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MINA TANKAR 
Under den gångna helgen åkte min familj och jag på en kristen retreat med familj och 
vänner. Cirka 40 av oss njöt av en god kristen atmosfär, spel och gemenskap. Om du inte 
har prövat en retreat med dina nära och kära, måste du göra det. Det var väldigt trevligt 
under dessa tre dagar. Dessutom eftersom jag inte hade mobiltelefontjänsten på eller 
Internet, var det skönt med en paus från världen. Men så fort jag kom hem, kollade jag 
nyheterna i världen och samtidigt insåg jag att när jag var bort och njöt av min tid, hade 
världen blivit ännu värre… 
 
…Den största nyheten är att Spanien räddar sina banker. Detta innebär att Spanien förlorar 
kontrollen över sin suveränitet i krisen. De närmaste dagarna och veckorna kommer att bli 
intressanta eftersom vi ser Europas rusning för att rädda sig själv. Jag misstänker att det 
kommer att införas QE någonstans längs vägen, antingen hemlighetsfullt eller öppet, när 
tryckning av pengar kommer att skjuta i höjden. QE är ett annat sätt för att skriva ut så 
mycket pengar som du kan, för att få ut vad du vill. Du kommer att kunna tala om när QE 
sparkar igång på aktiemarknaderna, eftersom de då går upp mirakulöst. Om de gör det, då 
kommer det värsta scenariot. Stagnation och hyperinflation kommer att gå hand i hand och 
förstöra den västerländska civilisationen, och föra oss närmare Kristi återkomst. 
 
Kom alltid ihåg, händelser måste tolkas genom Skriften. Vi vill inte ha Antikrist uppenbarad, 
och många av oss tror att den 70:e veckan inte har startat. Hur mycket vi än vill komma till 
himlen är vår kallelse i denna världen inte om oss själva, utan för dem som finns omkring 
oss. Tolka världshändelserna som bygger på Skriften. Om vi inte är i den 70:e veckan, så 
måste det finnas ett säkerhetsavtal för sju år bekräftade. Mitt i den 70: e veckan avslöjas 
Antikrist. Under den tiden kommer vilddjurets märke att utfärdas. Den ekonomiska 
osäkerheten innan Europa för oss in i centrum av den ekonomiska stormen, så den falska 
boten som Satan kommer att lura världen igenom kommer att börja i Europa, med vilddjurets 
märke. Dagens händelser leder oss närmare de dagar som Bibeln säger kommer att vara de 
värsta som världen någonsin har sett under sin historia. 
 
Israelnyheterna rapporterar att det israeliska valet kommer att hållas 4 september. Jag ser 
inget Irankrig innan dess, om inte Iran / Ryssland / Turkiet göra ett drag för att motverka varje 
israelisk åtgärd. Tiden får utvisa. 
 
Bro. Brian 
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