Under de senaste åren har allt fler tecken pekat på att vi nu gläntar på dörren till
ändetidens slutskede, det vill säga Daniels 70:e vecka och Jesu återkomst. Det
judiska folket och staten Israels rådande situation, det eskalerande avfallet samt
den världsekonomiska utvecklingen får anses vara hörnstenarna vid bedömningen av var i den profetiska agendan vi nu befinner oss.
Navet och själva fundamentet i dessa iakttagelser är självfallet den Israeliska
statsbildningen år 1948. Jesus säger själv att det släkte som ser Israel födas
inte skall dö innan vi får se Människosonens återkomst. Vi ser också hur ett
stort avfall äger rum i kyrkorna och hur felsteg från den rätta läran nu sker med
häpnadsväckande hastighet. Detta är tecken som varslar om en annalkande
slutfas. Även ekonomin pekar i samma riktning och är tillsammans med Mellanösternutvecklingen sannolikt den katalysator som kommer att starta den slutliga
turbulens som kommer att kratta manegen för antikrists framträdande.
Vi kommer i den här artikeln att titta närmare på vilka tecken som nu är aktuella
på det astronomiska planet och sätta dessa i relation till den Bibliska kalendern
och då i huvudsak den aktuella Högtidstetraden 2014-15.
Världen inordnas av kalendrar baserade på olika astronomiska fundament och
har oftast en förankring i respektive områdes huvudsakliga religion. Exempelvis
är den muslimska kalendern helt styrd av månens olika faser, vi i västerlandet
rättar oss efter den gregorianska kalendern som är helt bunden till solen medan
den judiska inrättar sig efter både solens och månens olika faser. Att den
judiska kalendern också är Guds kalender framgår redan i Första Moseboks
första kapitel där Gud sätter både solen och månen på himlavalvet för att bland
annat reglera tider, dagar och år. Detta innebär att alla profetiska iakttagelser
måste ske med utgångspunkt från den judiska, Bibliska kalendern.
När Mark Biltz, messiansk jude och pastor i USA, för ett antal år sedan upptäckte sambandet mellan vissa fenomen på himlavalvet och högtider i den
judiska kalendern blev detta något av en revolution inom området. Biltz upplevde under ett besök i Jerusalem en månförmörkelse över staden. Detta fick
honom att fundera över vad Bibeln säger om sol- och månförmörkelser. Han
studerade detta närmare och upptäckte då hur fyra totala månförmörkelser i rad
i vissa fall hade ett specifikt förhållande till de judiska högtiderna Påsken och
Lövhyddohögtiden och hur dessa fenomen då återspeglade speciella händelser
i judarnas historia.
Företeelsen att fyra månförmörkelser uppträder i rad utan att någon partiell eller
penumbral förmörkelse infaller inom denna tidsram kallar NASA en tetrad från
grekiskans tetra som betyder fyra. (Läs om månförmörkelser här). Tetrader är
inte helt ovanliga men sker över tid med en stor oregelbundenhet. Exempelvis
inträffade inga tetrader under 16- 17- och 1800-talen medan 1900-talet innehöll
fem tetrader och nuvarande århundrade inrymmer inte mindre än åtta tetrader.
Tetraderna i sig innebär ju inget märkligt ur profetisk synpunkt utan det är först
när vi sätter dem i relation till den Bibliska kalendern som de blir intressanta. En
så kallad Högtidstetrad betyder att en tetrad infaller så att förmörkelserna äger
rum under den judiska Påsken samt Lövhyddohögtiden och att detta fenomen
sker under två år i följd.

De senaste 2000 åren har med säkerhet innehållit tre Högtidstetrader. Den
första 1493-94 skedde i samband med att judarna drevs ut ur Spanien 1492.
Alhambradekretet utfärdat 31 mars 1492 beordrade alla judar att lämna Spanien senast i slutet av juli samma år. Det var alltså en mörk tid i den judiska historien vilket åtföljdes av denna Högtidstetrad.
Vi skall nu koncentrera oss på de andra två Högtidstetrader som redan ägt rum
och i synnerhet den nu kommande och aktuella som inträffar 2014-15.
I modern tid, det vill säga från 1900-talet och framåt inföll den första Högtidstetraden åren 1949-50. Detta var åren efter den Israeliska statsbildningen den
14 maj 1948 och kan tolkas som en tydlig signal och bekräftelse på denna profetiska händelse. Speciellt den första förmörkelsen 13 april 1949 får anses som
xunik då den ingick som den första i en
Högtidstetrad, var delvis synlig över
Jerusalem och samtidigt var en så
kallad Bull´s Eye Blood Moon. Det vill
säga en förmörkelse som når djupt in i
kärnskuggan och träffar så att säga
mitt i prick. Förmörkelsen är den djupaste av de förmörkelser som ryms i
de fyra nämnda Högtidstetraderna..Se
NASA:s illustration t.h.
I samband med Högtidstetraden inföll inom loppet av år 1950 också två solförmörkelser på judiska högtidsdagar. Under Adar 29/Nisan1 inträffade en
annular förmörkelse. Nisan1 är Herrens Nyår och beskrivs i 2 Mos12:1-2 där
Herren förklarar att Nisan skall för er vara den första månaden på året. Senare
samma år inträffade också en total solförmörkelse under Basunhögtiden.

År 1967 utkämpade Israel det så kallade Sexdagarskriget eller Junikriget vilket
resulterade i att judarna återtog Östra- eller Gamla Jerusalem som ockuperats
av Jordanien. Gamla Jerusalem omfattar många heliga platser för både judar
och kristna, inte minst Tempelplatsen och Klagomuren. Dessa viktiga händelser
bekräftades 1967-68 med ytterligare en Högtidstetrad. Enda skillnaden mot
1949-50 års tetrad var att solförmörkelsen under Adar 29/Nisan1 var partiell.

Vi står nu inför ytterligare en Högtidstetrad vilken alltså infaller 2014-15. Detta
är den fjärde kända Högtidstetraden och den tredje i modern tid. Efter den nu
aktuella Högtidstetraden kommer inget liknande att inträffa förrän åren 2582-83.
Det vill säga under nära 1100 år så inträffar alla tre förekommande Högtidstetrader under loppet av drygt 66 år. De två första sammanföll också med ytterst
viktiga profetiska skeenden i den judiska historien.
Är dessa sammanträffanden enbart en slump? Ja några menar att så är fallet.
Bibeln talar dock om att Gud själv har inrättat dessa himlafenomen från skapelsens början för att de skall vara en tillförlitlig timekeeper och en stadfästelse
av ändetidens profetiska utveckling. I Psaltaren kan vi läsa om en av Guds
avsikter med månen.
Ps 104:19 Du gjorde månen till att bestämma tider (hebreiska moed = sammankomst, ett på förhand avtalat möte, högtid), solen vet stunden då den skall
gå ner.
Samma hebreiska ord för tider kan vi läsa om redan i Första Mosebok och där
vi även ser att det hebreiska ordet för tecken i grundtexten betyder (i betydelsen; framträder, uppenbarar sig = en signal)
1 Mos 1:14 Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!" De skall vara tecken (hebreiska oth = i betydelsen; framträder, uppenbarar sig = en signal) som utmärker särskilda tider (hebreiska moed = sammankomst, ett på förhand avtalat möte, högtid) dagar och år.
Vi ser även i Tredje Mosebok när Herren talar om sina Högtider att samma ord
används för högtider.
3 Mos 23:4 Detta är HERRENS högtider (hebreiska moed = sammankomst, ett
på förhand avtalat möte, högtid), de heliga sammankomster som ni skall utlysa
på bestämda tider (hebreiska moed).
Av dessa bibelord förstår vi att solen och månen är himlakroppar som är skapade och fästa på himlavalvet med viktig uppgifter att signalera om profetiska
händelser och om möten med himmelsk anknytning. Mark Biltz menar till och
med att den rätta översättningen av hebreiska grundtextens moed (tider) är
Gudsmöte. Jesaja talar också om att allt är från börja bestämt, det vill säga vad
vi läser i Första Mosebok om tecken i solen och månen är redan då förutbestämt att senare bekräfta skeenden i den yttersta tiden.
Jesaja 46:10 Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i för-väg
det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill
kommer jag att göra.
Nedan ser vi en illustration över den nu aktuella Högtidstetraden. Skillnaden
jämfört med Högtidstetraden 1967-68 är att en rockad har skett mellan solförmörkelserna under Adar 29/Nisan1 och Basunhögtiden. Ett observandum är
också att den sista månförmörkelsen 28 september 2015 är synlig över Jerusalem och är dessutom en så kallad supermåne, det vill säga att månen
befinner sig i sin närmaste position till jorden.

Ytterligare en iakttagelse vi kan göra och som sannolikt kan sättas i samband
med tetraden 2014-15 är de tre totala solförmörkelser som under åren 2008-10
ägde rum under den första dagen i den judiska månaden Av. Detta datum
infaller mitt i den för judarna tre veckor långa och ofta olycksdrabbade perioden
mellan Tammuz 17 och Av9 , en tid som ofta benämns dire straits.

Naturligtvis kan vi inte genom att studera profetiorna eller vända våra blickar
mot himlen veta den exakta dagen för Jesu återkomst men Paulus skriver i
Första Tessalonikerbrevet något viktigt, att om vi lever i ljuset så kan den dagen
inte överraska oss som en tjuv om natten. Att observera Guds tecken i skyn är
en del av många skilda iakttagelser som alla hjälper oss att leva i ljuset och få
en profetisk överblick av ändetiden.
1Tess 5:1-6 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet
själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk
säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som
smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4
Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en
tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.
6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra.
Vi kan vidare fundera över några utmärkande drag hos de två senaste Högtidstetraderna och vad dessa eventuellt kan säga oss om den nu aktuella tetraden.
De judiska framgångarna både vid statsbildningen och vid återtagandet av
Östra Jerusalem har varit händelser som medfört att profetior nått sin uppfyllelse. För Israels del har också dessa tillfällen föregåtts av krigstillstånd. Om
detta gäller även för den aktuella tetraden kan vi inte veta. Ett sammanbrott för
de nu forcerade fredsförhandlingarna skulle dock kunna skapa nya krigssituationer.
De två senaste Högtidstetraderna innehöll också förmörkelser hemmahörande i
samma sarosserier.
Perioditeten för de återkommande månförmörkelserna styrs av Saroscykler. En period består av cirka 6,585,3 dygn (18 år 11 dagar 8 timmar). När två förmörkelser är åtskilda av en sarosperiod delar de en
mycket likartad geometri. De två förmörkelserna sker vid samma nod
med månen på nästan samma avstånd från jorden och vid samma tid
på året. Således är Saros användbar för att organisera förmörkelser i
familjer eller serier. Varje serie varar normalt mellan 12- och 1500 år
och innehåller 70 eller flera månförmörkelse.
Följaktligen tillhörde förmörkelserna 13 april 1949 och 24 april 1967 samma
sarosserie (121). Förmörkelserna 7 oktober 1949 och 18 oktober 1967 hörde
även de till samma sarosserie (126) och så vidare och det hela avslutades med
förmörkelserna 26 september 1950 och 6 oktober 1968 som hörde hemma i
sarosserie 136. (se illustration nedan)
Tittar vi nu på tetraden 2014-15 så har denna tetrads sarosserie inte något
samband med de två senaste Högtidstetraderna. Tidigare förmörkelser i serien
från den nu aktuella tetraden har alla fyra däremot visat sig på himlavalvet
under krigsåren 1942-43 vilka de senaste Högtidstetraderna inte gjort. Möjligen
kan detta vara en indikation på att den kommande Högtidstetraden kan visa sig
peka på ett negativt event.

Även Mark Biltz har funderat på sarosseriernas eventuella inverkan på den
aktuella händelseutvecklingen. Han har då upptäckt att den sista förmörkelsen i
2014-15 års tetrad den 28 september 2015 har en intressant historik. Förmörkelsen är samtidigt den sista som förekommer i någon Högtidstetrad under de
kommande 600 åren. Denna saros (137) har tidigare genererat tre förmörkelser
under månaden Av åren 1907, 1925 och 1943. Dessa år täcker för judarna en
generation av nederlag lidanden och dom inkluderande de båda världskrigen.
Månaden Av är i den Bibliska kalendern starkt förknippad med just dessa prövningar och med ett fokus på Av9.
Nästa tre förmörkelser i denna saros ägde rum 1961, 1979 och 1997, samtliga
under den Bibliska månaden Elul. Denna judiska månad kallas "månaden av
ånger" och associeras med återsamlande och ett återvändande till Gud. Detta
var just vad som skedde under denna generation, ett judiskt återsamlande tillbaks till det förlovade landet.
Den 28 september 2015 förflyttar sig denna saros nu in i månaden Tishri, den
sjunde månaden i Guds kalender, vilken innehåller Hösthögtiderna och visar på
Jesu återkomst. Biltz slutsats av detta är alltså att denna generation vi står inför
ser ut att vara generationen för Jesu återkomst.

Till sist skall vi fundera över något som inte direkt berör den astronomiska
kartan men kan eventuellt höra samman med den Biblisk-judiska kalendern och
då även indirekt med den aktuella Högtidstetraden.
Nedan ser vi ett diagram över de senaste 25 årens månadsvisa prisnivåer för
det amerikanska aktieindexet S&P 500, Dow Jones index (Dow) uppvisar näst
intill en identisk kurva. Vad är det då för anmärkningsvärt med dessa index? Jo
som vi vet så rör sig den judiska kalendern i cykler av sju år, varav det sista året
i varje cykel är ett sabbatsår eller Shmita.
I samband med Hösthögtiderna 1994 inleddes en ny 7-årig cykel. Samtidigt ser
vi inledningen på en markant uppgång på aktiemarknaden. Denna uppgång
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fortgår fram till att cykelns sabbatsår inleds under hösten år 2000 då en lång
period av nedgång påbörjas. När sabbatsåret i samband med Hösthögtiderna
avslutas ett år senare har just traumat kring 9/11 inträffat. När börsen återigen
öppnar sex dagar efter dessa händelser, infaller under samma dygn Basunhögtiden och Dow index faller 7 procent.

Ett drygt år efter 9/11 inleder S&P en ny långvarig uppgång som återigen bryts
när ett nytt sabbatsår inleds under Basunhögtiden år 2007. När Shmita avslutas
ett år senare drabbas världen av finanskrisen och exakt på timman när en ny 7årig cykel inleds under Basunhögtiden faller Dow-indexet åter 7 procent eller
777,7 punkter.
I takt med att inte minst QE-insatserna började ge effekt inleddes en tredje
långvarig uppgång för S&P indexet under år 2009. Som vi ser fortsätter denna
uppgång alltjämt. En av frågorna vi nu kan ställa oss är, kommer detta mönster
att upprepas en tredje gång med en ny indexnedgång i samband med Hösthögtiderna innevarande år då ett nytt sabbatsår åter inleds. Frågan i fokus blir
naturligtvis sedan, vad händer under en fortsättning av detta scenario hösten
2015? Får vi en än värre ekonomisk kris eller rentav en totalkollaps runt Hösthögtiderna och den sista förmörkelsen i Högtidstetraden? Naturligtvis vet vi idag
inte svaret på dessa frågor, kanske är hela mönstret en slump, ingen vet, men
det är ändå ett observandum.
Mycket pekar ändå på att just Hösthögtiderna och avslutningen av Högtidstetraden under 2015 ur profetisk synpunkt kommer att bli speciellt intressant.
Sannolikt kommer Israel att stå i fokus och det är nog inget djärvt antagande att
även ekonomin finns med i bilden. De profetiska skeendena under den senaste
Högtidstetraden ägde rum under tetraden, kanske kommer vi att se samma
mönster 2014-15. Observera dock att denna artikel inte knyter några specifika
profetiska händelser till den aktuella Högtidstetraden.
Vi har nu studerat grundläggande fakta rörande Högtidstetraderna och även
haft några tankar och funderingar beträffande den fortsatta utvecklingen. Det
finns mycket litteratur och videoklipp på bloggar och diverse media som
behandlar Högtidstetrader och de astronomiska fenomenen i förhållande till den
Bibliska kalendern. Tyvärr är det allt för vanligt att det då förekommer felaktigheter allt ifrån rena faktafel till att man saknar kunskapen både vad gäller
astronomi och om den Bibliska kalendern när man drar sina slutsatser, detta
medan andra ger intryck av att sakna viljan att förstå.
Direkt framför oss ligger nu profetiska år av dignitet där utvecklingen pekar på
en ökande turbulens inom alla områden. Mer än någonsin tidigare gäller det nu
att vi lever i ljuset och har olja i våra lampor så vi inte blir bedragna och går
miste om Frälsningen.
Mvh Rune

