
 

 

MINA TANKAR 

Italiens Berlusconi är nära att tvingas avgå. Ryktena surrar vilt nu så det är troligen 

ganska nära nu. I enlighet med vad vissa experter tror så kommer resultatet av dett 

att bli Den stora depressionen Mark 2. Men bibeln säger att det till och med kommer 

att bli ett Mark 3 och ett vilddjurets märke som kommer att sättas på alla dem som 

sätter sin förtröstan till världen men inte på Jesus Kristus. Jag leker lite med ord här. 

(Se artikeln nedan) 

 Mina vänner händelserna är här nu! Gog/Magog alliansen sätts ihop snabbt, EU- 

krisen kommer att få Antikrist att komma fram som ledare över ett kraftigt försvagat 

WEU för att ta hand om världens ekonomi och väcka nytt liv I Eurozonen igen. 

Kollapsen i Eurozonen kommer att orsaka hyperinflation över hela världen för att 

European Central Bank (ECB) och American Fed kommer att använda 

sedelpressarna och trycka mer pengar för att komma undan knipan. Om jag förstår 

det här rätt så kommer skuldländer bättre undan än borgenärer gör för inflationens 

skull. Men i det långa loppet förlorar vi allihop och då kommer systemet med märket 

in. 

Titta på Italiens 10 åriga räntepapper idag steg den igen. Ironiskt till 6,66 % jag har 

länge trott att vi skall hålla ögonen på Spanien. Men det verkar som om Italien nu 

kommer att vara nästa kris land. 

 I vilket fall som helst det kommer att bli någon av de två länderna som kommer att 

föra med sig Eurons fall. Girighet, skulder och förfall är orsaken till den implosion vi 

ser så det kommer inte att bli svårt för systemet med märket att bli accepterat i 

dagens samhälle och det gäller inte bara rika utan många fattiga med ibland oss. 

För första gången i historien så kommer de fattiga då att få sin lön igenom staten och 

inte genom någon enskild. Och det kommer just att vara staten som inför märket. 



Israel och Iran är just nu inne i ett ordkrig och Iran kommer redan denna vecka att 

uppdatera sin kärnprogram. Gog/Magog alliansen sätts just nu i ordning och sätts i 

rörelse precis som bibeln har förutsagt. Vi behöver inte vänta längre för att scenen 

skall sättas upp den är redan uppsatt. Men allt sker i Guds egen tid. Kom också ihåg 

att du inte ska tro att du är så smart att du inte kan bli bedragen. Eller så moralisk 

perfekt så att du inte kan falla. Vi är ännu inpackade i den gamle Adam och vi är alla 

svaga i oss själva. Men var vid gott mod Jesus Kristus har övervunnit all svaghet. 

Bro. Brian 

Bibelställen 

Upp 13:14  Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det 

dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, 

som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt 

vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte 

tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria 

och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan,17 så att ingen kan 

köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 

Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är 

en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex. 

 1Tim 2:1 Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för 

alla människor, 2 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt 

och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. 

NYHETER  

http://www.cnbc.com/id/45186476 

 

  

 

 

 

  

 



  

 


