
 
 

Bro. Brians kommentarer 

Juli 2012 

 

Mellanöstern, Europa, du milde.! Var redo i bön! 

 

MINA TANKAR 
 

Damaskus fortsätter att vara centrum för profetian just nu. De är något före Europa. Rapporter 

berättar att Israel kanske måste gå efter de kemiska lagren i, tror jag, fyra större orter i Syrien. 

Detta kommer inte att båda gott med Ryssland och Iran. De främsta orsakerna att Israel håller 

tillbaka operationen är två. Ett, den ryska, turkiska, iranska alliansen vill inte att de kemiska 

vapnen förstörs. Den turkiska utrikesministern besökte Ryssland i onsdags. Jag misstänker att 

de talade om Israels framtida deltagande i Syrien. Kom ihåg, att Irak gav en stor del av sina 

kemiska vapen till Syrien. För det andra vet väst att dess ekonomiska situation är mycket svår 

och varje israelisk militär rörelse skulle kunna äventyra hela västra ekonomin. Jag önskar att 

jag kunde spekulera mer om vad som kommer att hända men vi måste låta tiden utvisa oss. 

 

Jag såg den israeliska premiärministern på Fox News med Chris Wallace. Israels 

premiärminister Netanyahu pekade finger åt Iran och Hizbollah för Bulgarienbombningarna 

och han lämnar den möjligheten öppen, att skydda Israel från Syriens kemiska vapen. Om 

Israel agerar i Syrien eller mot Hizbollah, då kan vi få se kroken för att få Ryssland, Iran och 

Turkiet i Israel och Gog / Magog uppfyllda. Netanyahu såg trött ut, frustrerad, och jag tror att 

han vet att Israels existens är hotad mer än någon gång under sin moderna historia och det 

säger en hel del. Be för fred i Jerusalem för snart kommer bara Gud att rädda den judiska 

staten, som i Hesekiel 38/39. Han konstaterar att han vill det. Gud håller alltid sina löften. 

 

För det andra är Europa i ett fritt fall. Jag vet inte vad nästa vecka och än mindre vad måndag 

kommer att berätta. Spanien håller på att kollapsa inför våra ögon och vi var en av de första 

att nämna betydelsen av att 7% för tio års obligationsräntor och det ekonomiska fallet om det 

upprätthålls. Vi har sagt att om de når 7% ligger det ekonomiska klippstupet framför oss. 

Spanien har nått 7%, och jag tror på senaste räkningen att det är 7,2%. Upp till fyra regioner i 

Spanien ber om en räddningsaktion och spanska banker är nära till skräpstatus, vilket innebär 

att de är värdelösa, misslyckade banker. Var beredd på fortsatt ekonomisk kollaps av Spanien 

och Italien om spanska obligationsräntor fortsätter att klättra. Ett land som vi inte har pratat 

om är Frankrike. Frankrike är inte i bästa form och det kommer att bli den första stora 

ekonomin att falla om den europeiska nedgången förvärras och skyndar på. Om Spanien och / 

eller Italien kollapsar, kommer Frankrike inte långt efter. Spanien är ”för stor för att falla”, 

vilket drar ner alltihop. 

 

Jag vill inte utelämna våra böner för dem som drabbats av Coloradofilmens massaker. Det är 

en annan anledning att vilja att Jesus skall komma tillbaka, så allt detta onda försvinner ur vår 

åsyn. Jag ber Gud att förlåta oss alla, inklusive mig, för Amerika har gått tillbaka på grund av 



att Guds folk inte vill stå upp och säga att vad som är fel är fel, och vad som är rätt är rätt. För 

att sammanfatta det hela, verkar denna kommande veckan att vara betydande. 9 Av, den 

traditionella dagen för judiska tragedier är 28 juli till 29. Med kemiska vapen möjliga i 

händerna på Hizbollah, vapenskrammel i alla hörn av Mellanöstern: var beredda i bön för de 

händelser som kan komma. Något att tänka på. Tills nästa gång. 
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