Höst med Eskatologiska Tecken

Hösten brukar varje år skapa ett särskilt eskatologiskt fokus, kanske delvis
beroende på de alltid speciella Hösthögtiderna vilka i år infaller under tiden 4 till
25 september. Högtider som ännu inte gått i uppfyllelse men som nu känns mer
högaktuella än någonsin tidigare. En rad viktiga händelser som kan vara starkt
knutna till denna tidens avslut yrkar under denna höst på uppmärksamhet.
De nyligen återupptagna "fredsförhandlingarna" mellan Israel och de palestinska parterna står tillsammans med den fortsatta skakiga världsekonomin i
centrum för oss som följer den profetiska utvecklingen. Detta samtidigt som
den så kallade "arabiska våren" har en eskalerande utveckling, just nu med
fokus på Egypten och Syrien. För USA väntar mycket tuffa förhandlingar om
både en ny budget och en lösning på Fiscal cliff-problemet. På europafronten
stundar ett tyskt förbundsstatsval som kan bli mycket avgörande för det fortsatta
eurosamarbetet och inte minst för hela Europas framtida politiska inriktning.
******************************************************************************************
Jag kom för att kämpa för fred/.../jag kommer inte att tillåta någon att förvandla
fred till ett dåligt ord. Så uttalade sig Tzipi Livni i ett Netanyahukritiskt tal när
hon i februari tillträdde som justitieminister i Netanyahus nya regeringsbildning.
Livni har även fått huvudansvaret för att leda de senare pånyttfödda "fredsförhandlingarna".
Att Livni nu är Israels chefsförhandlare i dessa överläggningar kan närmast
tolkas som profetiskt då hon redan tidigare visat prov på stor medgörlighet för
att uppnå en överenskommelse. Risken är nu stor att intresset av att sätta
historiska avtryck väger tyngre för både Livni och Kerry än den israeliska
säkerheten. Ett observandum är att Kerry i en intervju för tidskriften Christianity
Today år 2004 i stort likställde Torah, Koranen och Bibeln.
Jes 9:16 Ty detta folks ledare för det vilse, och de som låter sig ledas går i
fördärvet.
En uttalad målsättning för förhandlingarna är att nå en uppgörelse inom en niomånadersperiod. Detta datum skulle då nära nog sammanfalla med den första
tetradförmörkelsen 15 april 2014.

De stora knäckfrågorna har varit och är alltjämt Jerusalem och Västbanken
(Judéen och Samarien). De nu initiala förhandlingsrundorna kommer troligtvis
att bli avgörande för om en fortsättning och en mer detaljerad och strukturerad
runda av förhandlingar under hösten kommer att vara möjlig. Den kommande
tetraden är dock ur profetisk synvinkel så viktig att vi nog med säkerhet kan
förvänta oss att något dramatiskt kommer att inträffa för det Judiska folket
under det kommande året.
Flera områden i Mellanöstern är nu så infekterade att insikten om nödvändigheten av en generell lösning för hela Mellanöstern nu växer sig allt
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starkare. I Syrien råder det sedan tidigare inbördeskrig och den senaste tidens
turbulens i Egypten riskerar att driva landet till randen av en liknande situation.

Bibeln talar om att dessa stötestenar inte kommer att få sin "lösning" utan en
antikristlig medverkan. "Någon" kommer framgent att komma med den "geniala
lösningen" för hela Mellanösternproblematiken. Det kommande "stadfästa
förbundet med de många" kommer högst sannolikt att omfatta hela Mellanösternområdet. I kombination med ett världsvitt ekonomisk sammanbrott kan
utvecklingen mot en "totallösning" gå mycket snabbt.
Dan 7:8 Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp
mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet
hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt.
Dan 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."
******************************************************************************************
Den amerikanska ekonomin går nu in i ett allt mer avgörande skede och med
en höst som rymmer risker för ytterst turbulenta situationer. Två faktorer ser ut
att stå i centrum. En överenskommelse om en ny budget (Fiscal cliff) samt taket
på den amerikanska statsskulden (Debt ceiling). Båda dessa innehåller egentligen samma problem och är starkt sammanflätade med varandra.
Tidigare i år tog den amerikanska Kongressen det unika beslutet att ersätta det
finansiella taket för upplåning med en kalendarisk deadline som man planerar
att hantera efter 2 september. Till den tidigare gränsen för statsskulden på 16,7
biljoner dollar ackumulerar man nu under tiden ytterligare kapital och prognosen för hela innevarande budgetår fram till 30 september 2013 innebär en
total upplåning av 642 miljarder dollar.
Vi kan här observera att den nya deadline som satts för skuldtaket kommer att
innebära att stora delar av de förhandlingar som rör både den nya budgeten
och ett eventuellt nytt skuldtak sannolikt kommer att äga rum under hela
perioden för Hösthögtiderna. En period som ur ett finansiellt perspektiv riskerar
att bli turbulent för hela världsekonomin.
USA:s finansminister Jack
Lew uttalade sig under maj
månad om problemet och
menade då att Kongressen
bör uppnå en budgetöverenskommelse innan man når
skuldtaket i september. Om
inte, kommer detta att orsaka
osäkerhet för hela världsekonomin.
Till dessa svårigheter kan även bifogas möjligheten att Fed kommer att påbörja
sin "tapering" av QE3 under september månad, något som ytterligare skulle
riskera att elda på en allmän finansiell oro med en överhängande risk för stigande räntor. Hösten innebär också att en ny Fed-ordförande kommer att utses
efter avgående Ben Bernanke, vilket ytterligare ökar ovissheten.

Flyttar vi tillbaks till vår sida av Atlanten är en av höstens stora händelser det
tyska förbundsstatsvalet den 22 september. Alla opinionsmätningar talar om en
seger för Merkels CDU och dess koalitionsregering.
Just nu, veckorna innan Tyskland röstar, är det väldigt tyst om problemet med
den europeiska skuldkrisen även om finansminister Wolfgang Schaeuble den
20 augusti medgav att Grekland är i behov av en tredje bailout. Merkel vill inte
göra detta till en valfråga och oppositionen har hitintills misslyckats med att föra
upp detta ärende överst på dagordningen.
När euroländernas BNP-siffror för 2:a kvartalet presenterades i mitten av
augusti jublades det över att resultatet för första gången på 18 månader visade
på plus för euro-området (0,3 procent). Problemet är dock att de sedan tidigare
skuldtyngda länderna Cypern, Grekland, Italien och Spanien fortsatt visar upp
minussiffror.

Fyra skuldtyngda länder med kommande hjälpbehov från EU, ECB och IMF?

Efter en sannolik valseger kan Merkel vara mogen för en kursomläggning beträffande en europeisk bankunion. Klockan torde då vara slagen för EU att ta ett
definitivt beslut om färdvägen. Valmöjligheterna är få och huvudlinjen pekar i
riktningen mot en bankunion.
SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist anser dock att problemet med en bankunion är att den driver Europa allt mer mot en federal stat. EU:s färdplan
innebär samarbete på fyra nya områden som kan tolkas som fyra unioner vid
sidan av den monetära. Det gäller en bankunion, en fiskal och ekonomiskpolitisk union samt en demokratisk union. Bergqvist menar att färdvägen för en
hållbar euro är mer omfattande än vad som framkommit.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Bilden nedan visar Angela Merkel i samspråk med partiledaren för koalitionspartiet FDP och tillika vise förbundskanslern Philipp Rösler.)

IMF ansåg nyligen, liksom nu Schaeuble, att Grekland inom kort är i behov av
nya stödåtgärder och frågan blir då om Trojkan tänker utesluta Grekland och
möjligen något mer land från eurosamarbetet. Med eller utan ett euro-medlemskap lär det dock bli en andra skuldavskrivning för Greklands del. Den första
avskrivningen drabbade 2011 de privata fordringsägarna och handlade om en
summa på cirka 100 miljarder euro. Vad som ingen ansvarig idag vill tala om är
att en andra skuldavskrivning högst sannolikt kommer att drabba de offentliga
långivarna, dvs att Europas skattebetalare kommer att få stå för notan.xx

Även om de ovan nämnda händelserna är de som just nu ser ut att vara de som
kommer att stå i fokus under den kommande hösten så finns det också några
andra företeelser som förtjänar att observeras.
Vi har under hela 2013 delgetts information om flera skilda influensaliknande
sjukdomsfall från flera platser i världen. Några av dessa med potentialen att
kunna starta en pandemi. Mest omtalad är den nya fågelinfluensan H7N9. Ett
okontrollerat utbrott av en muterad typ av denna influensa skulle kunna få
förödande konsekvenser för hela världen med förhållandevis mycket höga
dödstal.
Den omtalade kometen ISON närmar sig oss allt mer för varje dag. NASA har
den senaste tiden varit något tveksamma till om kometen har förmåga att under
november/december leva upp till den spektakulära händelse som tidigare förutspåtts. Tveksamheten beror på att kometen under senaste tiden inte ökat i ljusstyrka, något som förbryllar experterna.
Sedan tidigare år vet vi att perioden kring Hösthögtiderna har visat på extra hög
frekvens beträffande kraftiga jordskalv. Speciellt gällde detta år 2009 då det
under en dryg månad registrerades inte mindre än sex skalv med en magnitud
på 7,0 eller där över. Kommer vi att få se en liknande utveckling under 2013?

****************************************************************
Vi vet inte vad den kommande hösten med dess Hösthögtider kommer att
inrymma men vi kan ana en allmän turbulens både politiskt och ekonomiskt.
Hösthögtiderna tar sin början under kvällen den 4 september och några timmar
senare inleds G-20-ländernas toppmöte i St Petersburg som pågår 5 till 6
september. Det tyska valet äger rum mitt under Lövhyddohögtiden och de
amerikanska finansieringsproblemen kommer sannolikt att stå i fokus under
hela perioden för Hösthögtiderna.
Fortsättningen på den europeiska agendan får tillsammans med utvecklingen i
Mellanöstern anses vara det mest intressanta ur ett eskatologiskt perspektiv.
En europeisk bankunion kan var startskottet mot ett kommande rike, ett återuppståndet romarrike, med de tio kungar som beskrivs i Daniels bok och i
Uppenbarelseboken. De kommer att regera under en enda timme (från grundtextens ὥρα med betydelsen timme, säsong, ett ögonblick, extra kort) vilket
talar om ett mycket snabb förlopp som kommer att leda fram till ett antikristligt
maktövertagande.
Upp 17:12 Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något
rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under
en enda timme.
Dan 7:24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter
dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre
kungar. 25 Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga.
Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i
hans hand under en tid och tider och en halv tid.
Mvh Rune

