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MINA TANKAR 

Det här är väldigt viktiga nyheter. För första gången i amerikansk historia, har den 

amerikanska krediten nedgraderats. Detta kommer att påskynda den europeiska krisen, 

kommer att skapa en valutakris, och USA-börsen kommer att vara väldigt farlig nästa vecka. 

Allt detta kommer att starta söndag natt (den 7/8) när Asienmarknaden öppnar. Återigen, håll 

ögonen på de spanska och italienska statsobligationerna. De är nyckeln till allt detta, särskilt 

Spanien. Kom ihåg, att Uppenbarelseboken säger att en valutakris kommer att omsluta jorden, 

och det är därför odjurets märke kommer att implementeras av Västvärlden.  

 

En nedgradering kommer att leda till högre låneräntor, högre inflation, och högre arbetslöshet 

i USA. Detta kommer att sätta stor press på världsekonomin. Enligt Uppenbarelseboken 6, 

kommer hyperinflation att drabba hela världen. Denna nedgradering kan vara ett steg i den 

riktningen. Hyperinflation kommer inte att hända över en natt, men vi är närmare den 

verkligheten nu, än vad vi var för bara några dagar sedan. Detta är stora nyheter. Underskatta 

det inte. 

 

// Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK  

USA nedgraderas av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s från AAA till AA plus.  

http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_US_DEBT_RATING?SITE=AP&SECTION=HO

ME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2011-08-05-20-42-31 

 

 

 

DEN KOMMANDE PANIKEN 

11.08.05 

 

Är du redo? En palestinsk stat slår in över världen. Världens nationer sätter scenen för en 

massförföljelse av troende och av Israel. Och, idag är den ekonomiska situationen centrerad 

kring valuta och suveränitetskriser i flera nationer. Gud sade till profeterna att Antikrist skulle 

kliva in på scenen när en kris i det Heliga Landet skulle  få honom att gå in i den Heliga 

Staden och förrätta förödelsens styggelse. Samtidigt skulle han kuva tre nationer, till synes 

västeuropeiska länder, vilket innebär att det skulle krävas en situation där tre nationers 

suveränitet måste sättas i händerna på Antikrist. En ekonomisk kris måste drabba världen för 

Antikrist, jämte en väldigt mäktig falsk profet, implementerar systemet med odjurets märke. 

Kom ihåg, att den falske profeten uppvisar stor kraft, en del skulle säga mer kraft än Antikrist, 

http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_US_DEBT_RATING?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2011-08-05-20-42-31
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/U/US_US_DEBT_RATING?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2011-08-05-20-42-31


då han inför odjurets märke. Jag tror att den Falske Profeten inte är en religiös ledare, utan en 

politisk ledare. 

 

Denna ekonomiska kris kommer att bli svår. Länders suveränitet kommer att sättas på prov, 

ett nytt ekonomiskt system kommer att utvecklas, Israel kommer att klämmas åt hårt 

diplomatiskt och militärt, och världens omoral kommer att fokusera på sinne, kropp, och 

sexuella begär. Vi kan vara på väg in i den situationen. Dow Index föll igår med 512 punkter 

(den 10 aug), men det jag tror vi bör hålla ögonen på är Spaniens och Italiens tioåriga 

statsobligationer. Jag tror fortfarande att Spanien är nyckeln, och om de tioåriga 

statsobligationerna närmar sig eller överstiger 7%, så kommer dagsläget att verka som en 

promenad i parken [i jämförelse]. Kom alltid ihåg att Kristus har övervunnit synden och 

denna världen. Fäst dina ögon på Honom, inte på ditt eget förstånd, och be alltid, dagligen. 

Tiden får utvisa, men Skriften kan läsas mer och mer i dagsnyheterna. Talar de till dig? 

// Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK 

”Skillnaden (mellan 2008 och nu) är att detta inte bara är en finans- och bankkris  –  ni har nu 

en valutakris, en bankkris, och en suveränitetskris.”  

http://www.cnbc.com/id/44012554 
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