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VAD JAG VET 

 

 September kommer att vara viktigt och händelserikt, men enligt de senaste 

nyhetsrapporterna, är det i början av oktober som allt kan sammanstråla. 

 EU:s banksystem är på väg att frysa ihop. Omröstningen den 23 september i det tyska 

parlamentet kan komma att bli mättnadspunkten. 

 Israel kämpar för att förhindra att de konflikter som omger dem inte exploderar. Bara 

Gud kan hålla dem tillbaka. 

 

VAD JAG INTE VET 

 

 Jag vet inte om denna höst kommer att se stora profetiska nyheter. 

 Jag vet inte om Javier Solana spelar en nyckelroll i profetiorna. 

 Jag vet inte om frysningen av EU:s banksystem faktiskt kommer, eller om det kommer 

att leda till en världskollaps. 

 

MINA TANKAR 

 

September är väldigt viktigt. Israels försvarsstyrkor, IDF, förbereder sig för oroligheter, och 

världens ekonomiska system kan frysa ihop inför, eller strax efter ett viktigt möte den 23 

september i det tyska parlamentet. Om det tyska parlamentet röstar ned ett räddningspaket för 

EU, så kan det medföra att marknader och banktransaktioner fryser ihop. Jag är ingen 

ekonomisk rådgivare, men jag håller lite kontanter i reserv, utifall att banksystemet fryser 

ihop. Du får göra vad Gud lägger på ditt hjärta. 

 

Än viktigare, så står Israel inför ett möjligt arabiskt uppror. Deklarationen av en palestinsk 

stat kan presenteras den 20 september i FN:s Generalförsamling, men omröstningen om en 

stat kanske inte händer förrän i början av oktober. Intressant nog, infaller detta under Israels 

högheliga helgdagar. Det kan komma en europeisk ledare resande till Jerusalem för att 

”beskydda” Israel från Sydkungen, och samtidigt deklarera en palestinsk stat i Jerusalem 

under årets, för judar, allra heligaste dagar, vilket kan vara en uppfyllelse av Daniel som 

beskriver förödelsens styggelse. Tiden får utvisa. 

 

Händelser av biblisk natur måste stämma på alla punkter. Man kan bara inte ha en händelse 

som inte stämmer till hundra procent. September är viktigt, men enligt nyhetsrapporter är det i 

början av oktober som allt kan sammanstråla. Om betydande händelser inträffar, så måste vi 

alla försäkra oss om att de uppfyller Skriften i sin helhet. 

 



Mitt land har vänt Gud ryggen; världen är på väg att visa sitt hat mot det judiska hemlandet; 

de tio kungarna har överlämnat sin makt till EU; en ledarlös värld kommer att ropa efter 

någon med stadig hand, när händelserna spinner ur kontroll. Tiden är mogen för Antikrist, 

men är den mogen för Gud? Kanske det. 

 

Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

 

Matteus 24:15 

”När ni då ser 'förödelsens styggelse', som profeten Daniel talar om, stå på helig plats - den 

som läser detta bör noga lägga märke till det.” 

 

NYHETSLÄNK 
IDF har utfört ett detaljerat arbete för att fastställa en ”röd linje” för varje bosättning på 

Västbanken, som ska avgöra när soldater kommer att beordras att skjuta vid fötterna på 

palestinska protesterande, om den linjen korsas. Man planerar också att förse bosättare med 

tårgas och rökgranater som del av försvarsoperationen. 

 

IDF är i process att slutföra förberedelserna för ’Operation Sommarsådd’, vars syfte är 

att förbereda armén för september och risken för konfrontationer med palestinier i 

kölvattnet av den förväntade omröstningen till förmån för en palestinsk stat i FN:s 

Generalförsamling. 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/idf-training-israeli-settlers-ahead-of-mass-

disorder-expected-in-september-1.381421 
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