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MINA TANKAR 

Den kommande helgen kommer att bli en av de viktigaste helgerna på länge. Den israeliske 

försvarsministern Ehud Barak kom hem med den nedslående rapporten att USA inte vill ha 

några röda linjer mot Iran, och att Israel är helt ensamma om de attackerar Iran. Med andra 

ord, har president Obama inte bara lämnat Israel ensamma, utan även utlämnat dem i 

sårbarhet för att utplånas. Jag är säker på att president Obama kommer att hålla minen uppe 

under AIPAC-konferensen [amerikanska Israel-lobbyn], men det ska bli intressant att se vad 

Netanyahu säger. Det rapporteras att Netanyahu kommer att hålla ett nytt och annorlunda tal. 

Det får mig att spetsa öronen, för jag undrar om Netanyahu kommer att ge ett vältaligt försvar 

av judarna, och varför de är i sitt land, och varför de behöver kunna försvara sig. 

 

Hesekiel 38/39 talar om hur ett iranskt, turkiskt, och ryskt framryckande mot Israel kommer 

att ske i den sista tiden. De antika folk som omnämns i invasionen har flyttat, och slagit sig 

ned, norr om Israel, och till södra Ryssland för tusentals år sedan. Profetian säger att en 

ondskefull plan kommer att smidas, och att Israels fiender kommer att gå till attack. Och 

skriften visar, så vitt jag kan se, Israel som försvarare, och inte aggressor. 

Kommer då Iran och hennes allierade att attackera Israel preemptivt, så som det föreslagits? 

Jag påstår inte att en attack ska ske nästa vecka, men Purim startar nästa vecka, och det är en 

påminnelse om Guds beskydd över judarna som fanns i antikens Persien, dagens Iran, under 

drottning Esters livstid. Ett bra bibelstudium för alla som vill lära om denna intressanta och 

Guds-andade berättelse. Finns det måhända en knytpunkt mellan det urgamla helgfirandet 

Purim, och en möjlig händelseutveckling under kommande dagar? 

 

EU trycker mer pengar, då Grekland officiellt har gått i konkurs. Den stigande börsmarknaden 

har åstadkommits genom en låg volym, tolkat som låga räntelägen bland investerare och 

börshandlare, och en drogliknande överdos av fiat-pengar. Pengar som trycks utan att ha 

någon uppbackning av värde. I dagens värld trycker man inte ens pengar - man använder bara 

ett tangentbord, och klickar dit fler nollor. 

Slutresultatet blir endera vägen inflation. Olja, guld, och övriga resurser, ökar inte, på grund 

av Iran, utan på grund av en av centralbankerna iscensatt inflation. Samma institutioner som 

kommer att handha odjurets märke, när Antikrist övertygar världens regeringar att introducera 

en ny världsvaluta, är de som nu förbereder vägen. 

 

De republikanska primärvalen visar på vilken förljugenhet det finns i vår värld. Det 

republikanska partiets etablissemang avskyr de som vill ha en representativ regering av och ur 

folket. Romney är ytterligare en bricka i spelet i marschen mot globalisering. Jag stöttar inte 

någon kandidat, utan konstaterar bara fakta, att Romney verkar vara det minst dåliga valet av 

två – mellan honom och Obama, men förvänta er inga stora politiska omsvängningar. Hur det 



än blir, så vet vi att Gud är alltings författare, och oavsett vem som hamnar i Vita Huset, så 

kommer det att vara ett steg närmare Jesu återkomst. 

 

Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK 

Netanyahus tal [inför AIPAC] kommer inte att innehålla bara plattityder, utan kommer att 

utgöra en programförklaring, som kommer att ”bryta ny mark”. 
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