
 
 

MARS KAN VARA MÅNADEN 

 

MINA TANKAR 

Mars är den månad som alla som kan något fruktar. Grekland kommer antingen att gå 

bankrutt, eller få en väldigt smärtsam frisering av nationalskulden. Endera vägen, kommer 

grekerna att ställas inför en väldigt allvarlig nedgång mot depression. Den grekiska 

situationen skulle mycket väl kunna svälja Italien, Spanien, Portugal, Irland, och andra svaga 

EU-länder, om nu nedgraderingarna inte ökar farten på nedgången. 

Många experter håller också spända blickarna riktade mot det lågskaliga krig som pågår 

mellan Iran och Israel, och många tror att i mars kommer något att ge vika. USA är oroliga att 

den utökade militära närvaron ska stävja Israel mer än Iran. Enligt skriften är det Israel som 

kommer att få skulden, inte Iran. 

 

Påskhögtiden sträcker sig från den 6:e april till den 14:e, och det kan finnas ett samband 

mellan [den eventuella] dramatiken i mars, och den israeliska påsken. Huruvida de kommer 

att sammanfalla profetiskt eller inte, återstår att se. Jag tror att världens ledare håller andan, 

men det kommer inte att räcka. I Uppenbarelseboken kommer världsledarna att gömma sig 

under klippor och i grottor för att undkomma Guds uttömda vrede. Vi befinner oss ännu en bit 

ifrån det, för Antikrists framträdande och den stora vedermödan måste komma först. Vi, som 

är troende, kommer enligt min uppfattning att bli uppryckta innan vreden. 

 

När ni har läst den här kommentaren, var då med din familj, var med din andliga familj, och 

älska Herren. Tiden framför oss kommer att bli ganska skakig, och du behöver styrkan från 

alla dem som lyfter upp Herrens namn, och som också lyfter dig.  

Världen kommer att bli väldigt intressant under den kommande veckan, med början i 

marknadernas öppnande. Och om världen kan klara sig så länge som till mars, så kan mars 

komma att bli en viktig vändpunkt. Tiden får utvisa. 

 

Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

Uppenbarelseboken 6:12-17 

Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev 

svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. 13 Himlens stjärnor föll ner på 

jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas. 14 Och himlen 

försvann som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sin plats. 15 

Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och 

fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor, 16 och de sade till bergen och klipporna: "Fall 

över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. 17 Ty 

deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?" 

 

NYHETSLÄNK 



http://www.theaustralian.com.au/business/breaking-news/banks-say-no-deal-on-greek-

debt/story-e6frg90f-1226178029025 

 

”Det har inte blivit någon överenskommelse eller något grekiskt avtal, eller någon särskild 

’frisering’”, sade Charles Dallara, huvud för Internationella Finansinstitutet, som 

representerar bankerna i EU:s förhandlingar. 

’Vi förblir öppna för dialog i sökandet efter en frivillig överenskommelse.”  
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