Förmörkelse med profetiskt omen
För de flesta av oss handlar ekonomi till största delen om vår dagliga privatekonomi och om de val vi ställs inför för att skapa förutsättningar för ett relativt
bra liv och en framtida god försörjning. Det kan gälla sparande, lån till ett bilköp,
ett fastighetsköp eller kanske en pensionsförsäkring. Troligtvis funderar vi inte
så mycket över hur de stora ekonomiska och finansiella strukturerna är
sammansatta och vad som är drivande i detta systemet.
Studerar vi Bibelns budskap hittar vi dock många Herrens vägledningar om hur
vi skall förfara i fråga om handel och ekonomi samt vad som kommer att drabba
oss om vi inte följer dessa maningar. Artikelns rubrik är ett motstycke till
Uppenbarelsebokens beskrivning av den svarta hästen, ryttaren och balansvågen och vi finner i Bibeln många ställen som talar med samma andemening.
5 Mos 25:13 Du skall inte ha två slags vikt i din börs, en stor och en liten, 14
och i ditt hem skall du inte ha två slags efamått, ett stort och ett litet. 15 Full och
rätt vikt skall du ha. Fullt och rätt efamått skall du också ha, för att du må leva
länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig. 16 För HERREN, din Gud,
avskyr alla som gör orätt på detta sätt.
Ord 20:10 Två slags vikt och två slags mått, HERREN avskyr bådadera.
Amos 8:4 Hör detta, ni som står efter den fattiges liv och vill göra slut på de
olyckliga i landet, 5 ni som säger: "När är nymånadsdagen förbi så att vi får
sälja säd, och sabbaten så att vi får öppna vårt sädesförråd? Då skall vi göra
efa-måttet mindre och höja priset och förfalska vågen så att den visar orätt vikt.
6 Då skall vi köpa de utblottade för pengar och den fattige för ett par skor. Och
spillsäden skall vi då sälja som säd."7 HERREN har svurit vid Jakobs stolthet:
Aldrig skall jag glömma någon av deras gärningar.
Ja det bibliska perspektivet är inte så svårt att förstå. Handlar vi med två slags
vikter och två slags efa-mått, det vill säga använder vi oss av falska vikter och
de orätta måtten är detta något Herren avskyr. Handlingen innebär att vi skapar
ett värde ut av intet och är vad vi i dagligt tal kallar inflation.
Vad Bibelorden också beskriver är i princip vad som inom dagens makroekonom benämns som Fractional Reserve Banking och Quantitative Easing
(QE) vilket innebär en successiv ökning av penningmängden, ett exempel på
det senare är QE-insatserna i USA. I båda de aktuella fallen ökar alltså
penningmängden genom att kapital skapas ur intet och är därmed inflationsdrivande.
Fractional Reserve Banking är ett system som råder över i stort sett hela
världen. Kortfattat innebär det att bankerna från inlånade medel kan skapa nytt
kapital genom att låna ut sina skulder och i de flesta fall därigenom tiodubbla
kapitalet. Detta är tillsammans med derivat det mest massiva pyramidspel som
världen någonsin skådat. En bra och kortfattad förklaring finns här, tyvärr på
engelska.
Quantitative easing (QE) (Kvantitativa lättnader) innebär att ett lands centralbank köper värdepapper som till exempel statsobligationer. Syftet är att sänka
räntan på långfristiga obligationer, och därmed påverka avkastningskravet och
tillföra likviditet till det finansiella systemet. I praktiken innebär den här metoden
att centralbanken ”trycker” nya pengar.
Det är inte så svårt att hitta den Bibliska beskrivningen på både Fractional
Reserve Banking och Quantitative Easing, vi finner det återgivet redan hos
Jesaja.
Jesaja 1:22 Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med vatten.
23 Dina ledare är upprorsmän och tjuvars kumpaner. Alla älskar de mutor och
jagar efter vinning. Den faderlöses rätt försvarar de inte, och änkans sak
kommer inte inför dem.

I Uppenbarelseboken ser Johannes i sin syn fyra hästar med var sin ryttare. När
det tredje sigillet bryts får Johannes se en svart häst och ryttaren har en våg i
sin hand. Johannes hör också en röst som talar om hur inflation förstört
valutornas värde och hur människorna tvingas arbeta en hel dag för att kunna
inhandla dagsbehovet av vete.
Att ryttaren har en våg i sin hand är en tydlig hänvisning till de tidigare Bibelverserna då våg och balansvikter i Bibeln i regel refererar till monetära system.

Upp 5:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga:
"Kom!" Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en
våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena
säga: "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och
vinet får du inte skada."
Den 13 november 2012 uppträder på södra halvklotet en total solförmörkelse
som sannolikt har en mycket profetisk innebörd. Anledningen till att vi kan ana
detta är att förmörkelsen äger rum exakt i stjärnbilden vågens balanspunkt.
Illustrationen nedan visar förmörkelsen sedd från Cairns i nordöstra Australien
20.30 UT, strax innan den uppnår totalitet.

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden
skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån.

Vad denna förmörkelse exakt bekräftar eller varslar om vet vi inte. Med tydlighet
kan vi dock konstatera att världen inte längre förlitar sig på och har tilltro till
Bibelns moralregler, vårt samhälle genomsyras allt mer av ett korrupt och
egocentriskt maktbegär vilket inte enbart återspeglas i den allmänna
sekulariseringsprocessen utan smittar av sig in i våra församlingar. Vi ber inte
längre till Herren om möjligheter till kyrkbygget utan vi går ner på knä inför
bankens långivare för att uppfylla vår önskningar, vi blir slavar under banken.
Ord 22:7 Den rike råder över de fattiga, låntagaren blir långivarens slav.
Vad vi vet genom skriftens ord är att världen kommer att dömas hårt den dag
domen faller över våra överträdelser, inte minst domen över vårt ekonomiska
system. Hela världsekonomin står nu på randen till att krackelera. Världens
samlade skulder har på den senaste tio åren vuxit från $80biljoner till $200
biljoner, det vill säga på endast tio år har världens skuldbörda ökat med 150
procent. Tittar vi på den så kallade välståndsökningen i världen är den alltså
helt baserad på skuldsättning. Allt är med andra ord en stor illusion. Det är då
inte så svårt att förstå att kraschen blir enorm den dag denna bubbla av virtuellt
kapital imploderar.
Vad som blir den tändande gnistan för denna krasch är dock svårt att förutsäga.
Efter att ECB i september öppnade för obegränsade obligationsköp har trycket
på krisländernas finansieringsproblem tillfälligt lättat och därmed har mer fokus
hamnat på den amerikanska ekonomin, detta inte minst beroende på landets
presidentvalet den 6 november.
Ännu så länge hålls den amerikanska ekonomin över vattenytan med hjälp
av en accelererande statsskuld, Quantitative Easing och nollräntepolitik. Den
amerikanska dollarns status verkar samtidigt minska då BRIC-länderna nu går i
spetsen för att lämna US-dollarn som reservvaluta och betalmedel.
Kortsiktliga investeringar och en överrepresentation av derivatavtal ökar också
risken för kaos och kollaps i den stund marknaderna förvänds i negativism.
Flera ekonomer varnar nu för att en instabil och oreglerad derivatmarknad kan
vara den faktor som får vågskålen att tippa. Om den nuvarande nollräntepolitiken fallerar och räntorna börjar stiga är risken för en derivatkollaps
överhängande då fyra av fem avtal omfattas av räntederivat. (se illustration)

Novemberförmörkelsen kan sannolikt vara ett omen om att en mäktig dom över
vårt nuvarande korrupta ekonomiska system nu är förestående och betonar
samtidigt vikten av ånger och omvändelse. Vi har vägt med falska vikter och
använt oss av ett felaktigt efa-mått och likt kung Belsassar i Davidsboken kan vi
bli funna väga för lätt.
1 Petr 4:12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå
igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. 13 Nej, gläd er ju
mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han
uppenbarar sig i sin härlighet.
Mvh Rune

