”Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna”
När Mark Biltz för några år sedan gjorde den fascinerande upptäckten av förhållandet mellan
den Judiska kalendern och Herrens signaler på himlavalvet blev detta en stor aha-upplevelse
för de flesta. Ett flertal personer har sedan studerat detta fenomen ytterligare och vi har fått
en breddad kunskap i detta ämne. Jag vill innan vi fortsätter markera att denna studie inte
handlar om astrologi (pseudovetenskaplig stjärntydningslära) utan om astronomi
(vetenskapen om himlakropparna och universum), en mycket viktig skillnad. Utgångspunkten
för studien är Jesu ord om de astronomiska signalerna i ändetiden. ”Tecken skall visa sig i
solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa
vid havets och bränningarnas dån” (Luk 21:25)
Vi skall titta närmare på tre totala månförmörkelser varav en ägde rum redan 21 december
2010. De två senare återstår och kommer att inträffa 15 juni respektive 10 december 2011.
Dessa tre förmörkelser kallas Ox- eller tjurförmörkelserna beroende på att de är starkt
förknippade med Oxens stjärnbild (Taurus). Under detta år har vi också av intresse en
partiell solförmörkelse som inträffar i samband med Jerusalemdagen (firas till minne av
stadens återförenande efter sexdagarskriget 1967), ett fenomen som sedan inträffar i
anknytning till denna dag både 2012 och 2013. Viktigt att veta är också att i Judisk tradition
och undervisning så står solförmörkelse för dom över hedningarna och den blodröda månen
(total månförmörkelse) står för dom över det Judiska folket.
Den första totala månförmörkelsen, 21 december 2010, var framför allt synlig i hela
Nordamerika och Mellanamerika samt i norra Skandinavien, Ryssland och Sibirien. Under
förmörkelsen stod då den blodröda månen i Oxens stjärnbild strax utanför tjurens horn,
riskerande att infångas mellan hornen. Vi vet att den blodröda månen är synonymt med dom
över Israel men vad betyder oxen eller tjuren?
Tjuren är igenom hela historien en symbol för avgudadyrkan. Redan i Babylon fanns tjuren
med och vi kan sedan följa denna symbol genom egyptisk mytologi och israelernas guldkalv
fram till våra dagars Europa. Europa har från börja sannolikt fått sitt namn från prinsessan
Europa i grekisk mytologi, vilken förfördes av Zeus i form av en tjurskepnad. Samma kvinna
som i semitiska mytologin beskrivs som Ashera. I Domareboken läser vi: ”Israel gjorde det
som var ont i HERRENS ögon. De glömde Herren, sin Gud, och tjänade baalerna och
aserorna” (Dom 3:7). Vi kan idag se skulpturer på ” Europa och tjuren” där kvinnan eller den
feminina guden rider tjuren den maskulina motsvarigheten. Samma fenomen förekommer
även i bildversion bland annat på vissa euromynt och frimärken. Det är alltså ingen tvekan
om att tjuren symboliserar ondska, avgudadyrkan och avfall. Idag är tjuren en av symbolerna
för Europa och EU.
Förmörkelse nummer två, den15 juni, kan ses i centrala och södra Afrika, på Arabiska halvön
samt i Irak, Iran, Afghanistan, Pakistan, Indien och inte minst viktigt i Jerusalem. Denna
förmörkelse är speciell så till vida att den är en så kallad “Bull’s-eye Blood Moon”, det vill
säga den träffar så att säga mitt i prick. Detta har den gemensamt med två andra viktiga
totalförmörkelser. Den ena är Påskförmörkelsen 1949, den första i tetraden efter staten
Israels bildande. Den andra är den mycket intressanta blodröda måne som visar sig över
Jerusalem 27 juli 2018. (skall försöka göra en studie på denna förmörkelse vid ett senare
tillfälle). Observera att de två förmörkelserna 15 juni 2011 och 27 juli 2018 sticker ut på ett
speciellt sätt, de är “Bull’s-eye Blood Moons” och de står rakt över Jerusalem.
När vi skall betrakta 15 juni-förmörkelsen får vi använda oss av ett något anvisare upplägg, vi
förflyttar oss till månen och därifrån studerar denna förmörkelse. Från denna horisont ser vi
då solen och jorden, solen då givetvis skymd av jorden. Båda dessa himlakroppar är då på
liknande sätt, som vi tidigare såg månen, på väg in mellan tjurens horn. Inte mindre
intressant är det då att samtidigt så befinner sig nu, från Jerusalems horisont, månen i

Ormbärarens stjärnbild (Ophiuchus), närmare bestämt i jämnhöjd med Ormbärarens fötter,
fötter som ser ut att vilja tillintetgöra den blodröda månen.
Allt ifrån 1 Mosebok till Uppenbarelseboken kan vi se parallellen mellan ormen och satan,
djävulen.” Då sade HERREN Gud till kvinnan: Vad är det du har gjort? Kvinnan svarade:
Ormen förledde mig och jag åt." (1 Mos 3:13). ”Och den store draken, den gamle ormen,
som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans
änglar kastades ner med honom.” (Upp 12:9). Den som i ändetiden är ormbäraren, det vill
säga den som bär fram satans budskap inför mänskligheten är antikrist och den falske
profeten. En parantes i sammanhanget är att astrologer under fjolåret framförde planer på att
införa ett 13:e stjärntecken, nämligen Ormbäraren. Sannolikt är det ingen slump att det
fokuseras på denna stjärnbild just nu.
Den tredje och sista förmörkelsen i Ox-trippeln, som alltså äger rum 10 december 2011,
kommer att bäst bli synlig i Alaska, norra Canada, norra Skandinavien, Australien, Nya
Zeeland och centrala och östra Asien. Tittar vi från jordens perspektiv närmare på denna
förmörkelse så ser vi att månen åter igen kommer att vara blodröd i Oxens tecken men nu
vara helt infångad av hornen och där med helt styras av Oxen.
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De flesta av oss har nog en förnimmelse av att 2011 kommer att bli ett mycket viktigt
profetiskt år som kommer att skaka jorden på flera sätt. Nästan omgående efter den första
Ox-förmörkelsen 21 december 2010 kunde vi se begynnande turbulens i Nordafrika och
Mellanöstern. Denna händelseutveckling visar nu tecken på en kraftig eskalering.”Havets
och bränningarnas dån” kan eventuellt syfta på upprördhet och stora kval i folkhaven. Om vi
skall våga oss på en ytterligare tolkning av de beskrivna iakttagelserna så tror jag inte det är
en allt för djärv tes om vi antar att de blodröda förmörkelserna i första hand symboliserar
Israel i ett mycket utsatt läge. I takt med att de tre förmörkelserna äger rum ser vi hur den

blodröda månen (Israel) hamnar allt längre in mellan tjurens horn, hur man allt mer fångas in
under tjurens förtryck. Landet hamnar i den ondes våld främst representerade av EU (tjuren)
som i släptåg kommer att ha FN och hela världssamfundet. Broder Brian skriver i sitt
nyhetsbrev 18 februari 2011: ”Satan omringar den judiska staten som aldrig förr, medan
Västvärlden sitter vid sidan om och låter det ske”. Detta citat är en mycket bra
sammanfattning av vad dessa tre blodröda månar handlar om. Även solförmörkelsen i
samband med Jerusalemdagen tyder på att staden allt mer kommer att hamna i
händelsernas centrum. Fenomenet med den blodröda månen vid Ormbäraren kan tyda på
att vi kommer att få se antikrist beträda världsscenen och teckna ett sjuårigt ”fredsförbund”
med de många. ”Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i
veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren
komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren”.(Dan
9:27)
Vi kan i den andra förmörkelsen även se hur också solen och jorden står mellan tjurens horn
det vill säga hedningarna kommer att välja sin egen väg, tjurens och avfallets väg. Vi
kommer att erfara hur onda makter vilseleder människorna in i avgudadyrkan och interfaith.
”Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen
fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon
kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en
främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni
det bara alltför väl.” (2 Kor 11:3-4) Mvh Rune

