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MINA TANKAR 
Det första mötet mellan palestinierna och israelerna har ingåtts, och deras mål är att ha ett 
övergripande fredsavtal inom nio månader. Daniel påstår att det finns 70 veckor för att 
slutföra uppfyllelsen för Guds folk. Det har varit 69 veckor som är avslutade och den sista 
veckan eller sju åren är ännu inte färdigställda i framtiden. Huruvida ett fredsfördrag startar 
de senaste sju åren eller inte återstår att se. Den europeiska grannskapspolitiken (ENP) och 
dess instrument förnyas den 1 januari, 2014. Dessutom kommer EU: s utrikesminister 
Catherine Ashton avsluta sin tid snart. Jag tror inte Catherine Ashton är Antikrist, men jag 
tror hennes post mycket väl kan producera honom i framtiden. Kan dessa saker komma 
samman samtidigt som blodröda månar (månförmörkelser) börjar 2015? Tiden får utvisa. 
 
Vad som är intressant är att alla centrala frågor diskuteras redan i mitten av augusti. Jag tror 
på en fredsprocess som är profetisk och ett eventuellt fördrag av något slag. När jag skriver 
detta måste frågan om Tempelberget vara på bordet för aktuell diskussion. I den tiden 
kommer Antikrist att träda fram på berget i östra Jerusalem och utföra ”förödelsens 
styggelse”. Jag tror att vi bara är en bit bort från detta och vi måste hålla ögonen på Guds 
Ord. 
 
Vi kommer att övervaka fredsprocessen och hur det kommer att gå. Vi kan se stora 
profetiska tecken under de kommande månaderna. Jag kommer att publicera oftare. Det är 
svårt att skriva så mycket under sommaren och jag har precis kommit hem från semestern. 
Dessutom har min e-post blivit hackad och jag är i färd med att skapa en ny e-postadress. 
Jag kommer att publicera den nya e-posten på hemsidan så fort jag får allt på plats. 
 
Demoner arbetar i den här världen. Vare sig du accepterar det eller inte, är du frestad och 
attackeras av mörkrets krafter. Vi måste ta dessa saker på allvar. Kristus kommer alltid att 
vara med dig och han kommer aldrig att överge dig. Du är hans prissatta egendom. Han 
kommer att ta hand om dig som de finaste silverbestick. Bli inte förskräckt, bättre tider 
stundar och ändå är de här redan nu genom hans Ande. 
 
Bro. Brian 
 
NYHETSLÄNKAR 
Genom att driva på en ny USA-stödd insats för fred i Mellanöstern, gick israeliska och 
palestinska förhandlare på tisdagen för att träffas igen inom två veckor för att inleda konkreta 
samtal i hopp om att nå en lång- och svårfångad överenskommelse inom nio månader. 
 
Efter att de två sidorna omfattat två inledande dagar av samtal på utrikesdepartementet och 
besökt president Barack Obama i Vita huset, talade statssekreterare John Kerry och sa till 
Israel och palestinierna att hålla ut tills de når hållbara och seriösa förhandlingar om 
"kärnfrågorna" som skiljer dem åt. Nästa omgång kommer att äga rum antingen i Israel eller i 
de palestinska områdena före mitten av augusti, sade han. 

http://swampland.time.com/2013/07/30/israel-palestinians-eye-peace-deal-in-9-months/ 
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