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NITTIO PROCENT 

 

MINA TANKAR 

Nittio procent är vad Charles Krauthammer ger på att Israel attackerar Iran inom den närmaste 

framtiden. Jag tror han kan ha rätt. Bombningen av israeliska diplomater i Georgien och 

Indien visar hur snabbt allt kan förändras. Fox News rapporterade igår kväll att terroriststater 

såsom forna Irak, och nuvarande Iran utför sådana attacker som gårdagens, när de tror att de 

är på väg att bli invaderade eller attackerade. Ironiskt nog, så gjorde Irak just detta innan de 

två stora Irakkrigen. Nu pekar alla bevis i världen mot ett krig i Mellanöstern. 

 

Därför, med Bibeln som vägvisare, har vi flera kända fakta. För det första, kommer Damaskus 

att förstöras, och en iransk, turkisk, och tveksam rysk  invasion av Israel att äga rum. Jag 

säger tveksam, därför att Gud kommer att behöva dra in Ryssland i konflikten med 

’beteskrok’, enligt Hesekiel 38/39. Men vi får inte glömma Daniel 11:33-45, och Psalm 83 när 

vi tittar på dagens Mellanöstern. Dessutom säger Uppenbarelsebokens sjätte kapitel att freden 

kommer att tas ifrån jorden innan det kommer en ekonomisk vedermöda, och att de två följer 

på Antikrists framträdande. Om den Europeiska Grannskapspolitiken/policyn (ENP) inte är 

sjuårsförbundet, så kan inte händelserna i Upp.6 hända förrän om ytterligare minst 3 ½ år, 

men om det är det, så skulle Javier Solana vara den mest troliga kandidaten som Antikrist, för 

det var han som bekräftade Barcelonaprocessen som ENP för 7 år, med början 2007. 

 

Det är lätt att säga att allt händer nu, men det gör det inte. Bibeln lägger ju ut ett kronologiskt 

händelseförlopp. Sedan finns det också en del händelser som är svåra att placera in i Guds 

program, såsom Hesekiel 38/39. Det skulle kunna vara i början av den 70:e årsveckan, i 

mitten, eller i slutet. Vi får låta tiden avgöra det åt oss. Oavsett, så finns ledtrådarna där, och 

en del är sammanlänkade, men en del utspridda finns kvar. När de länkas samman, kommer 

det att bli en störtflod av Guds vredeshämnd över en värld som vägrar omvända sig. 

 

Slutligen, Japan pumpade in tio TRILJONER Yen i marknaden för att ge ekonomin en liten 

skjuts. Japans BNP var en besvikelse förra kvartalet. Börsmarknaden rör i verkligheten inte på 

sig, förutom genom Centralbankerna. Dessa samma institutioner kommer inom en snar 

framtid att implementera odjurets märke, med regeringars välsignelse. Regeringarna använder 

Centralbankerna, och vice versa, för att samla skatter för elitens räkning. Detta kommer att 

leda till hyperinflation, vilket förutsägs av Gud i Upp.6. Vi måste se alla världshändelser ur 

Guds perspektiv. Därför säger Gud att vi inte kan förstå Skriften på egen hand, utan måste be 

att Han öppnar våra ögon för sanningen i det vi ser. Tills nästa gång. 

Broder Brian 

 

P.S. Charles Krauthammer är en jude, som har stor insikt i världshändelser. Vad jag vet är han 

inte kristen, och om det stämmer, så ska jag be att han snart blir det. Han är en vis man. 



 

NYHETSLÄNK 

Krauthammer: ”Jag kan inte föreställa mig att israelerna kommer att tillåta Iran att 

utveckla kärnvapen, för att hålla Demokles svärd över 6 miljoner judar åter igen. Israel 

etablerades för att förhindra en ny förintelse – inte för att välkomna en.” 

http://news.yahoo.com/krauthammer-israel-strike-iran-prevent-second-holocaust-

170909713.html 
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