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ODJURET, DET SISTA RIKET 

ARBETAR ÖVERTID 

 

MINA TANKAR 

Först, ett stort tack till Jackie Duncan, som för många av oss är en väktare, för ditt mejl. 

Nuvarande utrikesministern för EU, Catherine Ashton, försöker att förhindra att en palestinsk 

stat röstas igenom i FN:s Säkerhetsråd. Den före detta utrikespolitiske chefen för EU, Javier 

Solana, trycker på för att en palestinsk stat ska röstas igenom i Säkerhetsrådet. Därför, om en 

stat röstas igenom och erkänns i Säkerhetsrådet, vem är då den viktigaste av dem? Javier 

Solana… 

Jag vet inte vad framtiden bär med sig, men jag tycker det är spännande med alla nyheter som 

omger Guds mästarplan för ändetiden. Precis som aposteln Johannes uttryckte det, om jag än 

är ’lycklig som honung’ (happy as honey), så gör tanken på vredesdomarna min mage bitter. 

Men, var vid gott mod – Kristus har övervunnit världen. 

 

Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK 

Förre utrikespolitiske chefen Javier Solana och förre finske presidenten och 

Nobelpristagaren Martti Ahtisaari manade i ett brev publicerat i måndags för Europas 

’Råd för utrikesrelationer’ (European Council on Foreign Relations) Europa att rösta 

’Ja’ om det hängde på Generalförsamlingen. 

 

”Det är inte ofta Europa har chansen att spela en vågmästarroll på världsscenen,” konstaterade 

de. Genom att rösta ja, skulle européerna hålla två-statslösningen vid liv, validera sina 

investeringar i en fungerande palestinsk stat, och möjligen även hjälpa USA genom att styrka 

dess hand i hanterandet av Israel. 

 

Genom att röra sig mot ett erkännande av en palestinsk stat inom 1967 års gränser, skulle EU 

även bekräfta legitimiteten i Israels existens, resonerade de. 

 

Dessutom, sade de, ”allt annat än ett ’Ja’ skulle exponera européerna för anklagelser om 

dubbelmoral, från både post-revolutionära regimer och konservativa arabregimer (av olika 

skäl) för att underlåta att stödja palestinska rättigheter, trots att man förespråkar dem på annat 

håll.” 
http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/features/article_1664080.php/ANALYSIS-
European-Union-a-key-player-in-Palestinian-statehood-vote 

 

http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/features/article_1664080.php/ANALYSIS-European-Union-a-key-player-in-Palestinian-statehood-vote
http://www.monstersandcritics.com/news/middleeast/features/article_1664080.php/ANALYSIS-European-Union-a-key-player-in-Palestinian-statehood-vote


[Översättarens kommentar: Märker ni, att när Solana uttalar sig, verkar han ofta vilja göra det 

tillsammans med någon annan, snarare än på egen hand. Är det för att ’gömma sig’ lite 

lagom? Att vara lite halvt dold, för att inte hamna direkt i rampljuset, men ändå tillräckligt 

synlig, för att senare kunna vinna omvärldens uppmärksamhet och gillande?] 
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FARLIG NY FAS 

GREKISK BANKRUTT NÄRA 

 

MINA TANKAR 

Enligt Uppenbarelseboken kap. 6, uppenbaras Antikrist, freden tas från jorden, ekonomisk 

katastrof med hyperinflation att ta grepp, medan farsoter och hungersnöd sprids över världen. 

Efter dessa katastrofer, kommer martyrskap bland Guds barn att bli alldagligt.  Det är under 

det femte sigillets martyrskap, som jag tror att odjurets märke kommer att införas. Om tiden är 

inne nu, så spana efter att en palestinsk stat blir inledningen på en serie händelser som mynnar 

i Uppenbarelsebokens sex sigill. 

En grekisk bankrutt är dåligt. En världsvid bankrutt blir den katastrof Bibeln talar om. I en 

sammankopplad värld, kan vi väldigt lätt få en världsvid bankrutt, då ett land faller, så ett, och 

ett till, och ett till… Därför, kanske inte Grekland är den stora kraschen, utan förelöparen. 

Bibeln säger att människors hjärtan ska svika dem, för att så många kriser pågår på samma 

gång. Vi ser ut att njuta lugnet före stormen. Frågan är om stormen är apokalyptisk eller inte? 

 

Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK 

”En Grekisk bankrutt ser ut att vara överhängande.” 

EU:s finansmöte var ett kolossalt slöseri med tid. Inget konkret utmynnade ur det.” 

http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2011/09/19/7841018-europe-braces-for-impact-of-

greek-default 
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PALESTINSK MAJORITET 

 

MINA TANKAR 

Palestinierna tänker genomföra sina planer och kräva en stat genom FN:s Säkerhetsråd. De är 

ute efter att förödmjuka USA och Israel. Även om det finns antydningar om fredssamtal, tror 

jag inte att det kommer att lyckas. Det varnas från viktiga nationer, att Mellanöstern kommer 

att bli en väldigt våldsam plats efter omröstningen på fredag. Om vi talar om timmar, dagar, 

http://bottomline.msnbc.msn.com/_news/2011/09/19/7841018-europe-braces-for-impact-of-greek-default
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veckor, eller månader, återstår att se. Som jag skrev sent igår, så kan vi föreställa oss vad som 

skulle kunna hända. Blir det så? Ingen vet säkert. Men händelserna kan utveckla sig i linje 

med vad jag skrev. 

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/varldsordning/BBPDF2011/BB20_9-

11_UPPDSOLANASPLAN.pdf 

Israel vet att hennes dagar är räknade som Västvärldens allierade. Hennes vänner tynar bort 

medan vi talar. Enligt Bibeln, kommer Gud att vara Israels ende sanne Vän. Troende, som har 

Jesu vittnesbörd, kommer att stå fast vid Guds ord och Israel i de sista dagarna. Vi kanske 

måste välja mellan liv i denna världen, som leder till död, eller död i denna värld, som leder 

till liv. Jag väljer det senare, för Gud är Gud, och Hans löften är för evigt. 

 

Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK 

Palestinska tjänstemän har hittills fått stöd av åtminstone sex eller sju medlemmar av det 

femton medlemmar starka Säkerhetsrådet, i sin begäran om erkännande i FN, som suverän 

stat.  

”De försöker att övertyga två eller tre till av Säkerhetsrådets medlemmar, att rösta till 

förmån för Palestina som medlemsstat i FN.”  

Palestinierna hoppas att få med sig stöd från nio medlemmar, även om ’USA kommer att 

lägga veto, och förödmjuka sig själva.’ 

För att ett beslut ska kunna fattas i det femton medlemmarnas Säkerhetsråd, krävs det 

nio jakande röster, såväl som inget veto frän något av Säkerhetsrådets permanenta 

medlemmar. USA har vetorätt, och har lovat att, om nödvändigt, använda sig av den. 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinians-need-just-two-more-security-

council-votes-in-bid-for-statehood-1.385604 
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