
Kristna gillar inte heller ränta, som muslimer, hur många känner till det ? Är vi kanske inte 
Kristna, vi som bor i Sverige ? Är bankmän Kristna…. nej nej … girighet och ocker inryms i 
världens finansiella system, de är ju Affärsmän… Med ränta som täckmantel bedrivs en 
verksamhet som gynnar få, merparten missgynnas. Spänningar ökar och alla funderar varför, 
konstigt.
 
Abraham Lincoln var den förste presidenten som kämpade för ett samhällsägt penningsystem.
Han finansierade en hel del av frihetskriget med räntefria ”greenbacks”.

Vi vet alla hur det sedan gick för honom…

Räntetagandet har av religiösa ledare och andra moralens ”väktare” kallats för ocker och 
fallit under en av de sju dödssynderna: Girigheten.

I både Bibeln och Koranen kan man hitta många exempel på fördömanden av pengadyrkan 
och räntetagandet. Några exempel från Bibeln:

 2 Mosebok 22:25: Om du lånar pengar till en landsman, till en nödlidande i mitt folk, 
skall du inte göra som ockrarna och kräva ränta av honom.

 Hesekiel 22:13: … du förtrycker och tar ränta. Du förtrycker din nästa och roffar åt 
dig. Men mig har du glömt säger Herren.

 Predikaren 5:9: Den som älskar pengar blir aldrig mätt på pengar, och den som älskar
rikedom får aldrig nog. Även detta är tomhet… Lika naken som han kom till världen 
får han gå bort.

 Lukasevangeliet 16:11: Om ni inte har varit trogna i fråga om den ohederliga 
mammon, vem vill då anförtro er det som har verkligt värde?… ni kan inte tjäna både 
Gud och mammon.

Det var därmed förbjudet i Europa att ta ut ränta på kapital och när kungar ville låna 
pengar för krig så användes andra kanaler som inte hade dessa religiösa restriktioner.

Inte konstigt att dessa bankmän sett till att starta krig överallt som del i sin kultur. Det 
har ju stärkt deras makt i världen avsevärt.

Ett utdrag ur ”En anekdot ur ett samhälle”.

http://lagkostnadsbolaget.se/images/pdf/En_liten_anekdot_fr%C3%A5n_ett_samh%C3%A4lle.pdf

