
 

 
 

 

 

 

42 MÅNADER PÅ GÅNG? 

11.08.25 

 

VAD JAG VET 

 Östra Jerusalem kommer att tas över av hedna-nationerna i 42 månader, och det 

kommer att bli den mest katastrofala tiden i mänsklighetens historia. 

 September och oktober kommer att bli minnesvärda. 

 Den ekonomiska situationen förvärras med alarmerande hastighet. 

 

VAD JAG INTE VET 

 Kommer antikrist att avslöjas/ uppenbaras snart? 

 Hur passar Javier Solana in i allt detta? Den mest intressanta mannen på länge. 

 Kommer Obama att assistera antikrist, om detta är ändens tid? 

 

MINA TANKAR 

September och oktober kommer att bli de viktigaste månaderna under min livstid. Ingen 

annan tid skulle profetiska händelser kunna komma samman just så som profeterna för länge 

sedan  förutsagt. Om händelserna inte uppfyller profetiorna, så kan det dröja ett tag innan vi 

åter har en situation som denna. Vi har inte bara söderns kung, Egypten, som pressar mot 

Israel, vi har också vad som ser ut som tre nationer som kuvats av odjuret, nämligen Libyen, 

Sudan och Egypten (Dan. 11:33-45). Den judiska staten har inga vänner av betydelse, och 

Östra Jerusalem har blivit en tung bördo-sten för världens nationer. Kyrkan har glömt sin 

första kärlek, och tjänar inte längre Jesus, utan har blivit som gudar, för man tjänar sig själva. 

De ekonomiska indikatorerna har visat att september/ oktober kommer att bli omvälvande 

månader, som kan leda till en ekonomisk kollaps.  

 

Antikrist uppenbaras vid det första sigillet i Uppenbarelseboken 6, vilket jag tror är när 

förödelsens styggelse utförs i den heliga staden Jerusalem. Därför är inte Antikrist på den 

offentliga scenen ännu, men när han åter inträder på scenen, säger Bibeln att han ska fortsätta 

i 42 månader, och att vi sen kan räkna framåt 1260 dagar till hans undergång. Det andra 

sigillet är när freden tas från jorden. Det innebär krig, men också att frid kommer att berövas 

mänskligheten, och alla vars namn ej är skrivna i Livets Bok. Människors kärlek kommer 

verkligen att vara kall. Det tredje sigillet säger att det kommer att krävas en hel dagslön för att 

föda en person/ familj för en dag. En ekonomisk kollaps kommer att hända snart efter att 

antikrist uppenbarats, och  freden tagits från jorden. Det är vid denna tid som det fjärde 

sigillet, död, farsoter och hungersnöd kommer att härja jorden, alltmedan stora, omvälvande 

händelser och civila oroligheter lamslår världen. Världen kommer att leta efter någon att 

skylla på, och troende kristna och judar kommer att beskyllas för världens problem. Det är vid 



denna tidpunkt i det femte sigillet som jag tror att odjurets märke kan komma att införas. Men 

var vid gott mod, för vid det sjätte sigillet kommer Kristus för att hämta alla dem vars namn är 

skrivna i Livets Bok, och som kommer att få gå in i Hans vila. Men de på jorden kommer  att 

få erfara Hans vrede, som kallas Herrens Dag. 

 

Världshändelserna radar upp sig så som Skriften förutsagt. Det är nästan omöjligt att alla 

dessa händelser skulle ske på en och samma gång i historien. Jag spanar efter att EU:s 

utrikesminister Catherine Ashton ska avgå, alltmedan Israels kris hotar att uppsluka världen, 

och att en ledare som en gång förut varit framme, återigen ska beträda scenen. Förödelsens 

styggelse kommer mer än troligt att vara födelsen av en palestinsk stat på judarnas heligaste 

plats, Tempelberget, då palestinierna deklarerar Östra Jerusalem som sin huvudstad med hjälp 

av Antikrists betvingande hand. Antikrist kommer att göra anspråk på en stats födelse, vilket 

skulle kunna utgöra förödelsens styggelse, och denna styggelse kommer att orsaka världsvid 

förödelse, när nationer rusar upp för att krossa den judiska staten. Det här är mina tankar, och 

tiden får utvisa om dessa tankar är korrekta eller ej. Hur än är fallet, så är Gud på riktigt, Hans 

Ord är på riktigt, och händelser måste tolkas med hjälp av den Helige Andes prisma.  

 

Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

Markus 13:14-23 

”När ni ser 'förödelsens styggelse' stå där han inte skulle stå - den som läser detta bör noga 

lägga märke till det - då skall de som bor i Judeen fly bort till bergen. 15 Den som är på taket 

skall inte stiga ner och gå in för att hämta något i sitt hus, 16 och den som är ute på åkern 

skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. 17 Ve dem som väntar barn eller ammar i 

de dagarna! 18 Be att det inte händer på vintern. 19 Ty det skall i de dagarna komma en 

sådan nöd att något liknande inte har förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, 

och inte heller skall komma. 20 Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa 

bli frälst. Men för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. 21 Om någon då säger till er: 

Se, här är Messias, eller: Se, där är han, så tro det inte. 22 Falska messiasgestalter och falska 

profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. 

23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.” 

 

NYHETSLÄNK 

”Jag tror att vi går mot en marknadschock i september eller oktober, som kommer att utklassa 

allt vi någonsin sett tidigare,” sade en äldre kreditbankman vid en betydande europeisk bank. 

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8721151/Market-crash-could-hit-within-

weeks-warn-bankers.html 
 

 

 

 

UPPDATERING 

DEN 3 SEPTEMBER, 2011 

11.08.27 

 

MINA TANKAR 

Den 3 september är ett viktigt datum, för det kommer att berätta en hel del för oss om hur EU 

kommer att rösta om en palestinsk stat. Det kommer också att berätta något för oss om 

utrikesminister Catherine Ashtons makt, då hon presenterar EU med den hållning man borde 

http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8721151/Market-crash-could-hit-within-weeks-warn-bankers.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/8721151/Market-crash-could-hit-within-weeks-warn-bankers.html


föra i FN. Artikeln nämner också att Netanyahu förmodligen inte kommer att närvara vid 

Generalförsamlingen i FN, vilket vore högst ovanligt. Detta säger mig också att det kommer 

att vara mycket dåligt för Israel. Några överraskningar skulle kunna dyka upp, då vissa 

västländer som stött Israel tidigare, kan välja att lägga ner sin röst, vilket i stort sett är 

likvärdigt med att rösta för en palestinsk stat. Detta kan vara en profetisk uppfyllelse, då 

Daniel 11 profeterar att Antikrist kommer att dela landet för vinning. Frågan är om Antikrist 

kommer att vara närvarande under mötet den 3 september,  och sedan i FN? 

 

Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK 

Eu:s chef för utrikesfrågor, Catherine Ashton, kommer att möta med Benjamin netanyahu och 

utrikesminister Avigdor Lieberman i Jerusalem idag, inför ett möte med EU:s 

utrikesministrar den 3 september. Ländernas hållning kan förändras beroende på 

ordalydelsen i den resolution som palestinierna framlägger. 

http://www.haaretz.com/print-edition/news/un-rep-prosor-israel-has-no-chance-of-stopping-

recognition-of-palestinian-state-1.381062 
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