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EN PALESTINSK STAT?
MINA TANKAR
Rapporter har förekommit att palestinierna backar från en FN-omröstning. Såvida inte något
händer bakom kulisserna som jag inte känner till, så är det här vad jag tror försiggår: Världen
är skrämd till döds över en stat, för det kan leda till en regional konflikt som skulle kunna
knocka omkull de sköra, västerländska ekonomierna. USA pressar palestinierna att lägga ner
sina planer på en statsbildning. Enligt ’the Jerusalem Post’, har palestinierna inkluderat två
krav som Israel i det förgångna inte har accepterat, som ett sätt att backa bort från sitt krav på
statsbildning. Därför, misstänker jag att Israel kommer att förkasta dessa krav, men man vet
aldrig.
Jag tror att palestinierna kommer att gå vidare med sin statsbildning i Generalförsamlingen.
Jag tror i det här läget inte att de kommer att FN:s Säkerhetsråd. Det innebär att de skulle få
en stat på pappret, men inte bli accepterade av FN-kroppen som en fullfjädrad stat. Än så
länge, tror jag att israel kommer att förkasta de palestinska kraven, att palestinierna ändå
kommer att fortsätta med sin stat, och sin omröstning i tidiga oktober, möjligen under Yom
Kippur den 7-8 oktober. Jag kanske skriver något helt annat imorgon, för det är så flytande
det är just nu. Tiden får utvisa.
Broder Brian
NYHETSLÄNK
”Den Palestinska Myndigheten accepterar att återuppta fredsförhandlingar med Israel på
villkor att ett av de två kriterier de tidigare satt som förutsättning för samtal uppfylls: ett
omedelbart stopp på all bosättningsbyggnation, eller en Israelisk deklaration att den
palestinska statens gränser ska baseras på gränserna före 1967, med ömsesidigt överenskomna
landutväxlingar.”
”Vi tror att båda villkor måste existera tillsammans, för de är länkade till varandra.”
”President Shimon Peres försökte dock övertyga Netanyahu att gå med på bara ett av
villkoren, och han vägrade.”
http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=237909
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MANNEN SOM KANSKE ÄR ANTIKRIST?

MINA TANKAR
Javier Solana bekräftade Barcelonaprocessen som blev den Europeiska Grannskapspolicyn /
politiken, och avtalet med Israel som tog effekt den 1 januari, 2007. Många, inklusive jag
själv, har gäckats av detta avtal, och huruvida det skulle kunna vara en uppfyllelse av Daniels
70:e vecka. Ingen vet säkert, förrän Antikrist uppenbaras mitt i veckan, vilket skulle behöva
inträffa någon gång före den 31:a december, 2013, då avtalet har sitt slut. Därför föreslog
Javier Solana 2009 en deklaration i FN:s Säkerhetsråd, som skulle kringgå fredsprocessen.
Obama har anammat Solanaprocessen, och världen väntar för att se vad som ska hända.
Jag vet inte säkert om den 70:e veckan har börjat. Men den man som en gång var EU:s
utrikesminister är en väldigt aktiv pensionär. Han finns överallt, och påverkar världspolitiken.
Enligt Bibeln, ska Antikrist få fortsätta 42 månader sedan han trätt fram. Den dag Antikrist
uppenbaras, genom intrig och manipulation, och inte genom krig, kommer han att fortsätta i
1260 dagar (42 månader) från den dag då han utför den styggelse som orsakar förödelse –
hans framträdande. I nuläget vet ingen vem som är Antikrist.
Jag önskar jag visste exakt hur de kommande veckorna faller ut. Jag vet inte om palestinierna
kommer att urvattna sitt statskrav så pass att det tillfredsställer Västvärldens krav, eller om de
kommer att gå hela vägen i sin ansökan om full statsbildning. Vi vet alla, att om tiden nu är
inne, så kommer Gud att samordna situationen så att Hans Ord blir uppfyllt. Hans ord
kommer inte att vara fåfängligt. Tiden får utvisa om Gud är redo att uppfylla de urgamla
profetiorna i kommande veckor.
Broder Brian
NYHETSLÄNK
Bilden klarnar. Palestinska september är en israelisk - palestinsk katastrof. Palestinska
september skapades av två europeiska statsmän – Bernard Kouchner och Javier Solana.
Dessa båda naiva män räknade ut, att om de ger internationell sponsring av Salam
Fayyads palestinska statsplan, så skulle de tvinga Israel till ett arrangemang kring
slutlig status.
Men israelerna vek sig inte för trycket. Palestinierna förälskade sig i planen.
Tåget har lämnat stationen. Nu, när alla inser att tåget rusar mot avgrunden, kan ingen stoppa
det. Den 20 september kommer debatten i Generalförsamlingen att börja. I början av oktober
kommer församlingen troligtvis att adoptera en destruktiv resolution. Israel kommer
förmodligen att ta till unilaterala motåtgärder, och då går palestinierna till [internationella
domstolen i] Haag.
http://www.haaretz.com/print-edition/opinion/palestinian-september-is-an-israeli-palestiniandisaster-1.384558

