
 
 

 

 

 

SUDAN, SPANIEN, SEPTEMBER 

 

VAD JAG VET 

 Om vi lever i ändetiden, så måste i min tanke tre saker hända: 

o Sudan måste kuvas. 

o Spanien måste falla samman ekonomiskt. 

o September medföra starka födslovåndor, som till och med kan vara 

inledningen till den stora vedermödan. 

 Det finns andra viktiga tecken, och jag förhandlar inte bort dem. Om något av de andra 

tecknen inträffar, så styrker det bara denna lista. 

 

VAD JAG INTE VET 

 Libyen, Egypten och Södra Sudan (antikens Etiopien, Kush) har alla underkuvats av 

västerländska styrkor. Är detta det verkliga kuvandet? 

 Kommer september att medföra världsomvälvande händelser? 

 

MINA TANKAR 

För det första, så blev Södra Sudan en oberoende nation i juli. Jag vet inte om sändandet av 

FN-trupper till Södra  Sudan räknas som kuvande, men deras regering, jämte Libyens och 

Egyptens, är inte längre fungerande. De kontrolleras av EU/USA:s inflytande. Om detta är 

underkuvandet från Daniel 11:33-45 som uppfyllts, så är nästa hållplats, enligt Daniel 12:1, 

Jerusalem, där Mikael kommer att så upp för Israel när Antikrist genomför förödelsens 

styggelse. Profetia måste ses genom Skriftens ögon, som beskriver det ena tecknet efter det 

andra. Många tecken har redan inträffat, såsom när Israel blev en nation, osv. Detta visar oss 

att vi är nära tidsålderns slut, för en generation ska inte förgås förrän allt detta är uppfyllt. Det 

ser ut som om någon form av kuvande har ägt rum, men vi kommer att veta säkert när 

antikrist träder fram. 

 

För det andra, så är Spanien den dominobricka som inte får falla. Jag tror fortfarande, att om 

Spanien faller, så faller världsekonomin. Intressant är, att Javier Solana, som är en 

nyckelperson bakom kulisserna i globala affärer, kommer från Spanien. Om Spaniens tioåriga 

statsobligationer går nära eller över 7%, så kommer världen att hamna i en dramatisk 

störtdykning. Det har rapporterats att Spanien kan få slut på pengar så tidigt som i februari, 

2012. den Europeiska Centralbanken har köpt upp stora mängder av spanska och italienska 

statsobligationer för att förhindra en krasch, så nyligen som för en vecka sedan. Denna 

temporära lösning kommer inte att hålla länge, då världen går in i en svår period av 

oroligheter, kanske så tidigt som i september. 

 



För det tredje, så är september nyckeln till allting. Om viktiga händelser inte äger rum under 

september och oktober, så måste vi ta en titt på händelseutvecklingen och se vad Herren kan 

säga oss. Om nyckelhändelser äger rum i september och oktober, så kommer Skriften att bli 

levande för oss mer än någon av oss har upplevt, för profetia kommer vara det liv vi lever 

varje sekund av varje dag. Jag spanar enträget mot september/ oktober. Högheliga dagar i 

Israel, möjligt profetiska händelseutbrott, ekonomiskt kaos, krig i luften, och allt detta driver 

oss till bön för våra vänner, vår familj, och för oss själva. Vi är kallade att vara denna tids 

Daniel, Hesekiel, Jeremia, Simeon och profetissan Hanna. Många händelser är precis på 

randen till att börja. Ha Ordet nära dig, för det kommer att leda dig i de kommande svåra 

dagarna. 

// Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

Daniel 12:1-4 

 "På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina 

landsmän. Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då 

människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta 

som finns uppskrivna i boken. 2 De många* som sover i mullen skall vakna, några till evigt 

liv, andra till förakt och evig skam. 3 De förståndiga skall då lysa som himlavalvets ljus, 

och de som har fört många till rättfärdighet, som stjärnor, alltid och för evigt.  
4 Men du, Daniel, göm dessa ord och försegla denna skrift till ändens tid. Många skall forska 

i den och kunskapen skall bli stor." 

 

KOMMENTAR: Ni ser, att det är inte förrän Antikrist uppenbaras vid mittpunkten, som de 

som är väktare kommer att ha det största inflytandet på världen. Det är viktigt att rapportera 

saker nu, men när förödelsens styggelse inträffar, det är då som människor kommer att se 

tecknen. Några kommer att tro, några kommer att tvivla, somliga kommer inte att bry sig, men 

vi kommer att ha bevisen rakt framför deras ögon. Eller som Jesus sa i Matteus 24:15, låt den 

som har öron höra. Kom ihåg, att i Jesu dagar hörde man nyheterna, men idag ser vi dem. 

Tills nästa gång. // Broder Brian 

 

NYHETSLÄNKAR 

En genomröstning om en oberoende stat kan, trots att de inte är medlemmar i FN, räcka för att 

ge palestinierna tillträde till FN-organ såsom UNESCO och UNICEF. 

http://frontpagemag.com/2011/08/15/the-palestinian-september-to-remember/ 

Alla syriska tanks tillverkade i Ryssland. Washington/ Bryssel vill jämna ut spelet genom att 

rusta Assads motståndare med materiel från Väst. 

http://debka.com/article/21207/ 
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