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Bibeln säger att i världen kommer det att vara krig och rykten om krig. Den brittiska militären 
skickar sina bästa örlogsfartyg till Mellanöstern. Iran utför krigsspel nära Afghanistan, och 
USA skickar tusentals soldater till Israel inför en förestående kris. Bibeln talar om en allians 
med Iran, Turkiet, Ryssland, Libyen, Nordsudan och andra, som kommer att attackera Israel 
i de sista dagarna i det episka Gog/Magog-kriget. Gud kommer att sända en krok för att få 
det onda Gog ut från norr/Ryssland och komma med alliansen för att attackera Israel. USA 
och Saudiarabien, liksom Jordanien kommer inte att attackera eller försvara Israel. Vid 
denna tid kommer förmodligen ett kärnvapenkrig till USA:s stränder och även på andra håll, 
enligt Hesekiel 38/39. Vi läser också om att arméer kommer att omringa Jerusalem när 
Antikrist blir avslöjad. Jag är inte den amerikan som är för arméers styrka, men om det tar ett 
Nato för det oförutsedda, då skulle jag säga att det är mer än troligt att profetian är mogen för 
uppfyllelse. Naturligtvis har jag haft fel förut. 
 
Den europeiska ekonomiska krisen börjar spinna utom kontroll. De franska 
obligationsräntorna är ansträngda, Italiens tio års obligationer är över 7 %, och Spaniens 
ökar. Dessa tre stora ekonomierna är ett perfekt exempel på att ett sår i huvudet på EU snart 
är inne. Euron handlas under den avgörande 1,30 $ markeringen mot den amerikanska 
dollarn. Jag tror att hjulen har satts i rörelse mot Europas krasch. Politikerna försöker styra 
kraschen, men jag tror inte de kommer att lyckas. Om jag skulle göra en förutsägelse, vilket 
jag inte är särskilt bra på, så skulle jag säga att konflikten i Mellanöstern kommer att bryta ut 
för att föra EU på knä. Konflikten kommer att föra Antikrist till östra Jerusalem, där ett offer 
eller uppoffringar i östra Jerusalem, för den muslimska världen till en härdsmälta. Världen 
kommer att skylla den judiska staten för den ekonomiska härdsmältan och kristna med stora 
anti-regeringskänslor, kommer att kämpa mot världskontroll för sina liv. Tiden får utvisa. 
 

Webbsidan fortsätter att gå igenom förändringar eftersom vi förbättrar den. Jag ser fram 
emot att lägga tweets från Javier Solana och Tony Blair på webbplatsen. Båda är 
betydelsefulla européer i Mellanöstern, samt visa Jerusalems tid. Du kan också klicka på 
Watch.org, Zerohedge.com och se Västra muren på mitt sidhuvud på första sidan… 
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Ett avancerat brittiskt krigsskepp kommer att placeras ut i Persiska viken för att 
skicka ett "betydelsefullt budskap" till iranierna, rapporterade Telegraph i lördags, och 



tillade att fartyget har utrustats med ny teknik som kommer att ge det möjlighet att "skjuta ner 
alla missiler i Irans arsenal. " 
Kungliga flottans HMS Daring kommer att passera genom Suezkanalen och in i viken senare 
denna månad, enligt rapporten. 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4172287,00.html 
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