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DET LIGGER I LUFTEN 

 

MINA FUNDERINGAR 

Det finns en förtvivlans desperation i luften. Man kan känna den påtagligt. Jag ser den i 

ögonen på folk på jobbet, i affärerna, och utöver vår värld. Folk har förlitat sig på denna värld 

alldeles för länge. Gud har nationerna och dess gränser bestämda, och Han kommer att 

uppfylla Sitt eget Ord, oavsett hur mycket folk än försöker att hindra Honom från det. I själva 

verket är det så, att ju mer människor förkastar Hans Ord, och kämpar mot det, desto mer 

uppfyller de det. Desperation fyller luften kring jorden vi bor på, men medan den uppfyller 

mänsklighetens själar, så fyller hoppet Sina egna barn, medan vi väntar på att vår Far ska 

hämta oss hem. 

 

Det leder oss till dagens kommentar. Jag vill lista upp några viktiga fakta: 

 

Fakta 1: Herman von Rompuy av EU är den som för närvarande svarar för kuvandet av Italien 

och Grekland. Finns det någon bakom honom, som pressar honom? 

 

Fakta 2: Italien och Grekland har plockats undan, men kommer ett spanskt val innebära ett 

’undanplockande’ – för där byttes ledaren ut genom ett naturligt, snarare än onaturligt 

händelseförlopp? 

 

Fakta 3: Javier Solana håller sig väldigt tyst. Är han bara en vanlig politiker, eller forcerar han 

kanske Van Rompuys hand, eller är det en kombination, som kommer att föra fram honom till 

profetisk uppfyllelse? 

 

Fakta 4: När det ekonomiska maskineriet får motorstopp, och imploderar, kommer odjurets 

märke då verkligen att införas? Det verkar sannolikt att det blir så. 

 

Fakta 5: Iran, Turkiet och Ryssland flyttar trupper i riktning mot Syrien, och verkar förbereda 

sig för något. 

 

Fakta 6: Eurokollapsen kommer att få följden att EU blir jordens sista imperium, och uppfylla 

Skriften. 

 

Fakta 7: Tillfångatagandet av amerikanska CIA-agenter i Libanon kan användas som ursäkt 

för [att starta ett] krig. 

 



Återigen, måste vi se på dessa händelser genom Ordet [s glasögon]. Som ni kan se, så leder 

många fakta till frågor. Skuldepidemin har spritt sig till viktiga europeiska ekonomier, med 

början de sista dagarna av förra veckan. Det är inte bara Spanien som ligger i skottsiktet, utan 

även Frankrike, och ur vissa aspekter Storbritannien och Tyskland. Detta innebär att USA inte 

ligger långt efter. Vi ser ut att ha gått in i en orolig period inom bank/ ekonomikrisen. 

Farsoten är här för att stanna, och den kommer sannolikt att föra världen till helvetets portar. 

 

Broder Brian 

 

NYHETSLÄNKAR 

Farsoten har spritt sig 

http://www.zerohedge.com/news/ecbs-stark-warns-contagion-has-spread-euro-core-bank-

cash-parked-ecb-soars-fastest-rate-years 

 

Spaniens ekonomiska kris 

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-15816071 
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