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MINA TANKAR 
 
Två viktiga händelser som kan forma det eviga livet för miljarder människor är på väg. Låt 
oss först ta itu med 23 maj, när världsmakterna kommer att besluta om att ge Iran möjlighet 
att göra en kärnvapenbomb, som gör att Israel sedan kommer att förbereda sig för ett 
eventuellt krig. Om, som jag misstänker, Iran får ett frikort, då kommer världen att officiellt i 
offentligheten stå emot Israel. Vid den tidpunkten får vi se reaktionen på Netanyahu och 
Israels militär. Israel vill inte ha krig, ingen vinner riktigt i ett fult krig, men det militära kan 
vidta åtgärder för att förbereda för en eventuell iransk attack eller israeliskt svar. I båda fallen 
kan det efter 23 maj läggas fram orsaker för ett krig i Mellanöstern mycket snart. 
 
Det andra datumet är G8-toppmötet i Maryland den 18 maj-19. Det kommer inte bara att bli 
ett eurokris-möte, men också ett valutakris-möte. Gud meddelade i Uppenbarelseboken att 
vilddjurets märke är valutan vid världens avslutning. När alla valutor misslyckas då kommer 
vilddjurets märkessystem att inledas. En valuta måste ha en handelsvara att fästa sig till, om 
det antingen är guld, eller olja, eller som det blir i de sista dagarna, våra själar. Den enda 
råvara som kan vara stabil i de sista dagarna är våra kroppar. Vi måste följa hur de 
finansiella marknaderna, guld och valutor reagerar efter G8-toppmötet, för att förstå. Så 
flyktiga som marknader och valutor är nu, tror jag inte något systemkollaps kommer att ske 
förrän efter G8-mötet, om ens då. Jag tror att världen kommer att trycka mer pengar, och då 
kommer systemet att överleva under en kort tid tills hyperinflationen får fäste. Hyperinflation 
kan få fäste över en natt. Tiden får utvisa. 
 
Det finns mycket rädsla i världen, men var lugn, Jesus har besegrat alla rädslor. I världen 
finns det inget hopp, bara förtvivlan, men i Jesus Kristus finns hopp, kärlek och tro på EN 
som skapade oss för sitt välbehag. Glöm aldrig att Jesus vet vad du känner i detta ögonblick, 
och han är redo att hjälpa dig. 
 
Bro. Brian 
 
NYHETSLÄNKAR 
http://www.newstoday.com.bd/index.php?option=details&news_id=2312531&date=2012-05-
16 
 
ANOTHER NEWS LINK 
Grekland lämnar euron mycket snart. Vi talar om månader, inte år. 
http://www.businessinsider.com/krugman-heres-how-the-whole-eurozone-could-unravel-in-
just-a-matter-of-months-2012-5 
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