Hösthögtiderna kan vi läsa om i Bibeln som de tre sista av Herrens sju Högtider
(3 Mos:23). De fyra första är profetiskt uppfyllda genom påsken och pingsten.
De tre sista, Basunhögtiden, Försoningsdagen och Lövhyddohögtiden kommer
att uppfyllas i anknytning till Jesu återkomst. Årets Hösthögtider infaller mellan
13 september och 4 oktober. I samband med den kommande höstens judiska
nyår avslutas också det Shemitah (sabbatsår) som löpt från 24 september 2014
till 13 september 2015.
Aldrig tidigare har så många tilldragelser sammanstrålat under eller i nära anslutning till de kommande Hösthögtiderna och sabbatsårets avslutning som
under innevarande år. De nu aktuella händelserna omfattar både politiska, ekonomiska, religiösa och astronomiska skeenden. Vi verkar ur ett profetiskt och
andligt perspektiv stå inför en händelserik och i vissa avseenden sannolikt unik
höst.
******************************
Redan under sommaren har vi kunnat se hur flera politiska och religiösa
koncept och beslut presenterats som har profetiska tidstecken.
En minst sagt beklaglig utveckling av den amerikanska politiken såg vi när
beslutet om en generell lagstiftning gällande homoäktenskap stadfästes. Än
mer tragiskt är det när denna lag stiftas i en nation som en gång grundades
genom att bygga sin författning på Guds ord och Bibelns riktmärke men nu i
flera avseenden befinner sig i ett moraliskt och andligt sönderfall.

I sydvästra USA genomförs under perioden 15 juli till 15 september en omfattande militärövning under namnet Jade Helm 15. Bland amerikaner är uppfattningen delad om vad övningen syftar till, allt från en förberedelse till införandet av Martial law (undantagstillstånd) till att allt handlar om en ordinär
övning. Den amerikanske pastorn Nathan Leal har på sin blogg Watchman´s
Cry en djupgående analys i ämnet och ett viktigt klipp är denna utvärdering av
loggan.

Efter EU:s utrikesministermöte i mitten av juli sade EU:s utrikesrepresentant
Federica Mogherini att man beslutat om ett nytt format för fredsprocessen och
att konkritisera tanken om en utvidgning av Kvartetten (FN, EU, USA, och
Ryssland) med en internationell stödgrupp. Ministermötet fastslog också att det
inte finns något alternativ till en framförhandlad tvåstatslösning. Uppgifter talar
också om att ett nytt ramverk för en tvåstatslösning skall upp till omröstning i
FN:s säkerhetsråd under september.
Hotet mot Israel har också ökat genom det avtal om ett iranskt kärntekniskt
program som slöts med Iran i mitten av juli. Israels premiärminister Benjamin
Netanyahu menade att avtalet är ett dåligt avtal av historiska proportioner.
Många av de tidigare tänkta restrektionerna har hävts och Iran kommer enligt
Netanyahu att få tillgång till hundratals miljoner dollar vilket ger dem möjlighet
att fortsätta att utöva aggression och terror i regionen och mot övriga världen.
Den amerikanska Kongressen skall godkänna avtalet under september månad
och fördraget skall sedan implementeras första halvåret 2016.
Den 12 juli proklamerade judiska Tempelinstitutet att man startat ett projekt för
att få fram en godkänd Red Heifer. Planen byggde på att man från USA skulle
importera embryon från den amerikanska rasen Red Angus för att i Israel avla
fram det felfria exemplaret. Projektet ser dock ut att ha havererat innan det
startade då det byggde på missförstånd från flera inblandade parter.
I samband med Tisha B´Av (25 till 26 juli) offentliggjorde Tempelinstitutet att
man nått långt i arkitektarbetet av det nya, tredje templet. I Elvor Ohlins senaste
Fundering lyfter hon en viktig fråga i ämnet, vilket slags tempel är det man
planerar för? Elvor skriver:
Frågor kvarstår om ett tredje tempel alls kan kallas "Guds hus" - även om det
byggs för Israels Gud - och om den här profetian ska förstås bokstavligt eller
enbart andligt. I vilket fall kan vi räkna judarnas strävan efter ett tredje tempel
som ett profetiskt tidstecken, som bekräftar att vi lever i den sista tiden som
Bibeln beskriver den. I de sista dagarna ska egendomsfolket förstå vem som är
deras sanne Messias.

******************************
Elul 29 är den sista dagen på det judiska året. Under den kommande hösten
avslutas året 5775 vid solnedgången den 13 september och övergår i Tishrei 1
vilket är första dagen på år 5776.
Sabbatsåret eller Shemitah är det avslutande sjunde året på varje sjuårscykel i
den judiska kalendern. Elul 29 har i ett sabbatsår en speciell Biblisk, historisk
xxx

och inte minst ekonomisk betydelse. Vi kan läsa om detta i 3 Mos:25-26. Som
framgår av den aktuella Bibeltexten så kan Shemitah, om det inte efterlevs,
också övergå från välsignelse till kaos och straffdom över folket.
Under de senaste två sjuårscyklerna har detta fått en parallell utveckling på det
ekonomiska planet för både USA och resten av världen. Vi känner alla till
följderna både av 9/11 och av Finanskrisen. I båda fallen har mycket stora ras
skett på de amerikanska börserna just timmarna runt den judiska solnedgången under Elul 29 och avslutningen på ett sabbatsår och en sjuårscykel.
Mönstret med ekonomisk återgång och en påtaglig turbulens på de finansiella
marknaderna har också varit framträdande under en lång rad av sjuårscykler
vilka då skett just i samband med de judiska sabbatsåren.

Om detta mönster kommer att upprepas en tredje gång och få sin inledning i
samband med årets Elul 29 (13-14 september) kan vi ännu så länge endast ha
en föraning om. De politiska besluten och de finansiella omständigheterna talar
dock starkt för att så kan bli fallet.
Inget av problemen med 2008 års finanskris har blivit åtgärdade, avsiktligt eller
inte? Situationen har i stället förvärrats. Vi har nu hamnat i ett läge där Lehman
Brothers har ersatts av Grekland. Finansieringsproblematikens fokus har förskjutits från banker och finansinstitut i riktning mot länder. Tillsammans med
Kina är USA elefanten i rummet med sin konstanta ökning av statsskulden i
kombination med en vikande ställning för US-dollarn som världens reservvaluta.
Den oavbrutna amerikanska upplåningen har dock sällskap av den övriga
världen. McKinsey Global Institute publicerade nyligen en rapport som belyser
de uppsvällda och ohållbara skuldnivåer som har ackumulerats globalt och de
enorma risker som dessa utgör i kombination med kommande räntestegringar.
Rapporten inkluderar samtliga skulder, offentliga, privata samt företagsskulder.
Världens totala skuld beräknas idag till $199 billjoner. Fördelat på hela den
globala befolkningen innebär detta att varje nu levande person har en skuld på
$ 27 204 ( cirka 230 000 SEK).
Alla större ekonomier har jämfört med respektive lands BNP en högre upplåning idag än 2007. Allvarligt är också att 29 procent av den totala skulden har
skapats under de senaste åtta åren (se diagrammet nedan.) Orsaken till
ökningen beskrivs i termer av en ansvarlös penningpolitik samt utökade kvantitativa lättnader (bruket av de digitala sedelpressarna).
De största riskerna bedöms vara en fortsatt ökande skuldsättning på den privata och statliga sidan. En oroande faktor är också den totala kinesiska skulden
som nått en svindlande fyrfaldig ökning sedan finanskrisens inledning 2007.

De senaste tecknen på en eskalerande finansiell oro är den ökande turbulensen inom euro-området samt problem i de så kallade Emerging markets och då
inte minst den kinesiska ekonomin.
*****************************
Påve Franciskus har under första halvan av året varit strängt engagerad med
att resa runt i världen för att förankra sin globala agenda. Inledningen av juli
månad ägnade påven åt ett besök i Sydamerika. Då framgick också hur påven
inte enbart hänvisar till klimatet för genomgripande globala förändringar utan
lägger också mer vikt vid ekonomiska reformer. Han efterlyser en ny social
rättvisa där jordens resurser skall baseras på jämlikhet och inte på ekonomiska
intressen. Han fördömde också den ohämmade strävan efter pengar och menade att detta är "djävulens dynga".
Sedan tidigare vet vi att påve Franciskus den 24 september kommer att tala
inför den amerikanska Kongressen samt hålla inledningstalet under FNtoppmötet Sustainable Development Summit den 25 september i New York.
Minst lika viktigt som höstens New Yorkmöte är FN:s klimatmöte i Paris 30 november till 11 december. I målsättningen
heter det att mötet skall resultera i ett
globalt, rättvist och rättsligt bindande
avtal. Formuleringen pekar på att Parismötets inriktning är att ta beslut som
radikalt kommer att förändra den globala
lagstiftningen inom en rad viktiga områden. Kan dessa toppmöten i september
och november/december möjligen förknippas med vad vi kan läsa om i Daniels bok
beträffande förbundet med de många?
Daniel 9:27 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."
FN:s målsättning har fått starkt stöd från president Obama vilken nyligen också
presenterat ett förslag om nya genomgripande klimatlagar både för USA och
övriga världen.

Det bäddas nu för övergripande global kontroll inom alla områden vilket också
visar sig på det interreligiösa området. Tidigare har vi under året sett hur interreligiösa sammankomster applåderat Nostra Aetate och denna utveckling
kommer under hösten att fortsätta med 2015 års upplaga av Parliament of the
Worlds Religions vilket går av stapeln i Salt Lake City 15-19 oktober.
******************************
Under Hösthögtiderna avslutas också den
aktuella Högtidstetraden med den sista
blodröda månen i samband med Lövhyddohögtiden den 28 september. Dessförinnan
infaller också en partiell solförmörkelse mitt
under Elul 29 och endast några timmar
innan avslutningen av Shemitah och inledningen av en ny sjuårig cykel.
De flesta menar dessutom, även om det finns avvikande åsikter, att vi i samband med Jom Kippur (Försoningsdagen) den 22-23 september går in i ett
judiskt Jubelår. Detta skulle i förekommande fall vara ytterligare ett profetiskt
observandum inför det nya judiska året 5776. Läs gärna i detta sammanhang
också denna artikel utlagd på Aletheia redan 2008 men fortsatt lika aktuell.
******************************
De flesta avfärdar tesen om att världen leds av några få grupperingar (NWO)
och kallar detta konspirationsteorier och "gloom and doom". Man menar att den
globala utvecklingen inte går att styra under sådana villkor. Tyvärr kommer det
att bli värre än så, hela världsordningen kommer under en kort tid att regeras av
tio politiker tillsammans med en man ledd av satan. Detta är ingen konspirationsteori, det framgår klart och tydligt om vi läser Guds eget ord i Bibeln.

Trumpet Weekly hade den 1 augusti en intressant artikel där man diskuterade
ett tänkbart scenario för uppkomsten av dessa 10 kungar. Här följer en kort
sammanfattning.
Man menar att mycket snart kommer nästa finanskris att slå till och konsekvenserna blir då så djupgående att centralbankerna inte har resurser att reda ut
den uppkomna krisen. (Även BIS varnade i juni för en sådan utgång).
Ur det kaos som då uppstår reser sig ett europeiskt 10-statsförbund som kommer att storma in på scenen och chocka hela världen. Dessa 10 stater kommer
att ledas av Tyskland och uppstår ur nuvarande EU. Vad vi nu ser i Grekland är
början till EU:s sönderfall och prologen till detta förbund av 10 stater som
kommer att framstå som ett mer effektivt Europa och vara de sista anförarna av
"The Holy Roman Empire". Så långt Trumpet Weekly.

Intressant i sammanhanget är då att både den tyske finansministern Wolfgang
Schäuble och Frankrikes president Francois Hollande har föreslagit att eurozonen bör skapa en gemensam regering med en gemensam finanspolitik.
******************************
Årets sista fyra månader ser ut att bli fyllda med profetiska händelser. Vi står
idag på randen till stora strukturella samhällsomdaningar som kommer att
förändra hela de globala systemet. Uppenbarelseboken 13 talar om en kommande världsregering och vi kan idag se hur politiker och religiösa ledare aktivt
förbereder för införandet av globala lagar och en världslig enhet inom alla områden.
Oavsett om dessa förändringar inträffar imorgon eller inom de nästkommande
åren så kommer mycket av det som vi idag prioriterar som viktigt då snabbt att
förblekna och vi kommer istället att tvingas fokusera på grundläggande dagliga
behov i våra liv. När detta sker så minns då Guds ord från Jesaja,
Jesaja 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din
Gud. Jag styrker dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.
Mvh Rune

