
 

Sammandrag av de senaste 2 Pastor Brian 

Senaste veckornas utveckling har varit häpnadsväckande. Jag vill fokusera lite 

på EU:s roll i världen. Precis som bibeln förutsagt så är Europa nu i centrum 

av världsekonomin. Det ser nu ut som om Greklands ekonomi kommer att 

krascha hårt. Kraschen kan bli värre än var EU tror och kan även påverka hela 

världen om fler länder i Europa följer med i fallet. 

Vi ser hur bibelns profetia går i uppfyllelse om att Europa skall bli det sista 

superriket på jorden innan Jesus kommer. Med USA:s uppbackning militärt så 

har man nu rest sig upp till den ekonomiska supermakt man velat bli sedan 

romarrikets dagar. Och snart reser sig en ledare upp för att ta hand om alla 

problemen. 

Grekland kan vara en katalysator som får allt att ske. Man har även satt ett 

datum för en möjlig konkurs till den 23:e mars. Och 2 stora banker på 

Wallstreet har också tipsat om just det datumet. Men hemligheten är väl att 

pengarna i hjälpfonden gäller först och främst Spanien, Italien och Frankrike 

så att de inte skall falla när Grekland rasar. 

Om Grekland faller så hårt att världens ekonomier skakas om så kan det här 

leda till att man inför ett nytt ekonomsikt system (Upp 13)  

Vi ser dessutom ett Iranskt – Israeliskt klimax (HES 38) med de heliga dagarna 

inför oss  6-11 April så kan vi stå inför profetiska tider. 

Vi får rapporter om att gasmasker börjar delas ut i Israel och det kan tyda på 

ett kommande nära förestående krig. 

Nyhetslänkar 

http://hat4uk.wordpress.com/ 

http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=8481 

http://hat4uk.wordpress.com/
http://www.nowtheendbegins.com/blog/?p=8481


Rapporter kommer nu om att man samlat ihop EU för att rädda Grekland från 

konkursen. Centralbankerna trycker upp pengar så fort de bara hinner med. 

Nu ser vi tydligt hur hela världen kommer samman, och det säger också 

bibeln skall ske när människorna gör uppror mot sin skapare. 

Hela världen är på väg mot avgrunden nu, och vi ser ett kommande krig mot 

Iran och ett Europa som kan falla sönder ekonomiskt bara om några veckor. Vi 

kan även se ett totalt moraliskt sammanbrott dra över hela världen. 

Födslovåndorna har startat och Herrens kommande blir tydligare för varje dag 

nu. Var starka och frimodiga Han har övervunnit världen och våra synder 

genom Jesus Kristus. Han har även skapat tiden för att uppenbara sin 

härlighet, men hur allt kommer att utspela sig kan vi bara vänta och se. 

Nyhetslänk 

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/feb/19/iran-war-israel-us-

obama 
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