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Europeiska och Amerikanska aktier slaktas just på grund av MF Globals konkurs
igår och att Grekland skall omrösta om sparpaketet. Det här visar bara att EU:s stora
dröm är utan en ledare och är nära nedsmältning. MF Global's konkurs är likt Bear
Stearns som gick I konkurs strax innan Leahman Brother's.
Bear Stearns var början på den nedsmältning som startade 2008. Jag tror MF Global
är början på 2011/2012 års fortsatta nedsmältning. Om jag har rätt nu så är vi väldigt
nära Jesu Tillkommelse, så det som hänt senaste veckan kan vara en rörelse mot
vilddjurets märke.
Israels fångutbyte tyder på att Israel är berett att slå till stenhårt mot sina fiender. Nu
när de 2 soldaterna är hemma i Israel igen så kommer Israel inte att hålla igen om
fienden pressar henne och hotar hennes existens. Israel kanske känner på sig att dess
existens är i fara nu. Därför måste de förbereda sig diplomatiskt för hur de skall
agera när fienden plötsligt kommer väldigt nära.
Det finns även FN rapporter som säger att Syrien arbetar för att få fram kärnvapen
igen, och kaoset som nu råder visar att Jesajas profetia i 17:e kapitlet om Damaskus
förstöring kan vara väldigt nära. Som om det inte räckte så har USA tänkt sälja
avancerade vapen till Turkiet i en tid då Turkiet går mot att bli mera militant. Det ser
precis ut som om det profeterna beskrev går i uppfyllelse nu.
EU:s ekonomi och utrikespolitik orsakar bara kaos och utarmar världens reserver.
EU är en central bit i världens ekonomiska motor, och behöver en ledare snart. Bibeln
säger att Antikrist kommer att dyka upp ur en kärna av 10 Stater. Och jag tror att det
är Western European Union. EU kommer snart att börja leta efter och kräva en sådan
man och utifrån bibeln kan vi läsa att när kaos drabbar mellanöstern och Israel är i
centrum av världens nedsmältning så kommer han till makten.
Draken, Satan vet att hans tid är kort och vår fiende står utanför din dörr och
försöker att förstöra din relation med Jesus. Stå fast i honom för villfarelsen är här

och avfallet tycks bara accelerera och därför förstår vi att syndens människa är nära.
Tiden får utvisa hur och när. Broder Brian.
Bibeltext
EF 1:18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har
kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,
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