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HELVETET BRAKAR LÖST 

 

MINA TANKAR 

Hela helvetet brakar löst. Vilket laddat uttalande. Ingen har sett något ännu, inklusive bland 

oss troende, när helvetet kommer att släppas löst över jorden, då Antikrist uppenbaras och 

satan kastas ner från himlen. Det är då som ärkeängeln Mikael kommer att övervinna satan i 

den stora himmelska strid som beskrivs i Uppenbarelseboken. Det kommer att bli en 

händelserik vecka hur som helst. Jag har haft mina misstankar, men jag trodde att Abbas 

skulle dra sig för att gå till FN:s Säkerhetsråd, men enligt rapporter är han beredd att gö till 

världens högsta domstol, FN:s Säkerhetsråd. 

 

EU:s Catherine Ashton har haft en dålig helg. Europa är en enda röra, det finns inget EU-

ledarskap i fredsprocessen, och doktor Solana njuter framgängar, medan Ashton försöker att 

hindra dem från att bära frukt. Vi vet alla att Javier Solana kommer att vara i New York, eller 

bara ett telefonsamtal bort. Vi måste fortsätta att hålla denne man på radarn. Dessutom har 

Tony Blair spelat en väldigt aktiv roll i Mellanösternprocessen. Vi måste hålla koll på honom 

också, för EU kommer att vara den ledande ändetids-spelaren i Mellanöstern. Den 23 

september hålls två viktiga tal, av palestinske presidenten Abbas och israeliske 

premiärministern Netanyahu. Vid slutet av veckan kommer vi att ha en mycket bättre bild av 

kommande dagar, som skulle kunna bli de mest avgörande sedan Mellanösternkriget 1967. 

 

Broder Brian 

 

NYHETSLÄNK 

President Mahmoud Abbas sa att han håller fast vid sin plan att ansöka om fullt FN-

medlemskap för en palestinsk stat, även om ’hela helvetet brakat löst’ över detta drag, 

som både USA och Israel motsätter sig till. 

http://www.msnbc.msn.com/id/44575752/ns/world_news-mideast_n_africa/  
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TURKIET PRESSAR PALESTINIERNA 

KRIG VID HORISONTEN 

 

http://www.msnbc.msn.com/id/44575752/ns/world_news-mideast_n_africa/


MINA TANKAR 

Genom olika diplomatiska kanaler, pressar Turkiet palestinierna att genomföra omröstningen i 

FN:s Säkerhetsråd. Amerika sänder budskap till Turkiet att deras militäriska tonläge är farligt, 

och måste tonas ned, men turkarna vägrar för ögonblicket att lyssna. I Hesekiel 38/39 kommer 

en allians mellan Iran, Turkiet, Libyen, Sudan och Ryssland att attackera Israel i de sista 

dagarna. USA kommer inte att komma till Israels undsättning denna gång. Gas- och 

oljedepåerna kan vara det plundringsbyte som får dem att dra ut mot Israel. Fransmän, 

Amerikaner och israeler har alla sagt att katastrof kommer till Mellanöstern. FN kan i 

dagsläget inte stoppa det palestinska stats-initiativet. Mellanösterndramat utformar sig i linje 

med de gamla profetiorna. Tiden får utvisa om det håller. 

 

Broder Brian 

NYHETSLÄNK 

Ett amerikanskt veto i Säkerhetsrådet skulle medföra stora diplomatiska risker för 

Washington, som skulle kunna befinna sig ytterligare isolerad, jämte Israel, medan 

politiskt kaos sveper över Mellanöstern, och medför ny fruktan för instabilitet. 

 

USA:s utrikesminister Hillary Clinton mötte EU:s utrikespolitiska chef, Catherine 

Ashton på söndagen, för att diskutera Ashtons senaste resa till regionen, som del av ett 

frenetiskt försök att övertala palestinierna att undvika direkt konfrontation. 

 

Kvartetten har i flera månader försökt sammanställa riktlinjer för framtida fredssamtal, men 

Abbas sa att de inte har kommit med någonting nytt. 

Utöver gränsdragning, inkluderar de viktigaste trätofrågorna Jerusalems status, framtiden för 

palestinska flyktingar, och huruvida Israel skulle erkännas som en judisk stat. 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinian-president-abbas-meets-un-chief-

reaffirms-push-for-statehood-1.385388 
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JUDISK NÄRVARO 

 

MINA TANKAR 

Uppenbarelsebokens två vittnen dyker upp. En stor grupp judar går upp på tempelberget för 

att utföra ett offer på Försoningsdagen (7-8 oktober). Medan detta pågår röstas en palestinsk 

stat igenom, världen blir vansinnig över all aktivitet i Östra Jerusalem. Antikrist kommer och 

stoppar offrandet 3 ½ dagar efter att de två vittnena visat sig, och hedningarna kontrollerar 

Östra Jerusalem i 1260 dagar. Kanske, kanske inte, men man vet aldrig... 

 

Broder Brian 

 

[översättarens kommentar: Detta är väl att sträcka profetian lite väl långt för att passa in i ett 

tilltänkt scenario, med ’mittpunkten’ av den 70:e veckan, och Antikrists framträdande redan 

nu. Personligen lutar jag mer åt att Daniels 70:e årsvecka kan komma att inledas nu, under 

hösthögtiderna, med ett sjuårigt avtal. Men, vår käre pastor Brian är ju tillräckligt öppen för 

att inte utesluta det ena eller andra alternativet. Det är därför jag tycker att han är värd att läsas 

på svenska. Tiden får utvisa.  : )] 

 

http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinian-president-abbas-meets-un-chief-reaffirms-push-for-statehood-1.385388
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/palestinian-president-abbas-meets-un-chief-reaffirms-push-for-statehood-1.385388


NYHETSLÄNK 

”Det är självklart att det vakuum som skapats av avsaknaden av ett tempel, och 

avsaknaden av en judisk närvaro på tempelberget, ledde araberna att begära skapandet 

av en ny stat.” 

Yehuda Glick, ordförande av ’Temple Mount Foundation’, sa till Arutz Sheva att han 

tror att de anti-israeliska möten som ägt rum världen över denna vecka är ett direkt 

resultat av avsaknaden av en judisk närvaro på tempelberget. 

http://www.israelnationalnews.com/Nes/News.aspx/148029 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/148029

