
 

 
 

 

 

 

Pastor Brian Roberts 

Uppdatering # 4 

11.09.16 

PALESTINSK STAT TILL SÄKERHETSRÅDET 

SOLANAS PLAN VERKSTÄLLS 

 

MINA TANKAR 

På grund av den snabba händelseutvecklingen, kommer mina kommentarer troligen att vara 

korta, och läggas upp oftare än de vanliga, längre kommentarerna. Födsloverkarna ökar. Vi 

har en palestinsk president, som krossar Västvärldens hopp, genom att lägga fram den 

palestinska staten i FN:s Säkerhetsråd. Ännu viktigare, är att EU:s utrikesminister Ashton har 

misslyckats miserabelt, för hennes främsta prioritet var att förhindra att detta inträffade. Detta 

kan medföra hennes påskyndade avgång som EU:s utrikesminister, då Mellanöstern är på väg 

ner mot Avgrunden. 

 

Det var Javier Solana som, sommaren 2009, manade till att en palestinsk stat skulle utropas 

genom FN:s Säkerhetsråd. Vi har kanske en möjlighet att se planen verkställas inom några 

dagar. Då planen läggs fram nästa vecka, kommer den inte att slutställas förrän tidigt i 

oktober, under de högheliga dagarna. Många, mig inkluderat, ser att viktiga profetiska 

skeenden kan inträffa under hösthögtiderna, innan Jesu återkomst. Om du följer profetiorna, 

och vakar efter förödelsens styggelse, då Antikrist avslöjas/ uppenbaras, så är det i min tanke 

så här det bör inträffa. Intressanta dagar framöver, och jag kommer att kommentera allt 

eftersom. Kortare inlägg, mer rakt på sak, och kanske en videosnutt snart kommer att visa ett 

par judiska vittnen? 

 

Broder Brian 

 

 

NYHETSLÄNK 

Solana, då den Europeiska Unionens topptjänsteman i utrikespolitik, uttalade sig i juli 

2009, att Västvärlden borde bestämma en deadline [tidsfrist], och om en israelisk/ 

palestinsk överenskommelse då inte nåtts, så skulle Säkerhetsrådet helt enkelt diktera 

sin egen lösning till alla frågor kring slutstatus, och erkänna en palestinsk stat inom 

dessa parametrar.  

Femton månader senare, bekräftade Kouchner, som då var Frankrikes utrikesminister, att 

Europa inte uteslöt ’alternativet Säkerhetsrådet’. 

http://www.commentarymagazine.com/2011/09/15/palestinians-european-union-

un/#.TnKsPYk1S28.twitter 

http://www.commentarymagazine.com/2011/09/15/palestinians-european-union-un/#.TnKsPYk1S28.twitter
http://www.commentarymagazine.com/2011/09/15/palestinians-european-union-un/#.TnKsPYk1S28.twitter


 

 

Uppdatering # 5 

11.09.17 

KRISMÖTE 

VÄRLDEN I PANIKLÄGE 

ÖSTRA JERUSALEM KÄRNAN 

 

MINA TANKAR 

I konfliktens kärna finns Östra Jerusalem. Om palestinierna får sin fulla stat, så kommer Israel 

att ockupera en fullfjädrad stat i Judéen, Samarien, och i Jerusalem. Jesus uttryckte i Matteus 

24 att [judarna i] exakt dessa områden måste fly när Antikrist kommer in, och hedningarna 

kontrollerar Östra Jerusalem under 42 månader. Dessutom säger Bibeln, att världens arméer 

kommer att omringa Jerusalem. Som ni ser, så är Östra Jerusalem det Gamla Testamentets 

Jerusalem, det är det gamla, bibliska Jerusalem. Skulle FN:s Säkerhetsråd kunna rösta igenom 

en stat, en dysfunktionell Ashton förlora sin position som EU:s utrikesminister, och Solanas 

plan komma att verkställas, vilket ger honom en skjuts in i Östra Jerusalem, vilket leder till 

förödelsens styggelse? Jag vet inte. 

 

Jag undrar om omröstningen i Säkerhetsrådet, om den kommer på Yom Kippur, då alla 

israeliska delegater är hemma, och en EU-ledare som Solana går in i Östra Jerusalem för att 

leverera nyheten trots Israels protester, kommer att hända? Mycket kan hända mellan nu och 

en möjlig omröstning, så sent som den 8 oktober. Kanske vi får se två vittnen? (Upp.11) 

 

Vi kommer att fortsätta att uppdatera er i det lite mer kortfattade formatet. Nyhetsflödet och 

hädelserna kring EU:s ekonomiska kris, och Mellanösterns militära spänningar kommer att 

fortsätta att följas upp och kommenteras. Intressanta dagar framöver. 

 

Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK 

EU, vars enhet hotas av Eurokrisen och oenighet kring räddningspaket, vill inte se en 

tudelad omröstning bland sina 27 medlemsstater vid det internationella forumet – med 

några som röstar för, några som röstar emot, och några som avstår. 

En taleskvinna för EU:s utrikesminister Catherine Ashton sa att EU ännu inte hade 

beslutat hur man skulle agera i FN. ”De kommande dagarna är avgörande.” 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/147982 

 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/147982

