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Vid solnedgången den 24 september inleds årets Judiska Nyår vilket också är
liktydigt med Basunhögtiden eller Jom Teruah. Detta dygn är alltså starten på
de tre Hösthögtiderna Basunhögtiden, Försoningsdagen och Lövhyddohögtiden. Enligt den Judiska tideräkningen är det kommande Nyåret inledningen på
år 5775 vilket också är ett sabbatsår eller Shmita. I Bibelns Gamla Testamente
talas det på ett flertal ställen om Herrens sjuårscykler och om det sjunde året,
sabbatsåret. I Andra Mosebok kan vi läsa nedanstående.
2 Mos 23:10-11 I sex år skall du beså din jord och bärga dess gröda. 11 Men
det sjunde året skall du låta den vila och ligga orörd, för att de fattiga i ditt folk
skall få sin föda från den. Det som de lämnar kvar får markens djur äta. På
samma sätt skall du göra med din vingård och din olivplantering.
Vidare läser vi i Femte Mosebok följande om Shmita.
5 Mos 15:1-2 Vart sjunde år skall du låta vara ett friår, 2 och detta är vad som
gäller angående friåret: Varje långivare som lånat ut något åt sin nästa, skall då
efterskänka sin fordran. Han får inte utkräva skulder av sin nästa och sin
broder, ty ett HERRENS friår har utlysts..
Nu lever vi inte längre under lagen utan i det nya förbundet genom Jesus
Kristus. Ändå kommer vi att se hur Herren idag styr ekonomin på ett sätt som
följer samma sjuåriga mönster och kännetecknas av ett fokus på det sjunde året
i den Judiska kalendern.

24-25 september - inledningen på Shmita 5775
******************************
Låt oss börja med att titta lite närmre på dagens ekonomiska situation i form av
det amerikanska aktieindexet S&P 500. Detta index blir tillsammans med Herrens sjuårscykel själva kärnan i vårt resonemang.
Sedan bottennoteringen 2009 har S&P-indexet fram till idag stigit med runt 185
procent. Det är en påtaglig och ovanligt lång uppåtgående trend. Allt fler talar
nu om att en kraftig korrigering kan vara nära förestående Den nu pågående
utfasningen av Fed:s QE-satsningar anses vara en riskfaktor som på grund av
minskad likviditet kan komma att pressa aktiemarknaden. De kommande räntehöjningarna blir också en negativ faktor. Tidigare i år väckte det också stor uppmärksamhet när finansgurun Georg Sorros satsade stort mot den amerikanska
aktiemarknaden och S&P 500 genom att köpa säljoptioner för inte mindre än
1,3 miljarder dollar (cirka 8,7 miljarder SEK).
Under de senaste månaderna har även ett flertal negativa utländska faktorer
tillkommit. Just nu anses de största riskerna var sanktionerna mot Ryssland,
den Kinesiska ekonomin samt turbulensen i Mellanöstern.

Nedan kan vi se hur S&P-indexet utvecklats sedan 1950 och fram till idag.
Diagrammet beskriver inte de procentuella rörelserna men visar de kraftiga
rörelser som skett under de senaste 20 åren. Före mitten av 90-talet utmärker
sig endast en kraftig korrigering i samband med den svarta måndagen 1987.

Svarta måndagen, oktober 1987

Vilket samband finns då mellan detta index och den profetiska utvecklingen,
Herrens sjuårscykel och den sista tiden? Tidigare har vi vidrört denna fråga i
Hörnan Guds Tecken i Skyn. Oväntat introducerar så Mark Johnson i juli
innevarande år nära nog samma tes som vi berört i den tidigare Hörnan. Mark
är en framstående finansman och Bibelkännare från USA och presenterar sina
tankar på Lindsey Williams senaste DVD.
Mark Johnson (bilden t.h.) har studerat aktieoch finansmarknaderna från 1929 års krasch
och fram till idag. Vad han då fann var ett
tydligt samband mellan nedgångar på aktiemarknaderna och Guds sjuårscykler.
År 1929 drabbades Wall Street av den stora
aktiekraschen. Detta var året innan Shmitaåret
5691 inleddes under Hösthögtiderna 1930.
Återverkningarna av kraschen blev dock svåra
under hela 30-talet. Efter 1930-31 års Shmita
kan Johnson påvisa att alla Shmita fram till och
med 5768 (2007-2008) har varit påtagligt
negativa för aktie- och finansmarknaderna.
Stora justeringar av index har skett under eller
i nära anslutning till Hösthögtiderna.
Om vi nu detaljstuderar utvecklingen för de stora aktieindexen S&P och Dow
Jones under de senaste tre sjuårscyklerna upptäcker vi ett intressant mönster.
Till att börja med kan vi konstatera att aktierörelserna från och med Hösthögtiderna och ingången till den nya sjuårscykeln 1994 börjar att över tid
uppvisa extremt mycket större rörelser. Under de första sex åren i cykeln från
1994 till 2000 stiger kurserna med 220 procent fram till år 2000 då uppgången
bryts i samband med Hösthögtiderna detta år.
Kurserna faller sedan under hela Shmitaåret 5761. När sju dagar återstår av
året sker så 9/11 och händelserna kring World Trade Center. Handeln på Wall
Street är på grund av turbulensen stängd och återupptas först den 17 september vilket sker under samma timmar som en ny judisk sjuårscykel inleds i
samband med det Judiska nyåret. När börsen stänger efter den första dagens
handel har Dow Jones rasat med sju procent.
Efter ytterligare en tids fallande kurser inleds så en ny långvarig uppgång med
cirka 95 procent. Uppgången bryts först under Hösthögtiderna 2007 och i samband med inledningen på en ny Shmita. Även under Shmitaåret 5768 faller
kurserna och fallet intensifieras i samband med finanskrisens eskalering under
inledningen av Hösthögtiderna 2008. Samma timmar som en ny judisk sjuårscykel inleds den 29 september faller så Dow Jones index återigen sju procent
vilket också var liktydigt med 777,7 punkter.

I samband med att de två senaste Shmitaåren inletts ser vi att en långvarig
nedgång påbörjats på aktiemarknaderna. Än mer intressant är att det ett år
senare i anknytning till att Shmitaåren avslutas och en ny sjuårscykel inleds så
inträffar 9/11 respektive finanskrisen.

Vi.
Om vi med utgångspunkt från de senaste sjuårscyklerna ser var vi befinner oss
idag så erfar vi att det historiska mönstret på nytt verkar upprepa sig. Illustrationen nedan är baserad på S&P-indexet men Dow Jones index följer nära nog
samma mönster och båda ger en bild som visar att vi åter befinner oss på
toppen av en fem år lång uppgångsperiod. Naturligtvis vet vi inte om detta
tidigare mönster kommer att upprepas en tredje gång under Shmitaåret 5775
men det skulle vara föga förvånande om så blir fallet.

Vad som under denna Shmita skiljer sig från de två senaste är att vi nu också
har en Högtidstetrad där två av de fyra blodröda månarna kommer att uppträda
under 5775 och den sista i anslutning till Hösthögtiderna 2015. Därtill kommer
en total solförmörkelse som äger rum i samband med Herrens Nyår våren 2015
och en partiell solförmörkelse under Basunhögtiden och Shmitaavslutningen
2015. För en mer detaljerad redogörelse av Högtidstetraderna se Hörnan Guds
Tecken i Skyn.
Vi vet att Gud aldrig sätter en dom i verket utan föregående varningar. De
exakta kronologiska placeringarna av de aktuella skeendena kring 9/11 och
finanskrisen kan tveklöst benämnas som varningar över vår levnadsstil och vår
ohörsamhet mot Guds levnadsregler. Ytterst bekymmersamt är att dessa Guds
varningar inte åstadkommit någon som helst ånger och omvändelse, snarare
har utvecklingen blivit den motsatta. David Wilkerson är en av flera som talat
om vår nonchalans och fullständiga motvilja mot en omvändelse efter 9/11händelserna och påpekat att "Tornen har fallit men vi missade budskapet". Hela
Wilkersons mycket tänkvärda reflektion om Guds varning till oss kan läsas här
Sedan den första blodröda månen framträdde den 15 april innevarande år är
det som om världen genomgått ett paradigmskifte och trätt in i en ny profetisk
fas. Nedan följer något av vad som utlösts efter den första förmörkelsen i april.

•

Ett sammanbrott av civiliserade samhällstrukturer
i delar av Mellanöstern och ett tilltagande av total
anarki med förföljelser riktade inte minst mot den
kristna befolkningen.

•

En allmän eskalering av opposition mot Israel där
grupper ifrågasätter landets berättigande att existera som nation.

•

En global utbredning av våldshandlingar riktade
mot judar.

•

En allvarlig inrikeskonflikt i Ukraina resulterande i
inbördeskrig med ett engagemang långt utanför
landets gränser.

•

En renässans av kalla kriget.

•

Ett okontrollerat ebolautbrott i Västafrika med risk
för global spridning.

•

Överraskande snabb de-dollarization.

•

Krisländer i Sydeuropa åter i svårigheter.

•

Argentina ställer in betalningarna.

Listan skulle kunna göras betydligt längre men detta är några av de händelser
som startat eller kraftigt eskalerat efter 15 april och den första blodröda månen.
Möjligen är detta inledningen på en tid med tilltagande turbulens som kan
komma att accentueras under Hösthögtiderna, den sista blodröda månen och
avslutningen av Shmitaåret hösten 2015.
Vi kan konstatera att hur mycket finansexperterna än lägger sina pannor i djupa
veck för att styra ekonomin i den riktning de önskar så är det ändå vår Herre
som låter ekonomin regleras av samma mönster som i de Gammaltestamentliga sjuårscyklerna. Fortsättningen på den aktuella sjuårscyklen varslar om
att vi under shmitaåret 5775 sannolikt kommer att se en kraftig nedgång på
världens aktiebörser och att vi under Hösthögtiderna 2015 kommer att drabbas
av en än kraftigare varning från vår Herre.
Wilkersons påpekande om att vi missat budskapet beror till stor del på att
dagens kyrka inte förstår att läsa av tiden. I Tredje Moseboks 23:e kapitel kan vi
läsa om Herrens Högtider där Han säger att detta är Mina Högtider. Förstår vi
detta rätt inser vi att de fyra Vårhögtiderna har under påsken uppfyllts genom
Jesu död och uppståndelse och under pingsten genom andens utgjutande.
De tre Hösthögtiderna återstår att uppfyllas vilket kommer att ske genom Jesu
återkomst, försoningen och tusenårsriket. Då Vårhögtiderna uppfylldes på exakt
rätt tidpunkt i Herrens kalender så kan vi förstå att detta också kommer att gälla
uppfyllandet av Hösthögtiderna.
Problemet med dagens kyrka är att man helt saknar förståelse och förankring i
denna viktiga Herrens agenda. Man verkar efter en klocka utan visare vilket får
till följd att man saknar förmågan och oftast även viljan att rätt läsa tiden vilket
leder till att man inte heller förstår den sista tidens profetiska agenda. Det är
bara att instämma i Mark Biltz uppmaning om att det är hög tid att sända en
"wake up-signal" till den sovande kyrkan och att synkronisera våra klockor med
Guds kalender.

Har vi synkroniserade klockor kan vi också skönja att Hösthögtiderna 2015 sannolikt kommer att signaler en milstolpe i den sista tidens profetiska utveckling.
Vad detta innebär vet än så länge allenast vår Herre, vi kan endast förlita oss
på Hans löften om att Han är med oss genom kommande svårigheter.
Jesaja 41:10 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din
Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets
högra hand.
Mvh Rune

