
 
 

 

MINA TANKAR 

 

Jag vet inte om Grekland, Italien och Spanien är de 3 hornen som skall kuvas I 

Daniels profetia? Men om det är det ska vi ta oss en titt på Spanien. Den 

högerinriktade oppositionen ser ut att gå mot seger där. Om du har följt det 

profetiska här ett tag så vet du att Javier Solana är från Spanien. 

 

Det skrivs en hel del om just honom på profetiska sidor för att han är en mäktig man 

som arbetar bakom scenen hela tiden. Javier Solana är en mycket respekterad 

Internationell Socialist I Spanien, och han hyser den stor respekt av ledare över hela 

världen. Den korta listan av Finansministrar i artikeln nämner honom inte. Men hur 

som helst om Solana skulle placeras i finanssektorn så skulle han kunna ta sig fram 

till makten i EU:s finansiella sektor ganska snabbt. Ja han skulle kunna vara den som 

räddade hela Eurosamarbetet. 

  

Den 20:e November är det val i Spanien och vi gör väl i att hålla ögonen på detta. 

Antikrist kommer inte att komma fram genom någon militärmakt men genom listiga 

ekonomiska manövrar. Det kommer att vara Antikrist och den Falske Profeten som 

kommer att tvinga hela världen in i systemet med märket. Detta kommer att ske 

igenom vilddjurets rike, det EU som snart kommer att visa sig på arenan. Tiden 

kommer att få utvisa när. 

 

Den 2:a rapporten visar att Ryssland och Irans ledare kommer att hålla ett möte i 

Moskva för att planera deras nästa drag i mellanöstern. Hesekiel 38-39 beskriver hur 

de här 2 makterna tillsammans med Turkiet, Libyen och Sudan kommer att anfalla 

Israel. Jag förväntar mig inte att Israel kommer att anfalla men bara hotet kan få 

Iran/Ryssland att anfalla Israel med deras ogudaktiga koalition. Jesus sa också att det 

kommer rykten om krig. Men en dag säger Guds ord så kommer ryktena att bli 

sanning. Broder Brian. 

 

NYHETER   

 

http://www.reuters.com/article/2011/11/10/spain-election-ministers-

idUSLDE7A905V20111110 
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