Fokus Hösthögtiderna
För majoriteten av dagens bekännande kristna är Hösthögtiderna ett tämligen
okänt begrepp. Av dessa Högtider, till antalet tre, är troligtvis Lövhyddohögtiden
den som ibland omtalas i någon predikan eller något Bibelstudium. Kanske
några också minns att Oktoberkriget 1973 mellan Israel och i första hand
Egypten/Syrien ibland omnämns som Jom Kippur-kriget. De flesta vet dock
troligtvis inte att just Jom Kippur är en av de viktigaste Högtiderna som omtalas
i Bibeln.
Det är alltså en allmänt utbredd missuppfattning bland oss kristna att dessa
Högtider är specifikt Judiska Högtider och något vi inte skall ägna någon
uppmärksamhet. I Tredje Moseboks 23:e kapitel kan vi läsa om samtliga sju
Högtider som Herren själv benämner som Sina Högtider, det vill säga dessa
Högtider är inte enbart ämnade för det Judiska folket.
3 Mos 23:1 ”HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn:
HERRENS högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina
högtider”.
De flesta bland oss är säkert medvetna om sambandet mellan de fyra
Vårhögtidernas historia och hur de senare återspeglas i samband med Påsken
och Pingsten. Påskens beskyddande blod på dörrkarmarna, det felfria lamm
som offras och det osyrade brödet är en bild på Jesu frälsande och rena
offerdöd och förstlingskärven pekar på samma sätt på att Kristus uppstått från
de döda som förstlingen av de insomnade. Då Mose steg ner från berget Sinai
efter att ha mottaget lagtavlorna med de tio budorden så var även detta ett
motstycke till den kristna Pingstens andeutgjutelse.
När vi sedan studerar de tre Hösthögtiderna Jom Teruah/Basunhögtiden, Jom
Kippur/Försoningsdagen och Sukkot/Lövhyddohögtiden så handlar dessa också
på samma sätt som Vårhögtiderna om något som skall fullbordas i
nytestamentlig tid, skillnaden är att Hösthögtiderna ännu är något vi väntar
skall gå i uppfyllelse i samband med Jesu återkomst och denna tidens
avslutning.
Första dagen i månaden Tishri infaller Basunhögtiden vilket är en bild på
uppryckandet och Jesu återkomst. Då firas också det judiska nyåret Rosh
Hashana.
3 Mos 23:23 HERREN talade till Mose. Han sade: 24 Säg till Israels barn: I
sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en
minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. 25 Inget arbete skall ni
då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt HERREN.
1Tess 4:16 ”Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds
basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i
Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp
bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi
alltid vara hos Herren.”

Tio dagar efter Basunhögtiden infaller så Försoningsdagen. Även här finner vi
parallellen som är en beskrivning på hur Jesus avslutar Guds vredesdom och
då försoning gives till judarna.
3Mos 23:26 Och HERREN talade till Mose. Han sade: 27 Men på tionde dagen
i samma sjunde månad är försoningsdagen. Då skall ni hålla en helig
sammankomst, och ni skall fasta och offra eldsoffer åt HERREN. 28 På den
dagen skall ni inte utföra något arbete, ty det är en försoningsdag, då försoning
bringas för er inför HERREN, er Gud.
Sak 12:10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta
nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat.
De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert
över honom, så som man gråter över sin förstfödde
Slutligen kan vi se att Lövhyddohögtiden på 15.e dagen är en bild på
församlingens Bröllop och det kommande Tusenårsriket. Denna Högtid talar om
att hela skörden bland både hedningar och judar nu har samlats in och att
Jesus Kristus nu återvänt för att upprätta sitt rike. Om dessa händelser kan vi
läsa i Sakarjas 14 kapitel.
Sak 14:9 HERREN skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det
ske: HERREN är en och hans namn är ett.
Sak 14:11 Folket skall bo där i ro och aldrig mer lämnas till undergång.
Jerusalem skall bo i trygghet.
Sak 14:16 Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som
kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen,
HERREN Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.
På 22:a och 23:e dagen i anslutning till Lövhyddohögtidens avslutning firas
Shemini Atzeret respektive Simchat Torah, "den åttonde dagen" som i religiös
mening är separata högtider skilda från Hösthögtiderna.
Med stöd ifrån Bibeln kan vi alltså skönja att Herrens återkomst och
Tusenårsrikets upprättande kommer att äga rum under just Hösthögtiderna,
vilket år detta kommer att ske kan vi dock inte veta. Likväl kan vi genom att
studera världsutvecklingen ana oss till att tiden inte är allt för avlägsen, snarare
mycket nära förestående.
När 2008 års Hösthögtider inleddes var det som om en ny profetisk epok tog sin
början. Under sensommaren hade en övervärderad och överbelånad bostadsmarknad i USA utlöst en världsvid finansiell kris. När Representanthuset den
29 september med siffrorna 205-228 förkastade det aktuella bailoutförslaget på
$700 miljarder är det som om proppen dras ur hela det ekonomiska systemet.
På endast några timmar utsätts Dow Jones index för ett kraftigt ras och när
börsen stänger har indexet fallit 777,7 punkter motsvarande 7 procent (bilden
nedan). Blott några timmar tidigare hade det Judiska Nyåret inletts med
Basunhögtiden. Denna händelse har av många, och det med all rätt, ansetts
var en profetisk signal om en inledande dom över vårt nuvarande korrupta
ekonomiska system. Läs gärna signaturen Alias artikel på Aletheia.

Ett år senare, 2009 inföll Hösthögtiderna mellan 18 september och 9 oktober.
Turbulensen övergår då från ekonomi till seismologi. Från Jom Kippur
/Försoningsdagen den 28 september och nio dagar framåt till en av
Sukkot/Lövhyddohögtidens sista dagar den 7 oktober inträffar en anhopning
av kraftiga jordskalv. Av dessa var fem 7,4 eller däröver och det kraftigaste på
8,1 (se illustrationen nedan).

I samband med de två senaste årens Hösthögtider 2010/11 har vi kunnat se en
ökande turbulens främst på det ekonomiska planet. Förra året kännetecknades
också av fokuseringen runt kometen Elenins passage genom vårt solsystem.
Passagen har senare också kunnat knytas till flera tilldragelser på det ockulta
planet och har även fått namnet "Lucifers komet".
Vi kan endast spekulera i vad som eventuellt kommer att tilldraga sig under
årets Hösthögtider. Vad som står klart är att Grekland inte kan fortsätta inom
eurosamarbetet. Frågan är när detta utträde kommer att äga rum? Även om inte
"spiken i kistan" kommer förrän senare så kan vi få se prologen till vad som
komma skall. Alla involverade aktörer har nu tagit fram en strategi för ett
eventuellt utträde. Mitt under Hösthögtiderna kommer också Trojkans svar på
om Grekland har nått upp till de ställda krav som är nyckeln till att landet skall
kunna lyfta ytterligare €31,5 miljarder från det tidigare beslutade räddningspaketet.
Vi ser också hur den spanska ekonomin är i ständig nedåtfas. De spanska
bankerna tappas på allt mer kapital och endast under juli månad var utflödet
från spanska bankers konton hela 4,7 procent av all inlåning i det spanska
banksystemet. Oundvikligen kommer EU och ECB att tvingas släppa Grekland
för att kunna lägga allt krut på att om möjligt rädda Spanien. Landet kommer
sannolikt att tvingas begära en större bailout inom det närmsta halvåret.
ECB-beslutet från 6 september innebär att man vid behov kommer att göra
obegränsade köp av obligationer med korta löptider. Operationen kommer som
det uttrycktes att vara "fully sterilized" vilket i praktiken innebär att man flyttar
om kapital i systemet En sådan operation kommer också att var förknippad
med krav på åtgärdsprogram för respektive land.
Tillsammans med en svårlöst världsekonomisk kris så har fram till nyligen
krisen i Syrien framstått som en situation som skulle kunna skapa ett mycket
allvarlig läge i hela Mellanöstern. I slutet av augusti annonserade Ryssland så
plötsligt att landet backar från alla viktiga åtagande beträffande Syrien. Tänk
efter, vilka framtvingar dessa beslut !
Eliten har kört fast i Syrien och vi kan förvänta oss snara och radikala åtgärder
för att "lösa upp" denna knut. Med Rysslands senaste ställningstagande ligger
nu vägen öppen för Eliten att låta Muslimska brödraskapet ta över även Syrien.

Ett troligt scenario är att man med förevändningen att Syrien använt kemisk
krigföring finner anledning att genomföra en militär intervention.
Många har svårt att ta till sig vad man kallar konspirationsteorier och där
huvudrollen i detta sammanhang innehas av vad som med en gemensam
benämning brukar kallas "The Global Elite" eller "New World Order".
Elitens plan för Mellanöstern har dock funnits under lång tid. Lyssna till general
Wesley Clark hur han beskriver situationen efter 9/11 och hur denna agenda för
Mellanöstern fanns redan på tidigt 90-tal. Planen har dock omarbetats
tidsmässigt och framförallt taktiskt då man nu använder sig av Muslimska
brödraskapet som murbräcka. Projektet sattes sedan i verket i och med
uppstarten av den "arabiska våren" runt årsskiftet 2010/11. Detta understryker
också med all tydlighet vad Lindsey Williams länge hävdat beträffande Elitens
mål för Mellanöstern, varje "kung" i området skall falla "one by one".
Förhållanden kan förändras snabbt nu, både på det politiska och ekonomiska
planet. Möjligen kan det vara så att man först vill genomföra det amerikanska
presidentvalet innan man trycker på startknappen.
Årets Hösthögtider infaller mellan 16 september och 7 oktober. Bortsett från om
perioden blir turbulent eller ej så lyss vi till shofarens ton vilken sjunger ett
budskap om en annalkande vedermöda och om vår Frälsares snara ankomst.
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