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FN-OMRÖSTNING 

HÖGHELIGA DAGAR 

GUD MOT MÄNNISKA 

 

MINA TANKAR 

Jag har sagt det förut, att tidiga oktober mycket väl skulle kunna vara den tid då man röstar 

om en palestinsk stat. Det ser ut som om det kommer att bli så. Staten kommer att presenteras 

så tidigt som den 20 september, och inröstad i tidiga oktober. 

 

Stolthet finns det gott om, eller hur? Inte nog med att man kommer att rösta om, och rösta 

igenom en palestinsk stat i FN:s Generalförsamling, man kommer kanske även att göra det 

under de högheliga dagarna, kanske till och med på årets heligaste dag, Yom Kippur, som är 

den 8 oktober. Det är Yom Kippur som Gud har helgat för varje jude i det Gamla 

Testamentet, då deras synder täcks av ett blodsoffer på den heliga Förbundsarken. Detta var 

ett preludium till det ultimata offret för hela mänskligheten i Jesus Kristus, vårt 

ställföreträdande offer som utgöt sitt blod en gång för alla, för alla dem som tror. På en dag 

menad att minnas syndernas förlåtelse, kanske vi får en omröstning som utvisar just det folk 

som utgör Jesu Kristi stamtavla. Vilken styggelse inför Gud!   

 

Kanske kommer förödelsens styggelse att genomföras under de högheliga dagarna. Det vet 

jag dock inte. Hur som helst, så är det avskyvärt och en styggelse, att världen än en gång ska 

säga till Gud, ”vi kommer inte att acceptera ditt blods förlossning, utan kommer att fortsätta 

synda mot din lag.” Men jag och mitt hus, vi vilja tjäna Herren. Jag hoppas att ditt vill det 

också. 

 

Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK 

Palestinierna överväger att presentera sin proposition på statsbildning för omröstning 

vid FN på Rosh Hashanah eller Yom Kippur, två av de mest heliga dagarna i den 

judiska kalendern, enligt rapporter som nått utrikesministeriet. 

Genom att göra så, hoppas palestinierna på att neutralisera Israels förmåga att tala inför 

Generalförsamlingen, eller att utöva tryck bakom kulisserna, rapporterade Yedioth 

Aharonoth. 



Ett av datumen som återkommer är den 27 september, en dag innan Rosh hashanah. Men ny 

information pekar mot att det kan äga rum under själva högtiden. 

Om omröstningen skulle hållas på Yom Kippur, kommer det inte att finnas en enda 

israelisk diplomat vid FN. 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4121850,00.html 
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