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MINA TANKAR 

 

Det är fascinerande att på bara några veckor så har vi sett Europa komma samman 

mer än någon kanske hade förväntat sig. Tacka min vän Matthieu från Holland som 

svarat på mina mejl om Europa. 5 banker nedgraderades i Europa i går och det finns 

varningar för flera till. 

 

Gud säger att Israel kommer att bli mer och mer isolerat i de sista dagarna, och 

Europas tentakler kommer att gripa världen genom ekonomisk politik. Varje månad 

nu ser vi hur allt utvecklas i den riktningen. Många ser de 4 första månaderna 2012 

som helt avgörande för Eurons framtid. Många tror inte att den Eurozon som är nu 

kommer att bevaras efter Eurozons mötet i Mars 2012. 

 

 

En ny studie från England visar att militärkonflikterna I framtiden kommer att bero 

på förstörda ekonomier och Eurons kollaps. Bibeln säger att händelserna just 

kommer att centreras runt förstörda ekonomier som kommer att sprida sig i hela 

världen. Ingen tid i världen har det varit så att ett lands ekonomi kan beröra hela 

världen som det sker idag. För att uppehålla ett lands militära struktur idag så måste 

du också uppehålla dess ekonomi. 

 

Antikrist kommer att vara väl insatt i detta och kommer att införa systemet 

vilddjurets märke just för att beskydda västvärldens intresse med USA:s stöd. 

 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/defence/8957513/Eurozone-crisis-poses-

military-risk-warns-defence-chief-General-Sir-David-Richards.html  

 

Det rapporteras nu att Javier Solana kan få en ledande position I Spanien, kanske den 

mest ledande I kommande år. Vi får se men kom ihåg att Antikrist kommer inte från 

ett land som lägger 3 under sig, men han är det lilla hornet det 11:e av de 10 som 

kommer upp. Om nu Solana blir ledare I Spanien så kan den profetian uppfyllas. 

Tiden kommer att visa allt men Europa är just nu i centrum av de profetiska 
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händelserna just nu. Vi får heller inte glömma Israel även om Israel just nu inte är i 

centrum av nyheterna så är de alltid intressanta profetiskt.  Bro. Brian 

 

NYHETSLÄNK  

 

http://www.zerohedge.com/news/founder-30-billion-hedge-fund-bluecrest-says-

most-euro-banks-are-insolvent-euro-situation-much- 
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