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GREKISK KOLLAPS KOMMER SNART TILL STAN 

 

MINA TANKAR 

Enligt betrodda nyhetskällor är Grekland på kollapsens rand. Jag tror personligen att de redan 

är där, men att världsledarna försöker få lite ordning på det. Senast den 12 mars måste 

Grekland genomföra betydande förändringar, annars är kollapsen ofrånkomlig. Det kan ske 

mycket tidigare än så. Ni kan läsa på hemsidan under ’ekonomiska indikatorer’, att 

aktiebörsen verkar hantera det bra. Och italienska och spanska statsobligationer står lägre, 

vilket är bra. Det är bara för att den Europeiska Centralbanken (ECB) köper upp italienska 

och spanska obligationer, vilket i sin tur höjer börsmarknaden. [översättaren har ingen aning 

om ifall hon översätter rätt termer här. :)] Jag tror att ECB i hemlighet trycker mer pengar, 

eller att Amerikanska Fed [Federal Reserve?] köper upp obligationer via ECB, vilket är en 

annan metod för Quantitative Easing [kvantitativa lättnader?]. Quantitative Easing (QE) 

orsakar inflation, för dess huvudsakliga funktion är att trycka upp mer pengar. Återigen 

[påminns vi om att] Gud varnar för hyperinflation i de sista dagarna (Upp 6). 

 

Inga stora medier har följt historien, men det ser ut som att Israel har ställt in den stora 

militärövningen med Amerika, på grund av Obamas Iranpolitik. Om det stämmer, så kan vi ha 

en spricka i en långvarig allians. Enligt Guds ord, så kommer alla världens nationer att vara 

emot Israel i de sista dagarna. När världens ekonomier fallerar, och säkerhetsläget i världen 

försämras, kommer Israel alltid bli utpekade och skuldbelagda. Minns också att miljarder av 

människor kommer att vända sig mot Israel, och att ’han som nu hindrar’ kommer att tas bort, 

så att ondskan kan flöda fritt. Var på er vakt, och håll er nära Herren, för de dagarna kommer 

snart, och är på många sätt redan här. 

 

Android appen är på gång. […]   Jag vet att internet blir allt er mobilt, vilket i sig ger ära till 

Gud, för Hans Ord når ut, så att hela världen får höra evangeliet om Riket innan Herren 

kommer åter. 

 

Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

Matteus 24:12 

”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, 

och sedan skall slutet komma.” 

 

NYHETSLÄNK 

”Det kommer att hända. Grekland är utan tillgångar, så det kommer att krascha.” 

”Det borde inte komma som en överraskning för någon.” 

http://news.yahoo.com/fitch-says-greece-default-believes-orderly-111528344.html 
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