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IRONISKT 

 

MINA TANKAR 

Det var Grekland som gav världen gemensamt språk, kultur, och regering, vilket lade grunden 

för Kristi första ankomst, och för att evangeliet gick ut till jordens fyra hörn. Det är Greklande 

idag, som får världen att falla sönder, i förberedelse för Kristi andra ankomst. 

 

Det var Grekland som lade grunden för att Rom skulle kunna utöva sitt inflytande, sin makt, 

och prestige över världen, vilket förberedde för Jesu liv. Det är Grekland idag, som inför Jesu 

återkomst  lägger grunden för återuppståndelsen av detta samma imperium på världsarenan, 

genom sin kollaps. 

 

Grekland bidrog med en falsk Messias i Alexander den Store, som dog vid 33 års ålder. Bara 

korta 300 år senare, skulle den evige Jesus bli den sanne Messias som skulle rädda 

mänskligheten. Det är Grekland idag som lägger grunden för den andre falske Messias, kallad 

Antikrist, och efter Antikrist kommer Jesus tillbaka i all Sin härlighet. 

 

Visst är det ironiskt. Det är så förunderlig Gud verkligen är… 

 

Nedan en artikel som visar att Bank Dexia kan gå under. Är detta ett nytt Lehman Brothers? 

Kommer marknaderna att störtdyka om Dexia inte får hjälp? Frankrike och Belgien tror det. 

Håll koll på den här banken. Förresten, banken går under för att den håller en massa skuld 

från –  Grekland … 

 

NYHETSLÄNK 

Frankrike och Belgien kommer att garantera finansieringen för den olycksdrabbade banken 

Dexia, utlovade finansministrar på tisdagen, då ministrar förberedde ett 

räddningspaketdesignat för att hindra dess problem från att förvärra Eurozon-krisen.  

 

”Vi kommer att agera för våra banker, och beslutet är hittills fattat att agera med en garanti”, 

sa belgiske finansministern efter ett gemensamt regeringsutlåtande som följde på ett 38 

procents fall i bankens aktiepriser under den tidiga börshandeln. 

http://www.cnbc.com/id/44766823 
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KOLLAPS? 

11.10.03. 

 

MINA TANKAR 
Det är två kollapser som snart måste inträffa. Den första och viktigaste är mellanöstern. Israel 

blir alltmer isolerat av omvärlden, och det är bara en tidsfråga innan USA isolerar henne 

också.  Rapporten nedan visar att turkiska flottan och flygvapnet är väldigt nära en militär 

konfrontation med Israel. Den möjliga konflikten gäller gasfyndigheter som Israel och Cypern 

äger i Medelhavet. Det sägs i Hesekiel, att i de sista dagarna kommer Turkiet, Ryssland, Iran, 

Libyen och Sudan att attackera Israel för att ta byte, eller en naturresurs. Jag tror vi kan säga 

med nästan 100% säkerhet att bytet är gasfyndigheterna i Medelhavet. Den andra rapporten 

visar att den ryska flottan har tre månader innan ett skepp bärande stridsflygplan kommer in i 

Medelhavet. Är det en tickande klocka jag hör? 

 

För det andra, så är ekonomiska nyheter oroande, och kanske rent av förödande. Det är svårt 

att leva dag för dag och vaka över möjligheten att bottnen faller ur ekonomin, och att man 

trycker upp lite mer sedlar för att hålla det flytande. Ekonomin kommer inte bara att krascha i 

den sista tiden, hyperinflation kommer också att gripa tag om världen (Upp.6). De 

ekonomiska förutsättningarna är på plats, och det är bara en tidsfråga innan ekonomisk 

kollaps och hyperinflation drabbar världen. 

 

Scenen är förberedd. Vi behöver bara Mästaren för att sätta den i sin slutliga rörelse. Bara 

fadern vet dagen och stunden för Sin ankomst. Syrien är på gränsen till inbördeskrig och risk 

för förstörelse (Jesaja 17:1). Egypten blir alltmer fientligt gentemot Israel (Daniel 11:33-45), 

och media porträtterar kristna som tror på en antikrist som vansinniga. Tiden är nära,  och 

ändå redan här. Vänta inte på att tecknen ska bli ännu tydligare, utan gör er redo nu, innan det 

är för sent. 

 

Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

Hesekiel 38:1-6 

”HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 "Du människobarn, vänd ditt ansikte mot Gog i 

Magogs land, mot storfursten över Rosh, Mesek och Tubal, och profetera mot honom 3 och 

säg: Så säger Herren, HERREN: Se, jag är emot dig Gog, du storfurste över Rosh, Mesek och 

Tubal. 4 Jag skall föra dig omkring och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med 

hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med 

stora och små sköldar, och alla med svärd i hand. 5 Perser, nubier och puteer är med dem, 

alla med sköld och hjälm, 6 Gomer och alla dess härskaror, Togarmas folk från den yttersta 

norden och alla dess härar, ja, många folk har du med dig.” 

 

NYHETSLÄNKAR 

Turkiet leker med elden. Det verkar som om Turkiets premiärminister Erdogan korsat den 

fina linjen mellan verbal upptrappning kopplad till en diplomatisk strid mot Israel, och 

möjliggörandet av en militär konfrontation.  

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4129642,00.html 
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Ryssland sänder sin norra flotta med landets enda flygplansfraktare, ’Admiral Kuznetsov”, 

i spetsen, till Medelhavet för övningar. Kuznetsov kommer först att gå till Barents Hav för 

en veckas övningar där. Sedan kommer hon att starta en tre månade lång resa mot medelhavet 

via Nordostatlanten. Hon kommer att få sällskap av anti-ubåtsskeppet ”Admiral 

Chabanenko”, och andra fartyg. 

http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=russian-aircraft-carrier-to-carry-out-exercises-in-

the-mediterranean-2011-09-30 

 

Bank of Englands högste chef Mervyn King: 

”Behovet att agera i kollektivt intresse har ännu inte erkänts. Om det inte görs, kommer det 

bara vara en tidsfråga innan ett eller flera länder tar till med beskyddartaktik. Det skulle, 

liksom på 1930-talet, leda till en katastrofal kollaps av aktivitet runt hela världen. 

Vi är inte där ännu, men en dubbeldipp skulle ta oss till [avgrundens] kant.” 

http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/ambroseevans_pritchard/8802462/Protectionis

m-beckons-as-leaders-push-world-into-Depression.html 
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