
Krigstrummor och Ekonomisk nedgång 

 

Gazaoffensiven var en test inför en Isaelisk/Iransk konflikt. Iranierna testade 

Israels förmåga att försvara sig, och för att se hur Väst skulle reagera. I ljuset 

av detta så möts Cameron och Obama i Washington. 

 

Jag antar att de nu diskuterar hur man kan förhindra en Israelisk attack. Eller 

hur de skall gensvara om en attack kommer. Jag tror att västvärlden nu ställer 

sig i fiendeskap mot Israel. Krigstrummorna mullrar nu högt och mellanöstern 

kännarna varnar för ett krig inom några månader och straxt före valet i USA 

som kommer i November. 

 

Nu kommer det rykten som säger att hjulen helt kommer att falla av i 

världsekonomin och det fortare än vi kan ana. Spanien orsakar mycket 

bekymmer nu i EU när ekonomin darrar.  Spanien har en hög arbetslöshet, och 

en regeringsmodell som förhindrar all ekonomisk återhämtning. Kom ihåg att 

Spaniens ekonomi är en nyckel i spelet. Om Spanien faller kommer hela det 

nuvarande ekonomiska systemet att braka ihop. 

  

Jag tror nu att Centralbankerna i hemlighet trycker upp mängder av pengar 

för att betala de höga lånen som nu flyttas omkring. Och det stämmer helt och 

fullt med bibelns utsago om en kommande hyperinflation som skall gripa 

världen och freden tas bort från jorden. 

 

Nu ser vi hur dessa saker skall uppfyllas och det sker framför våra ögon just 

nu. Men som jag kan se det så kommer Antikrist att uppenbaras ungefär mitt i. 

Som jag ser det så kan om inte European Neighborhood Policy (ENP) är den 

70th veckan, så ser vi ännu en tid av avfall för vi ser ännu inget bekräftat 

förbund. 

 

Världen har sjunkit bra djupt men kommer att fortsätta att bli mycket värre. 

Gog/Magog kriget kan komma innan 70 årsveckan. Men jag håller inte hårt i 

lärofrågan här när det gäller tiden för kriget (OBS! Vi tror det är samma som 

Harmagedon) Generationen från 1948 har nu inte mycket tid kvar och han 

kommer snart tillbaka. Bro. Brian 

NEWS LINK 

http://www.haaretz.com/news/middle-east/report-u-s-asked-russia-to-warn-

iran-of-last-chance-to-avoid-military-strike-1.418613 

 

http://www.haaretz.com/news/middle-east/report-u-s-asked-russia-to-warn-iran-of-last-chance-to-avoid-military-strike-1.418613
http://www.haaretz.com/news/middle-east/report-u-s-asked-russia-to-warn-iran-of-last-chance-to-avoid-military-strike-1.418613


 


