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MINA TANKAR 

 
…Det är mycket prat om förödelsen av ett nedfall från en israelisk attack mot Iran. Jag håller 
med om att världen kommer att få det mycket svårt om Israel angriper Iran, men kom ihåg, 
det är Israel som måste bevara sin nationella självständig stat. Hesekiel 38/39 säger att Iran, 
Ryssland, Turkiet och andra mindre kända allianser kommer att angripa Israel i de sista 
dagarna. Hur allt detta kommer att utspela sig återstår att se. Ryssland och Turkiet sa båda 
att de kommer till Irans stöd om de anser att något försöker att ta bort Irans suveränitet. Jag 
tror att Mellanöstern är mycket ömtåligt just nu när både västerländska och ryska krafter 
utövar militära spel i Medelhavet i motsättning till varandra. Vi ser hur alla krafter långsamt är 
på väg mot Israel, som Gud har sagt, och arméer på jorden omringar Jerusalem. En tanke 
till, när arméerna omger Jerusalem, är det så att många av dessa arméer kanske inte omger 
den  bokstavliga stadsgränsen, men Israel självt. Israel är så litet, att tusentals och åter 
miljoner soldaters omringande av Israel kan utgöra omringning av Jerusalem. Tiden får 
utvisa. 
 
Kommer ni ihåg Spanien? EU räddade Grekland, inte för att rädda Grekland, utan Spanien 
och Italien. Om Spanien och / eller Italien går under, då kommer inte bara EU att erfara en 
ekonomisk kollaps, utan världen som helhet kommer att göra det. Jag misstänker nu när 
spanska 10-åriga obligationsräntan närmar sig ohållbara 7% igen, att den amerikanska 
Federal Reserve och andra centralbanker kommer att pumpa ännu mer miljarder pengar för 
att köpa obligationer för att sänka procenten på dessa obligationer. I Uppenbarelseboken 
kapitel 6 kommer hyperinflationen att greppa världen. Att trycka enorma summor pengar 
leder till ohållbar inflation. Vi är på väg i den riktningen. 
 
Gud har ett brinnande evangelium som förkunnar att hans Son kommer tillbaka, och 
hämnden kommer att vara hans. Vi som är troende skall bevara våra liv heliga, och hålla 
Sonen i sikte. Hoppet tror på de saker vi inte ser i denna världen, och när världen kollapsar 
omkring oss, har vi hoppet i den kommande världen då alla dessa saker vi hoppas på ska bli 
verklighet framför våra ”mycket uppståndna” ögon.  
 
Jag skriver mer nästa vecka. 
 
Bro. Brian 
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