
 

 
 

Mina Tankar 

 

Det är redan ett fördolt krig mellan Iran och Israel. Idag så var Israeliska 

diplomater målet för Iran i 2 främmande länder. Det är bara Gud som håller 

tillbaka tidvattenvågen av våld som kommer att dra runt jorden inom en snar 

framtid. 

 

Vi kan se en del av våldet i Grekland där man strider mot banker och 

teknokrater i Europa. När nu det andliga kriget blossar upp så kommer vi att 

få se mer villfarelse, våld och rykten om krig. Men var stark för du är utvald 

just för den här tiden och får kraft att besegra frestelser och synder och all 

villfarelse som möter dig. 

 

Det känns som allting kommer att spåra ur snart, men det har inte riktigt hänt 

ännu. Jag kanske gör detta för enkelt men det är massor som sker bakom 

kulisserna och endast Gud håller ihop allt så att det inte faller ihop nu. 

 

Men när tiden är inne så kommer de troende att förföljas, och stora 

naturkatastrofer kommer vi får även en hyperinflation tillsammans med en 

ekonomisk kollaps. Sedan kommer krigen att härja på jorden. Redan nu kan vi 

se hur European Central Bank (ECB) bara pumpar in pengar I systemet. Detta 

kommer att orsaka en inflation som berör hela världen. 

 

Tillsammans med vad Fed gör nu, så kommer en inflation att gripa tag om 

världen ända tills de traditionella valutorna förstörs. EU är väldigt säkra att de 

kan hantera den Grekiska ekonomin, men det tror inte jag att de kan. Jag tror 

nämligen att Grekland är mycket närmare den ekonomiska katastrofen än vad 

många kan föreställa sig. Kanske kommer de inte ens att hinna fram till den 

20:e Mars.  

 

Om Grekland faller så kommer marknaden att skakas om rejält, Men om det 

för med sig att Italien/Spanien dras med i fallet så är allt hopp ute. Detta blir i 



så fall något som påverkar varenda människa. Ur detta kommer ett nytt 

ekonomiskt system som sätts upp för att skydda de rika och bankirerna. (UPP 

13)  

 

Om vi sedan lägger till krisen I mellanöstern mellan Israel och Iran så börjar vi 

förstå den profetiska bilden som målas upp för oss. Om det inte  

European Neighborhood Policy (ENP) som är det 7 åriga förbundet då måste det 

ges plats för ett nytt? Var och Hur kommer det? Tiden får visa oss. 

 

Pastor Brian 

Bibelord 

Mat 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med 

honom, gick de fram till honom och frågade: Säg oss: När skall detta ske, och 

vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? 4 Jesus svarade 

dem: Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: 

Jag är Messias, och de skall leda många vilse. 6 Ni kommer att höra stridslarm 

och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, 

men därmed har slutet ännu inte kommit.7 Folk skall resa sig mot folk och rike 

mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen 

efter den andra. 8 Men allt detta är bara början på födslovåndorna'. 

 

Nyhetslänk 

http://www.minyanville.com/businessmarkets/articles/european-debt-crisis-european-central-

bank/2/13/2012/id/39358#ixzz1mHigZwat 
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