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ISRAELS FARA 
 
VAD JAG VET 
* Syriens lager med kemiska vapen kommer att användas, och deras rörelse bådar 
inte gott för Mellanöstern. 
* EU: s ekonomiska elände kommer att bli mycket illa, och jag är nästan 100% säker 
på att vilddjurets märkessystemet kommer att stiga upp från det. 
* Israel är inte i nyheterna så mycket nu, men vänta, det kommer de att vara och det 
kommer att bli stort. Hur och när får tiden utvisa. 
 
  
VAD JAG INTE VET 
* Jag tror inte den nuvarande europeiska grannskapspolitiken är den 70: e 
årsveckan, men jag är fortfarande inte 100% säker på det. 
* Jag vet inte när den europeiska situationen kommer att explodera, men under de 
närmaste 12 månaderna är det mycket troligt, eftersom de närmaste 6 månaderna 
har 50% möjlighet. 
* Jag vet inte om USA kommer att attackera Iran. Mina tankar just nu är nej, men 
vem vet. 
 
  
MINA TANKAR 
Den ekonomiska situationen är på gränsen till kollaps. Det har varit på det sättet i 
flera månader. Jag önskar att jag visste exakt när eller hur det kommer att hända, 
men jag vet vad som kommer att komma efter detta. Det är min övertygelse att 
vilddjurets märke kommer att komma ut ur den nuvarande ekonomiska nedgången. 
Jag tror fortfarande på någon typ av krig i Mellanöstern, eventuellt kommer Gog / 
Magog att genomsyra före eller samtidigt med den ekonomiska kollapsen. Det kan 
hända över en natt, men med centralbanker som trycker in pengar kan det handla om 
dagar eller t o m månader. I verkligheten började den ekonomiska kollapsen i den 
nuvarande ekonomiska nedgången under hösten 2007. Jag vet att den punkten är 
förvirrande, men det är svårt att få ihop detta med tanke på allt som händer. 
 
  
I Hesekiel 38/39 sägs det att Israels fiender dör på bergen samtidigt under deras 
attack och några kommer att förlora all känsla för riktning, vilket kommer att 
resultera i att de anfaller sig själva och sitt följe. Vi kan ha Gog / Magog-kriget, 
vilddjurets sår och Israels mäktiga seger över sina fiender på en och samma gång 



som Daniels 70: e vecka börjar med någon typ av bekräftad trygghet. Låt oss gå 
tillbaka till den ursprungliga meningen, där Israels fiender dödas på ett övernaturligt 
sätt av Guds hand. Syrien lastar sina kemiska lager, med de olika gaserna som kan 
frigöras och det skulle kunna leda till märkliga beteenden som kommer att drabba 
Israels fiender. Jag undrar om profetian i Jesaja 17, där Damaskus upphör att vara 
en stad, är det som händer samtidigt eller strax innan Gog / Magog-kriget. Kan 
nervgas, senapsgas, etc. utsläppt i atmosfären orsaka detta märkliga beteendet 
under den iranska / ryska attacken? Det kan den. Ynet News körde en artikel 
som nämns nedan som anger vilka farhågor den israeliska militära eliten bör 
förbereda sig för om kemiska ämnen landar i Israel inom en snar framtid. Tiden 
får utvisa. 
  
Det kan tyckas märkligt att blanda Europas problem med Mellanöstern, men det är 
vad vi står inför och det är det som har förutsagts. Varje utveckling, varje dag visar att 
vi kan vara mycket nära mer profetisk uppfyllelse. Endast Gud vet dagen och 
stunden för varje uppfyllelse av Skriften, men vi ser förberedelsen framför oss. Glöm 
aldrig Israel och mer specifikt, är östra Jerusalem centrum för profetian. Följ alla 
händelser i hela världen i ljuset av Skriften, men den huvudsakliga striden framåt är 
över östra Jerusalem. Tempelberget är området där Antikrist kommer att starta den 
värsta förföljelsen av Guds folk som världen någonsin har skådat. Med tiden kommer 
allt detta att ske. 
  
Bro. Brian 
 
 
BIBELSTÄLLEN 
 
Hes 38:21  Jag skall kalla på svärdet mot honom på alla mina berg, säger 
Herren, HERREN. Den enes svärd skall vara vänt mot den andres.  
22  Jag skall gå till doms med honom med pest och blod. Slagregn och 
hagelstenar, eld och svavel skall jag låta regna över honom och hans härar och 
över de många folk som följer honom.  
23  Så skall jag visa min storhet och helighet och göra mig känd inför många 
hednafolks ögon. Och de skall inse att jag är HERREN. 
 

 

NYHETSLÄNKAR 
 

Men för närvarande verkar det som Syriens regim inte nämnvärt ändrar läge och 
utveckling av dessa kemiska och biologiska vapen. Som mest kommer de att flyttas 
till säkrare baser och lagerutrymmen, långt borta från områden som kontrolleras av 
rebellerna eller platser med strider. 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4255191,00.html 
 
 
(Fetstil i Brians text av oss/ Elvor) 
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