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TVÅ VECKOR 

 

 

 

 

MINA TANKAR 

Palestinierna har sagt att de vill ha en stat om två veckor. De har presenterat sin stat inför FN, 

och Säkerhetsrådet. Palestinierna vill att omröstningen om deras stat ska ske de 7-8 oktober. 

Det är den allra heligaste av dagar, för Försoningsdagen [Yom Kippur] landar på den 7:e eller 

8:e, beroende på var du befinner dig i världen. Under rådande judisk lag, kan ingen israelisk 

ledare vistas utanför landet under Försoningsdagen. Därför, om man den dagen röstar om, 

(och röstar igenom) en palestinsk stat, som fortfarande inte är giltig i FN:s Säkerhetsråd, så 

kommer FN, och kanske Säkerhetsrådet, att ge bort östra Jerusalem, Judéen, och Samarien 

utan en enda judisk närvaro i New York. Om omröstningen inte genomförs, vad händer då? 

Ett påtvingat övertag? Det låter som Matteus 24:15-21. Läs också Uppenbarelseboken 11. 

 

På Försoningsdagen skulle Israels överstepräst offra en ungtjur för sig själv, och en bock för 

nationen Israel. De två offren skulle sona för översteprästens synder, och nationens 

respektive. Det var, och är, den heligaste av alla dagar. Den dagen pekar mot Jesu offer, den 

sanna Försoningsdagen, som uppfylldes i Jesus på korset. Jag vet inte vad som kommer att 

hända dessa dagar. Kommer två vittnen, en förödelsens styggelse, och de sista 1260 dagarna 

alla stråla samman i oktober? Jag vet inte, och jag vill inte ens försöka förutspå något om 

dessa dagar, för det skulle kunna vara farligt. Däremot ska vi inte låta detta datum passera 

obemärkt, med de skeenden vi har inför oss. Om så är fallet, kommer Yeshua snart, Israel, och  

ni kommer inte att vara blinda längre. 

 

Broder Brian 

 



NYHETSLÄNK 

Palestinierna vill att FN:s Säkerhetsråd ska besluta om deras begäran om fullt medlemskap i 

världssamfundet inom fjorton dagar, sa en ledande tjänsteman inom Mahmoud Abbas’ 

Fatahrörelse i lördags. 

”Palestinierna kommer att vänta två veckor på att Säkerhetsrådet överväger ansökan 

om stat.” 

http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=79342  

 

 

Uppdatering 11.09.26. 

MÖRKER NÄRA DIG 

 

MINA TANKAR 
Mörker övertäcker vår värld idag. Det är ofta enkelt att sitta bakom en dator och skriva om 

domen, och allt Gud ska göra. Jag tittade nyss på min unga son och dotter, och tänkte på alla 

barn som lider, och familjer som lider. Människor kan inte finna lycka. Hur överlycklig jag än 

är över Kristi återkomst, så är det ända så mycket att göra. För varje  korrupt palestinsk 

regering,  som kan göra en hur upprörd som helst, så är det så mycket arbete som återstår. Hur 

arga vi än blir på nationers agerande, finns det människor i dem som lider, utan Guds närvaro 

i sina liv. Jag tror vi måste sätta oss ned och inse att Jesus kommer tillbaka snart, men innan 

han gör det, kommer mörker att översvämma våra familjer, vänner, arbetsplatser, och våra liv. 

Det är inte läge att tänka att vi är bättre än dem som inte tror, utan att betjäna dem såsom 

Jesus bemöter oss varje dag i våra behov. Ljuset ska skina, men vi kommer alla att få kämpa 

för att det Ljuset ska skina.  

 

Mellanöstern är försatt i vänteläge. Min förra kommentar visar vad jag tror skulle kunna 

hända. Låt oss idag fokusera på Europa, och den röra man befinner sig i. Vad jag förstår, 

håller Europa bara på och flyttar runt på sin skuldbörda, för att det ska se bra ut. Det behövs 

bara en kris för att dominobrickorna ska falla. I Uppenbarelseboken 6, efter Antikrists 

framträdande, och då freden tagits från jorden, kommer världens ekonomier att förstöras av 

hyperinflation, och marknaderna att kollapsa. Det ser ut som om Euron kan hålla sig kvar 

fram till Uppenbarelsebokens andra sigill. Dessutom, kommer EU att tvingas samla sig under 

ett system, vilket kommer att ledas av en ledare. I Daniel, kommer antikrist att underkuva tre 

av de tio Västeuropeiska nationerna för att vinna makt då EU:s ekonomiska motor havererar. 

Spelarna har blivit utställda, och nu väntar Antikrist på den rätta krisen. Mörkret är här, så var 

ett ljus som skiner bland människorna. 

 

Slutligen, väntar kvartetten på en officiell respons från Israel och palestinierna om 

fredsprocessen. Jag rapporterar så snart nyheten kommer. 

 

Broder Brian 

 

BIBELLÄNK 

Daniel 7:7-10 

Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och 

starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar 

trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.  Men 

medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn 

som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon 

och en mun som talade skrytsamt. 

http://www.worldbulletin.net/?aType=haber&ArticleID=79342


 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans 

kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och 

hjulen på den var av flammande eld. En ström av eld flöt ut från honom. Tusen gånger tusen 

tjänade honom och tio tusen gånger tio tusen stod inför honom. Han satte sig ner för att döma 

och böcker öppnades. 

NYHETSLÄNK 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/04c421ac-e858-11e0-ab03-

00144feab49a.html#axzz1Z6dMX346 

 

Eurozonens ledare kommer också att börja debatterna kring mer vidsträckta reformer för att 

etablera mer centraliserad EU-auktoritet över nationella ekonomier. Herman van Rompuy, det 

Europeiska Rådets president, kommer a tt dra upp propositioner vid oktobers toppmöte, 

inklusive idéer för en finansminister för EU, och nya statsobligationer som backas kollektivt 

av alla 17 Eurozon länderna. 

 

Däremot, har mycket av den senaste debatten handlat om huruvida det behövs en ny 

omgång förändringar i avtalen, för att kunna verkställa reformerna. Opinionen är i 

högsta grad splittrad, med flera länder, inklusive Storbritannien, bekymrade över att en 

ny vidspännande debatt om EU-avtalen skulle leda till bittra strider inom varje EU-

land, som skulle kunna decentralisera unionen. 

 

”Avtalsförändringar i det här läget skulle vara ytterst farliga,” sade en mångårig EU-diplomat. 

 

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/04c421ac-e858-11e0-ab03-00144feab49a.html#axzz1Z6dMX346
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/04c421ac-e858-11e0-ab03-00144feab49a.html#axzz1Z6dMX346

