folk från Damaskus och profetian i Jes 17 säger att 

staden skall förstöras. Hela världen står nu inför profetiornas uppfyllelse men 

vi vet inte exakt hur allt sker. Men en sak förstår vi och det är att ett krig 

närmar sig snabbt. Vi hör rykten om krig från Mellan Östern  där vi troligen 

får se regionala krig utspelas. 

Nyhetslänk  

http://www.jpost.com/MiddleEast/Article.aspx?ID=256709&R=R1 

 Bro. Brian 
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