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MINA TANKAR  
För att vi ska kunna befinna oss i den sista tiden, finns det några händelser som redan måste 
ha hänt. Först måste Israel vara återfött, och det hände 1948. Östra Jerusalem måste vara i 
Israels ägo så att Antikrist kan ta över det för 3 ½ år före Herrens ankomst, och Israel har 
östra Jerusalem. För det andra måste ett reviderat Romarrike vara på scenen, och det måste 
vara den primära ekonomiska makten i världen och Europeiska unionen är och blir mer av 
det för varje dag. För det tredje måste den organiserade kyrkan äventyras genom den 
materiella världen och anpassa sig till västerländska regeringar, och på många sätt har den 
det. Den sanna kyrkan kommer att bli utfryst och förföljd i hela världen. För det fjärde måste 
allianser som kommer att kämpa mot Israel föras samman och det har de. 
 
Nyheter från Europa visar att den europeiska ekonomiska maskinen bara har tre månader 
kvar till en härdsmälta om Europa inte löser frågan när det gäller sina statsskulder. Jag tror 
att EU kommer att bryta samman ekonomiskt snart, men en fullfjädrad kollaps kan inte 
hända för Bibeln talar om hyperinflation som kommer greppa världen, vilket kommer att vara 
resultatet av kvantitativa lättnader. Jag tror att Europeiska centralbanken (ECB) kommer att 
trycka pengar för att täcka sina förluster som kommer att föra oss ett steg närmare 
hyperinflation. Återigen måste vi kolla i Bibeln för att se vad som kan komma härnäst. Enligt 
Uppenbarelseboken 6, berättar Uppenbarelseboken om avslöjandet av Antikrist (sigill 1), krig 
(sigill 2), ekonomisk hyperinflation (sigill 3), sjukdom (sigill 4), martyrskap av judar och kristna 
(sigill 5) och omvälvande himmelska händelser innan Herren tar upp alla troende och innan 
hans vrede utgjuts (sigill 6). Vi är nära, mina vänner. 
 
En iransk vetenskapsman har dödats, och detta bara ökar krisen i Mellanöstern. Jag vet inte 
exakt vad som är att vänta, förutom det oväntade. Ordkriget är skarpt, och arméer sänder 
trupper till Mellanöstern. Kom ihåg att Armageddon inte är en enda strid, utan ett krig. Det är 
en serie strider som äger rum under de sista 3 ½ åren. Det slutar bara i slätterna i Megiddo. 
Den omfattar att så många skriftställen blir uppfyllda. 
En sista notering och det handlar om USA. Skuldtaket måste höjas igen, och kongressen 
som slåss med presidenten kommer sannolikt att leda till hot om en annan nedgradering. 
Koppla ihop detta med den europeiska röran, så kommer det att bli en skakig resa där Fed 
och ECB sannolikt kommer att trycka pengar tillsammans eller också kommer den 
amerikanska Fed att trycka pengar för alla. 
Webbplatsen fortsätter att gå igenom några förändringar. Det är nästan klart, och era idéer 
var bra. Jag kanske ändrar rubriken för att göra det mer användarvänligt, men förutom det är 
vi nästan vid färdigställandet. Återigen, tack för era idéer. Jag ser denna webbplats som 
Herrens och allas vår tillsammans. 
 
Bro. Brian 

http://www.pastorbrianroberts.com/bro__brian_s_commentary1/view/570/time_is_now


 
SKRIFTSTÄLLEN 
 
Uppenbarelseboken 6: 5-6 
När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: "Kom!" Och jag såg, 
och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen.  
Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: "Ett mått vete för en denar, 
och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada." 
 
NYHETSLÄNKAR 
 
Han tillade att han tror att Draghi "inte är riktigt redo" för kvantitativa lättnader än, men 
att februari skulle kunna förebåda en sådan operation. 
Det var bättre än väntat på efterfrågan på ECB:s erbjudande om obegränsade treåriga lån, 
så kallade långsiktiga refinansieringstransaktioner (långfristiga refinansieringstransaktioner), 
som lanserades i december. Torts det, finns det bevis som tyder på att många av de banker 
som knäppte upp långfristiga refinansieringstransaktioner sitter på sina nya fonder eller 
deponerar dem tillbaka till ECB hellre än att riskera dem någon annanstans. 
De kommersiella bankernas inlåning över natten vid Europeiska centralbanken 
träffade en ny höjd av 482 miljarder euro ($ 616.800.000.000) på tisdagen, eftersom 
bankerna fortsatte att hålla sina medel i centralbanken stället för att låna ut dem eller köpa 
upp statsobligationer. 
 
http://www.cnbc.com/id/45896229 
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