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DET BEHÖVS BARA EN GNISTA 

 

 

MINA TANKAR 

Den första frågan, som är svår att svara på, är ’hur länge’? Överväganden kan ta några få 

dagar, veckor, eller till och med månader. Tekniskt sett, kan FN agera så sent som i december, 

eller till och med nästa år. Intressant om de skulle agera i mörjan av oktober, som några 

misstänker. Kommer en händelse i Mellanöstern att tvinga FN:s Säkerhetsråd att agera? 

Kommer Tony Blair att spela en allt viktigare roll i Mellanösternprocessen? Kommer Javier 

Solana att blekna bort, eller själv bli mer synlig? Är detta en framgång för Catherine Ashton, 

som kommer att hålla henne kvar på sin post som EU:s utrikesminister?   

 

Vad som än är fallet, så minns alltid apostlarna, den natt då Jesus blev förrådd. Förvirringen, 

förtvivlan, och alla känslor som fördunklade deras omdömen så mycket, att de inte insåg att 

profetia uppfylldes inför deras ögon. Sakarja säger att Jerusalem kommer att bli en bördo-

sten. Jerusalem, dagens Östra Jerusalem, har blivit centralfokus i vart enda hörn av världen, 

något otänkbart för bara en generation sedan. Israel är i profetiornas centrum, och hennes 

namn omtalas i varje nation. Till och med Gabon, Nigeria, Bosnien, med flera har en åsikt om 

Israels hemland. Tappa inte modet. Allt går enligt planerna. Låt bara inte era känslor komma i 

vägen för profetiorna, som uppfylls inför våra ögon. 

 

Jag tror att nästa fokus borde ligga på fredag. Palestinske presidenten Abbas, och israeliske 

presidenten Netanyahu kommer båda att tala inför FN. IDF (israeliska försvarsstyrkorna) 

förbereder för ett möjligt utbrott av våldsamheter på Västbanken. Det behövs bara en gnista 

för att allt ska rasa samman. Gud vet vad den gnistan kommer att vara, och i sinom tid 

kommer den att tändas. Under tiden, se vad vår Gud har arrangerat på väldigt kort tid. Profetia 

är i nyheterna varje dag, och det betyder att vår förlossning drar närmare. 

 

Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK 

Palestinierna vill ge FN ’lite tid’ att studera deras ansökan om fullt medborgarskap i FN.  

http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=238941 
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