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MINA TANKAR 

Det ser ut som om Israel kastar fram en idé som kan komma tillbaka och spöka för dem. Om 

palestinierna får sin stat, så hotar Israel att bryta alla avtal. Vi vet från Skriften att det inte är 

Israel som bryter avtalen, utan Antikrist som gör det. Dessutom vill Frankrikes president 

Sarkozy att EU ska tala med en röst, men i nuläget motsätter sig vissa EU-stater en 

[palestinsk] stat. Kommer syndens människa att träda fram och bryta ett förbund/ avtal med 

Israel medan han utför förödelsens styggelse, och samtidigt talar för hela EU, och i processen 

underkuvar tre länder? Detta är vad Skriften förutsäger. 

 

Återigen måste vi titta i Skriften och se vad den säger. Vi har inte bara de 1260 dagarna för 

den stora vedermödan, utan vi har också 30 extra dagar, då offrandet avskaffas. Enligt Daniel 

12:11, så ser det ut som om de 30 dagarna läggs till i slutet av de 1260 dagarna, vid tidens 

slut. Vi måste se när och hur detta hänger ihop, för att förstå det, men tids nog kommer det att 

bli klart för oss. 

 

Kollisionskursen kommer att inträffa, och vi får se om tiden är inne nu. September/ oktober 

kommer att vara väldigt viktiga månader. Det är svårt att se hur allt detta inte skulle vara 

profetiskt, men man kan aldrig vara helt säker förrän Antikrist uppenbaras. Det är då Jesus 

säger om du har öron att höra Skriften, för allting kommer att börja att klarna (Matt 24:15). 

Den tiden kan vara inne väldigt snart. 

 

Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK  

Israels ambassadör till USA, Michael Oren sade på tisdagen att om palestinierna framhåller 

sitt krav på statsbildning i FN i september, så kan det ställa på spel alla existerande avtal 

mellan den Palestinska Myndigheten och USA och Israel.  
Oren sade i en intervju, ”Vi har många avtal med den Palestinska Myndigheten, vi har inga 

avtal med en ’palestinsk regering’.” 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4116341,00.html 


