Israel 2013-2015
Den israeliska statens historia från idé till nutid sträcker sig över mer än hundra
år. Sedan landet bildades 1948 har också konflikten mellan Israel och dess
arabiska grannländer inklusive palestinierna blivit en utdragen historia och varit
föremål för flera krig och många politiska förvecklingar. Denna konflikt ser nu,
en bit in på nuvarande århundrade, allt mer ut att bilda navet i Mellanösterns
eskalerande politiska motsättningar. Själva hörnstenen i den fortsatta utvecklingen finner vi högst troligt i de ofta omdiskuterade verserna i Danielbokens 9:e
kapitel.
Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt
utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som
kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig.
Förödelse är fast besluten. 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.
I det fortsatta resonemanget utgår vi från att det är antikrist som stadfäster
förbundet med de många, högst troligt kommer detta förbund att även innefatta
staten Israel.
Under den gångna hösten har Israel utsatts för ökad fientlighet i form av
Hamas raketattacker från Gazaremsan. Efter att båda sidor använt sig av
militära medel undertecknades i november ett eldupphöravtal mellan parterna,
detta sedan påtryckningar skett från i första hand Egypten och USA.
Hösten har också inneburit att FN:s generalförsamling med överväldigande
majoritet beslutat att Palestina ska få status som observatörsnation – ett steg
på vägen mot ett fullständigt erkännande. Beslutet har mest symbolisk
betydelse men det ger också palestinierna större inflytande i den internationella
politiken.
Kort efter FN-beslutet klargjorde Israel att man planerar för bygge av 3000 nya
bostäder öster om den gröna linjen. Det handlar om två bosättningar, en är
Givat HaMatos söder om Jerusalem och den andra den så kallade E1-planen,
ett område på 12 km2 öster om Jerusalem. Under december månad har det, utöver de tidigare nämnda, givits klartecken för byggstart av ytterligare bostäder.

Kartan visar Jerusalem med omnejd. Heldragen röd linje visar den färdigbyggda
muren mot Västbanken. Prickad röd linje är den del av Västbanksmuren som är
planerad som en ny dragning och som är under konstruktion. Prickad vit linje visar
den så kallade gröna linjen. De blå fälten beskriver de områden öster om den gröna
linjen som har bebyggts efter 1967. Det blålinjerade området är det nu omdiskuterade E1 där nya bosättningar är planerade.

Givat HaMatos är ett projekt som syftar till att ge de etiopiska judar som flögs till
Israel 1991 riktiga bostäder. De senaste två decennierna har dessa istället bott i
en kåkstad söder om Jerusalem och haft mycket svårt för att integreras i det
israeliska samhället. E1-planen är den mest omtvistade av de två projekten då
den kommer att länka ihop Jerusalem med den sedan tidigare kontroversiella
Ma´ale Adumim, en småstad öster om Jerusalem som började byggas under
70-talet. E1 och Ma’ale Adumim anses av palestinierna avsevärt försvåra upprättandet av en palestinsk del av Jerusalem.

Bilden visar det område inom E1-sektorn där det planeras för nybyggnation

Oenigheten främst beträffande E1-området kan sannolikt bli katalysatorn till ytterligare en skärpning av Mellanösternkonflikten. EU:s utrikesminister Catherine
Ashton har bland annat gjort detta uttalande angående de nya byggplanerna.
EU har aldrig tidigare varit tydligare än det var den 10 december i att uttrycka
sitt starka motstånd mot utvidgningen av bosättningar. EU motsätter sig särskilt
genomförande av planer som allvarligt undergräver förutsättningarna för en
förhandlingslösning på konflikten genom att äventyra möjligheten till en varaktig
och livskraftig palestinsk stat och Jerusalem som framtida huvudstad i två
stater. Mot bakgrund av dessa centrala mål, att uppnå en tvåstatslösning,
kommer EU att övervaka situationen och dess vidare konsekvenser och handla
därefter.
Stark kritik mot byggplanerna har även framförts av USA och Kvartettens
sändebud Tony Blair har visat sig vara mäkta irriterad över E1-planerna. I ett
uttalande stödde han kritiken från EU och USA.
Detta är ett ögonblick när det är viktigt att starta en riktig förhandling och det alla
sådana meddelanden (planerna på nybyggnation) gör är att sätta nya hinder i
vägen för framsteg och underminera utsikterna för en förhandlad fred som leder
till en livskraftig palestinsk stat som lever sida vid sida med ett tryggt och säkert
Israel.

Sista meningen i det citerade uttalande från Catherine Ashton kräver särskild
observans , "Mot bakgrund av dessa centrala mål, att uppnå en tvåstatslösning,
kommer EU att övervaka situationen och dess vidare konsekvenser och handla
därefter (act accordingly)". Detta kan eventuellt tolkas som att EU och då även
Kvartetten nu kommer att välja en mer hårdförd linje i sina försök att lösa IsraelPalestinafrågan.
Liknande signaler kommer också från israeliska utrikesdepartementet. I en
artikel som publicerades i den israeliska dagstidningen Haaretz och som bygger
på dokument från israeliska UD talas det om att EU på allvar betvivlar
livskraften i fredprocessens nuvarande form. Man anser att processen är i
behov av ett nytt format för att betydande framsteg skall kunna uppnås under
2013. Dokumentets innehåll kommer att utvärderas av det israeliska utrikesministeriet och kommer att vara den första frågan på dagordningen för den nya
israeliska regering som kommer att bildas efter valet den 22 januari. I UD:s
kommentar sägs även att Israel fruktar att man under 2013 kan komma att
påtvingas en freduppgörelse signerad EU (Kvartetten).
Ett implementerande av en fredsuppgörelse kommer högst troligt också att
innebära att vi får se antikrists framträdande på världsscenen." Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka ...". En fredsuppgörelse i
Mellanöstern kommer sannolikt inte enbart att omfatta Israel-Palestinafrågan
utan fodrar ett mer övergripande fördrag gällande hela Mellanösternområdet inklusive Israels arabiska grannländer. För att ro i land en så omfattande överenskommelse krävs sannolikt ett antikristligt ingripande.
En fredsuppgörelse kommer mest troligt att föregås eller sammanfalla med en
världsomfattande kollaps på det ekonomiska området, en problematik som även
här kommer att få en lösning signerad antikrist.
Vi kan spekulera vitt och brett beträffande ändetiden och använda oss av
diverse scenarier för att skapa en trovärdig "timeline", i de alla flesta fall fallerar
dock prognoserna. Vissa specifika och exakta tidpunkter är dock fastställda från
universums skapelse. Det handlar om de astronomiska tecken som vår Herre
placerat på himlavalvet. Ett av dessa tecken är de unika Högtidstetrader som
Mark Biltz för några år sedan upptäckte förekomsten av. Vi skall titta lite
närmare på dessa tetrader och vad de eventuellt kan säga oss om Israels
närmsta framtid. Läs gärna Tetrader och Herrens Högtider för bättre förståelse
av fortsättningen.
Efter den israeliska statsbildningen 1948 inföll under 1949-50 den första av de
tre aktuella Högtidstetraderna. Den första månförmörkelsen 13 april 1949 var
helt unik då den var en så kallad Bull´s Eye Blood Moon (förmörkelsen träffar
mitt i prick), den ingick i en Högtidstetrad och var samtidigt synlig över Jerusalem. För övrigt var alla fyra förmörkelserna i Högtidstetraden synliga över
Jerusalem. Förutom de fyra totala månförmörkelserna under Påsk- och
Lövhyddohögtiderna ägde en annular solförmörkelse rum under Herrens Nyår
(2Mos12:1-2) Adar 29 till Nisan 1 1950. Ett liknande fenomen uppträdde under
Basunhögtiden samma år, en total solförmörkelse visade sig på himlavalvet.
Herrens astronomiska signal upprepades åren 1967-68 efter det att Israel under
Sexdagarskriget 1967 återtagit Östra Jerusalem. Förutom de fyra totala månförmörkelserna under Påsk- och Lövhyddohögtiderna sågs 1968 en partiell
solförmörkelse i samband med Herrens Nyår, återigen följt av en total solförmörkelse under Basunhögtiden samma år.
Riktigt intressant blir det när vi vet att det 2014-15 åter kommer att uppträda en
tetrad näst intill identisk med de två tidigare Högtidstetraderna. Utöver de fyra
totala månförmörkelserna kommer vi 2015 att få se en total solförmörkelse
under Herrens Nyår och en partiell solförmörkelse på Basunhögtiden.
Vi kan från de två första Högtidstetraderna se ett visst mönster. Den första
tetraden 1949-50 ägde rum åren efter den israeliska statens bildande. Vid
tetraden 1967-68 inföll den första totala förmörkelsen under april strax innan
Judarna återtog Östra Jerusalem vilket skedde under inledningen av juni 1967.

Sju av de åtta månförmörkelserna som ägt rum under Högtidstetraderna 194950 samt 1967-68 har alltså inträffat efter det att de aktuella händelserna ägt
rum, signalerande en bekräftelse på de viktiga profetiska tilldragelserna. Om vi
nu, med betoning på om, utgår från att samma mönster kommer att gälla även
för Högtidstetraden 2014-15 så skulle rimligen en, för Israel och det Judiska
folket, mycket viktig händelse inträffa någon gång under de kommande 18
månaderna fram till mitten av 2014. Naturligtvis är detta enbart en fundering
baserat på tidigare mönster. Självfallet kan vi inte heller veta vad denna
kommande Högtidstetrad eventuellt kommer att bekräfta.
Det bör observeras att det före 1949 inte inträffat någon Högtidstetrad sedan
slutet av 1400-talet (även denna något osäker) och inte minst viktigt, nästa
Högtidstetrad infaller åren 2582-83. Samtliga tre Högtidstetrader som äger rum
under nära 1100 år sker alltså exakt på dagen under loppet av 66 år och 6
månader, allt enligt Judisk kalender.
Både den politiska utvecklingen och Herrens astronomiska signaler talar om att
Israel och det Judiska folket sannolikt står inför drastiska och omvälvande
händelser kanske redan 2013. Ohlins brukar använda metaforen att lägga
pussel för att förstå ändetidens förlopp. Man får en bit att passa in här och en
annan bit där för att så småningom börja ana ett mönster och tillslut se hela
bilden. Den kommande Högtidstetraden och de händelser den signalerar kan
visa sig bli en viktig bit i ändetidens pusselläggning.
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