”Bull´s-Eye Blood Moons” över Jerusalem
Den senaste tidens utveckling både inom politik, ekonomi och religion
pekar på ett eskalerande förlopp där politisk oenighet, finansiella
stridigheter och ett stort avfall är typiska kännetecken. Många av oss
har nog känt att 2011 kan vara inledningen på en tid av profetiska
särdrag. Trots allt är många av våra spekulationer grundade på
iakttagelser inom ovan nämnda områden. Ett till viss del försummat
område är astronomin och dess signaler beträffande ändetidens
utveckling. Inom få andra områden av eskatologin är signaler om
dess olika skeenden så definitiva som de tecken vi kan skåda på
himlen. Tecken som är förutbestämda sedan tidernas begynnelse.
Alla känner nog väl till Jesu ord i Lukasevangeliets 21:25 ”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”. Vi är nu inne i en period då ytterst intressanta tecken visar sig
på himlavalvet. Ett flertal sol- och månförmörkelser kommer under de
närmsta åren att signalera att något stort är i skeende. För att få en
bättre bakgrund till denna artikel rekommenderar jag att först läsa om
Oxförmörkelserna från en tidigare artikel.

NASA-illustrationen visar hur
förmörkelsen 15 juni träffar mitt i prick –
”Bull´s Eye Blood Moon”

En månförmörkelse kan uppträda i många olika former. Den mest
spektakulära är en total förmörkelse som man ibland kallar ”Blood
Moon” då månen färgas blodröd. Det finns också några olika
varianter av totala månförmörkelser, en av dem är en central
förmörkelse eller ”Bull´s Eye” vilket beskriver att den träffat mitt i
prick som på en darttavla. Ingen förmörkelse är heller synlig över
hela jordklotet utan varje förmörkelse berör bara ett visst område
på jordytan. Vidare har vi något som NASA (USA:s federala
myndighet för rymdfart) kallar tetrader vilket innebär att fyra totala
månförmörkelser uppträder i rad utan att någon övrig
månförmörkelse äger rum där emellan. De speciella profetiska
tetrader, som Mark Biltz upptäckte förekomsten av, sammanfaller
alltid med några av de stora Judiska Högtiderna. Både sol- och
månförmörkelser bör på något sätt sammanfalla med någon av de
Judiska Högtiderna eller på annat sätt ha någon beröring med den
Judiska Kalendern, Bibliska texter eller geografiskt vara knutna till
Israel för att de i profetiskt hänseende skall vara intressanta.

Av de tre mycket speciella Oxförmörkelser som
tidigare nämndes infaller den andra och
mellersta den 15 juni 2011. Månförmörkelser
med en profetisk anknytning sätts allmänt i
samband med händelser förbundna med det
Judiska folket och den israeliska staten. Den
aktuella förmörkelsen är speciell i två
avseenden. Den är en ”Bull´s Eye Blood Moon”
och den blir synlig över Jerusalem. Under de
senaste hundra åren har sex ”Bull´s Eye”
förmörkelser infallit på Judiska högtider, få av
dessa över Jerusalem, och endast en har ingått i
en tetrad. Denna var den första
påskförmörkelsen i tetraden 1949-50 och inföll
den 13 april 1949. En profetisk tetrad och en
bekräftelse på staten Israels födelse. Den nu
aktuella Oxförmörkelsen 15 juni 2011 och ”Bull´s
Eye” förmörkelsen 27 juli 2018 framstår båda
som profetiska förmörkelser, var av den
sistnämnda är så unik att den enskilt kräver en
längre presentation och en egen artikel. När 15
juni förmörkelsen 20.13 UT når sitt maximim står
den från Jerusalems horisont strax under
stjärnbilden Ophiuchus (Ormbäraren). Om detta
är en profetisk signal kan vi inte med säkerhet
veta men Ormbäraren bör i detta sammanhang

Vy från Jerusalem 15 juni 2011. Den blodröda månen
underordnad Ormbäraren (Ophiuchus).

var liktydig med antikrist, vilken här ser ut att förtrycka den blodröda månen (Israel). Med den utveckling av
Mellanösternkonflikten som vi för närvarande ser så kan vi inte hålla för osannolikt att detta astronomiska tecken
pekar på en nu världsomspännande och eskalerande fientlig hållning gentemot Israel som nation och det Judiska
Folket.
Tittar vi närmare på juni månad 2011 så kan vi registrera flera intressanta händelser mellan 1 juni och 1 juli. Då
infaller två partiella solförmörkelser, en total ”Bull´s Eye” månförmörkelse, den Judiska Pingsten och
sommarsolståndet. Firandet av Jerusalemdagen äger rum samtidigt med den första partiella solförmörkelsen den
1 juni. Jerusalemdagen hålls till minne av Jerusalems befrielse 1967. Sju dagar senare, 8 juni infaller den Judiska
Pingsten (Shavuot). Judiska Pingsten firas så att säga på den rätta dagen 50 dagar efter påsk. Då vi alltid firar
påsk torsdag till söndag stämmer oftast inte varken vår påsk eller pingst med den Judiska Kalendern. Ytterligare
sju dagar senare kan vi så registrera den mycket intressanta totala månförmörkelsen över Jerusalem som alltså
är en så kallad ”Bull´s Eye” förmörkelse. Denna förmörkelse är sannolikt starkt förknippad med tetraden 2014 till
2015 samt med ”Bull´s Eye” förmörkelsen sju år senare, 27 juli 2018. Vi återkommer till detta längre fram i
artikeln. Sommarsolståndet som äger rum 22 juni kanske vi inte skall lägga för stor vikt vid men vi kan ändå
registrera att det ryms inom månadsramen. Månaden avslutas sedan 1 juli med ytterligare en partiell
solförmörkelse.
Alla de tre Oxförmörkelserna från december 2010 till december 2011 är också omgärdade av ett unikt
förmörkelsemönster. Inom denna årsram infaller tre totala månförmörkelser och fyra partiella solförmörkelser. En
parantes i detta sammanhang är att den hebreiska benämningen på stjärnbilden Oxen är ordet ”Shur” eller ”Sur”.
Betydelsen av ordet Sur har Ohlins tidigare redogjort för. Detta samband kan vara en allvarlig varning om att inte
befatta sig med allt som Oxen här symboliserar, att inte gå på sidan av och tillbe andra gudar.

Överst: Illustration över de aktuella händelserna 1 juni till
1 juli 2011. 1 juni partiell solförmörkelse
(Jerusalemdagen), 8 juni Pingst (Shavuot) enligt Judiska
Kalendern, 15 juni blodröd måne över Jerusalem, 22 juni
sommarsolståndet, 1 juli partiell solförmörkelse.
Till vänster: Unikt förmörkelsemönster. De tre
Oxförmörkelserna omgivna av fyra partiella
solförmörkelser. 21 december 2010 total månförmörkelse
(vintersolståndet), 4 januari 2011 partiell solförmörkelse, 1
juni 2011 partiell solförmörkelse (Jerusalemdagen), 15
juni 2011 total månförmörkelse (Jerusalem), 1 juli 2011
partiell solförmörkelse, 25 november 2011 partiell
solförmörkelse, 10 december 2011 total månförmörkelse.

Vad iakttagelserna ovan konkret visar på kan vi inte med säkerhet veta. Vidgar vi observationerna till en längre
framtida period kan vi dock ana ett eventuellt profetiskt mönster. Mellan ”Bull´s Eye” förmörkelserna 15 juni 2011
och 27 juli 2018 är det en tidsperiod på cirka 7 år. Mellan dessa förmörkelser har vi så den välkända tetraden
2014-15. Denna tetrad äger rum ungefär mitt emellan ”Bull´s Eye” förmörkelserna. Detta skulle kunna indikera att
vi runt årsskiftet 2014-15 står inför de sista 3,5 åren av Daniels 70:e vecka vilket också innebär den egentliga
vedermödan. Vad som ytterligare skulle tala för detta tidsscenario är att det mellan 1948 med statens Israels
bildande och 2018 är 70 år. Jesus säger själv i Markus 13:30 ”Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå,
förrän allt detta händer”. I Psaltaren 90:10 ser vi vad ett släkte syftar på " Vårt liv varar sjuttio år eller åttio, om
krafterna räcker”. En intressant parantes i sammanhanget är det vi kan läsa i Daniel 12:11-12 .”Från den tid då
det dagliga offret blir avskaffat och förödelsens styggelse uppställd skall det gå 1290 dagar. Salig är den som
håller ut och hinner fram till 1335 dagar”. En iakttagelse vi då kan göra är att de 45 dagar som här blir skillnaden

är exakt det antal dagar som ryms mellan förmörkelsen 27 juli 2018 och detta års Jom Teruah (Basunklangens
dag), 9 till 10 september. Till detta kommer att den profetiskt viktiga Shabbat Nachamu också infaller under
dygnet 27 till 28 juli detta år.
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Om det finns någon substans i detta profetiska scenario kan endast framtiden utvisa. Observera att den senare
delen i denna artikel inte är någon förutsägelse utan bara funderingar kring ett eventuellt möjligt framtida
händelseförlopp. Som tidigare nämnts så verkar ”Bull´s Eye” förmörkelsen 2018 vara knuten till en rad intressanta
profetiska händelser. Det skulle då kunna innebära att förmörkelsen 15 juni 2011 är en första signal om att vi gått
in i Daniels 70:e vecka eller att inledningen är nära förestående. Under alla omständigheter kan vi ur ett profetiskt
perspektiv förvänta oss en mycket intressant höst 2011. Mvh Rune

