
 

 

 

SKULD, FINANSKRIS MED MERA 

 

VAD JAG VET 

 EU och USA:s ekonomiska situation är väldigt flytande, och svår att greppa. 

 De olycksbådande tecknen på ett världsvitt ekonomiskt kaos blir mer verkliga för var 

dag. 

 Palestiniernas påtryckningar för en unilateral stat behöver fortfarande starkt stöd från 

EU och USA för att få någon verkan. 

 

VAD JAG INTE VET 

 Kommer USA att gå i konkurs över sina skulder, och kommer detta att leda till 

hyperinflation? 

 När kommer EU:s ekonomiska kris nå Spanien, som är den viktigaste spelaren i EU:s 

ekonomiska krishistoria? 

 Kommer palestinierna att få ett tillräckligt starkt stöd, för att deras påtryckningar ska 

vara meningsfulla?  

 

MINA TANKAR 

Jag skriver detta tidigt lördag morgon, innan elvamötet mellan Obama och kongressledarna. 

Det finns en verklig risk för amerikansk konkurs. Jag tror att Obama vet att situationen är 

allvarlig, och behöver en syndabock. Tea Party republikaner är en lätt måltavla, för gängse 

media kan inte acceptera Tea Party republikaner. Detta gör att Obamas utmålande av hemska 

Tea Party fanatiker mottas väl av den allmänna amerikanska opinionen. Obama spelar sina 

kort relativt väl. Jag misstänker en möjlig dubbel bankrutt, men situationen är så flytande, att 

när du väl läser detta, kan situationen ha förändrats dramatiskt. 

 

EU:s ekonomiska kris är inte avvärjd, så var uppmärksamma på ett ökat tryck på italienska 

och spanska räntelägena. Om spanska stadsobligationer går under 7%, så kommer den 

spanska ekonomin inte att klara av den höga räntan på sina tioåriga stadsobligationer. Jag tror 

fortfarande att de spanska tioåriga statsobligationerna är nyckeln till den ekonomiska krisen 

inom EU. Den grekiska konkursen kommer, och om USA går i konkurs, så kommer 

ekonomiska tider att bli väldigt svåra. Var vaksamma på att Tea Party republikaner associeras 

med den kristna befolkningen, och att förföljelsen av kristna och judar kommer att öka medan 

den ekonomiska situationen förvärras.  

 

Södra Sudan ser ut att ha kuvats i det tysta, och EU:s manöver mot Jerusalem kan profetiskt 

vara på väg. Om Egypten, Libyen och Sudan har kuvats, så står Jerusalem på tur. Den 

unilaterala palestinska staten kan orsaka EU att gå in i Jerusalem. Ledarskapsluckan i EU/ 

USA kan eventuellt föra en äldre statsman till positionen som utrikesminister för EU, lagom 



tills den palestinska frågan övergår i våldsamheter; Catherine Ashton kommer inte att få stöd 

av EU:s medlemsländer. 

 

EU rör sig mot Mellanöstern, ekonomiska oroligheter kan leda till hyperinflation, och den 

fortsatta fientligheten mot kristna och judar visar att den profetiska Skriften kanske sker 

framför våra ögon. Tiden får utvisa, men det är så mycket som pågår, så hur skulle det inte 

vara dags nu? Gud har överraskat oss förr, så var beredda på alla eventualiteter. 

 

Tack för ert tålamod. Det rejäla åskvädret som drabbat vårt område har fortfarande 

efterverkningar. Mitt internet är fortfarande fläckigt, och jag försöker fortfarande att 

uppdatera så gott jag kan. Detta är en god läxa för oss alla. En dag kommer internet att 

stängas ner, och vi måste alla vara beredda på den dagen. Kanske inte dröjer länge. 

// Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

Johannes 3:16 

”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte 

skall gå förlorad utan ha evigt liv.” 

 

NYHETSLÄNK 

Den amerikanska krisen 

 http://www.washingtonpost.com/business/economy/no-hints-of-breakthrough-in-white-

house-debt-talks/2011/07/23/gIQAdDxKVI_story.html?wpisrc=al_national 

 

http://www.washingtonpost.com/business/economy/no-hints-of-breakthrough-in-white-house-debt-talks/2011/07/23/gIQAdDxKVI_story.html?wpisrc=al_national
http://www.washingtonpost.com/business/economy/no-hints-of-breakthrough-in-white-house-debt-talks/2011/07/23/gIQAdDxKVI_story.html?wpisrc=al_national

