Tom DaschleS

Jesaja 9:10

I den senaste artikeln berörde vi bland annat de profetior som David Wilkerson
uttalat beträffande Amerikas framtid. Vi skall fortsätta att titta på den amerikanska nutidshistorien och dess eventuella anknytning till Jesaja 9:10. Avsnitt
av denna artikel har hämtat uppgifter från Jonathan Cahns funderingar som han
redovisat i The Harbinger, en redogörelse i bokform som kritiserats från flera
olika håll. Självklart får var och en själv bilda sig en uppfattning om bärigheten i
de uppgifter som framkommer i denna artikel.
I Jesaja 9:10 kan vi läsa följande (1917 års översättning):

"Tegelmurar hava fallit, men med huggen sten bygga vi
upp nya; mullbärsfikonträd har man huggit ned, men
cederträd sätta vi i deras ställe."
Denna vers profeterar om det sammanhang i vilket varken det norra kungariket
Israel eller senare det södra kungariket Juda ångrar sin stolthet och arrogans
gentemot Gud utan istället talar om sin egen styrka och hur man tänker agera
genom att med egen kraft bygga starkare och bruka nytt (2 Kung 17:13-23)
Denna inställning resulterar då i att man sopas bort av assyriska inkräktare
respektive förs bort i en 70-årig babylonisk fångenskap. Man straffas för sin
ogudaktighet men domen är inte definitiv. Folket som helhet har lämnat Gud
men en kvarleva skall vända sig till Herren och bli räddade. Jesaja talar här
också om den fullkomliga räddningen genom den kommande frälsaren Jesus
Kristus.
Vad är då sambandet mellan Jesaja 9:10 och dess sammanhang och dagens
Amerika? Den 11 september 2001 drabbas det amerikanska samhället av ett
nationellt trauma i samband med attacken på World Trade Center (WTC), en
händelse som också sände chockvågor ut över stora delar av världen. Dagarna
och veckorna efter händelsen är det amerikanska samhället i ett förlamningstillstånd, en viktig del av vad som symboliserat landets förmåga, styrka, civilisation och stolthet har utraderats.
Redan dagen därpå, den 12 september, görs dock i Senaten ett uttalande av
dess majoritetsledare Tom Daschle beträffande den aktuella händelsen. Han
talar, utan att känna till några specifika detaljer om det inträffade, och säger då
bland annat.
Jag är medveten om att detta endast kan bli ett minsta lilla mått av inspiration
som kan skapas ur denna förödelse, men jag tror det finns ett stycke i Bibeln
från Jesaja som talar till oss alla i en tid som denna. "Tegelmurar hava fallit,
men med huggen sten bygga vi upp nya; mullbärsfikonträd har man huggit ned,
men cederträd sätta vi i deras ställe." Detta är vad vi, Amerika skall göra. Vi
skall återuppbygga och vi skall återhämta oss.

'The bricks have fallen down,
but we will rebuild with
dressed stone; the fig trees
have been felled, but we will
replace them with cedars.'

Vad Tom Daschle då inte kände till var att han i sitt tal gjorde ett närmast
profetiskt uttalande. Just intill Ground zero bland all betong fanns en liten yta
som gav möjlighet till växtlighet och på denna lilla yta växte ett mullbärsträd. En
stålbalk som slungas från det norra raserade tornet träffar mullbärsträdet vilket
totalförstörs.
Mullbärsträdet är nu nedhugget, och utan att förstå den profetiska innebörden
talar man omedelbart om att plantera nytt, och istället plantera ett livskraftigt
cederträd. Den 22 november 2003 planteras så ett cederträd, av samma art
som Jesaja 9:10 talar om, på den plats där mullbärsträdet tidigare stod. (bilden
nedan t.v). För att ytterligare manifestera sin styrka tillverkar man en bronsstaty
av det förstörda mullbärsträdets rotsystem vilken placeras utanför Wall Street.
(bilden nedan t.h) Brons symboliserar styrka och ekonomiskt uppsving. Jmf
tjuren utanför Wall Street, även den tillverkad i brons.

Nästa manifestation av egenstyrka och högmod kommer på treårsdagen av
WTC-dramat den 11 september 2004. Det är dåvarande vicepresidentkandidaten John Edwards som talar inför en allmän församling och i ett inspirerat
tal säger han bland annat följande.
På denna dag av åminnelse och sorg har vi Herrens ord som bär oss igenom.
"Tegelmurar hava fallit, men med huggen sten bygga vi upp nya; mullbärsfikonträd har man huggit ned, men cederträd sätta vi i deras ställe."
Edwards bygger i stort sett hela sitt tal på Jesaja 9:10 och talar om hur man
skall plantera cederträd som skall växa sig stora, hur man skall bygga med
huggen sten och hur Amerika åter skall växa sig starkt. Utan sin egen vetskap
uttalar Edwards här i praktiken en dom över hela det amerikanska samhället.
Några månader tidigare, på den amerikanska nationaldagen den 4 juli, tilldrog
sig en viktig del av vad Edwards avhandlade i sitt tal. Ett 20 ton tungt, hugget
granitblock placerades som en hörnsten till ett nytt Freedom Tower. (Jmf 1
Kung 5:17). Guvernör George Pataki talade vid ceremonin och uttryckte bland
annat följande.
Idag är verkligen en betydelsefull dag. Idag tar vi 20 ton Adirondack granit grunden för vår stat - och placerar den som grund, grunden för en ny symbol för
amerikansk styrka och självförtroende. (bilden nedan)

Det tredje arroganta uttalandet gör nuvarande president Obama under sitt
första tal till Kongressen efter att han tillträtt sin första presidentperiod 2009.
Efter finanskrisens härjningar är Amerika nu ytterligare sårat. Presidentens tal
framhärdar dock i stort sett samma budskap som Daschle och framför allt
Edwards tidigare gjort.
Vår ekonomi må vara försvagad och vårt förtroende skakat då vi genomgår
svåra och osäkra tider. Men ikväll vill jag att varje amerikan skall veta detta, Vi
kommer att återuppbygga, Vi kommer att återhämta oss och the United States
of Amerika kommer att resa sig starkare än tidigare.

We will rebuild
We will recover
The United States of
America will emerge
stronger than before.
I princip finns det endast två nationer i världen som från starten grundats på
Gud, Guds ord och hans nåd. Det ena landet är Israel (1 Mos12:1-3) och det
andra landet är USA.
Vid sitt installationstal i New York den 30 april 1789 talar George Washington
om hur nationen måste bygga sin grund på Guds ord och Bibelns riktmärke för
att republiken skall få den Herrens välsignelse som kommer att var en
förutsättning för att regeringen skall nå framgång. Efter talet leder han
Kongressens ledamöter till ett två timmar långt bönemöte i Saint Pauls kapell.
Kapellet är idag New York:s äldsta bevarade byggnad och är beläget alldeles i
närheten av Ground zero. Kapellet var den enda byggnad runt WTC som, med
undantag för ett trasigt fönsterglas, inte fick några skador av de extrema
explosionerna. Förklaringen ligger till stor del i att kapellet skyddades av det
totalförstörda mullbärsträdet. (Bilden nedan visar dagens St Pauls kapell)

Det finns ytterligare något anmärkningsvärt kring just mullbärsträd och amerikansk, ekonomisk historia. År 1792 slöts det så kallade Buttonwoodavtalet, 24
köpmän och bankirer samlades för att skapa och underteckna ett avtal som
reglerade handel med värdepapper. Arrangemanget utspelade sig under ett
Buttenwoodträd där också den första handeln ägde rum, därav namnet. xxxxxxx

Buttonwoodträd är samma slags träd som mullbärsträdet (Jesaja 9:10), följaktligen var det alltså under ett mullbärsträd som den amerikanska börshandeln
startade (bilden nedan). Platsen är idag känd som Wall Street.

En judisk Sabbatscykel är en period av sju år, varje sjuårscykel avslutas med
ett Sabbatsår eller Shmita. Vart sjunde år inleds således en ny sjuårsperiod. De
alla flesta menar, även om meningarna går något isär, att en ny cykel tog sin
början under det Judiska Nyåret hösten 2008. Närmare bestämt Tishri 1 5769
eller 29 september 2008.
Under samma dygn, för att inte säga timmar, som denna nya cykel inleddes
skedde det klassiska börsraset på Wall Street. Den utlösande orsaken var att
Representanthuset samma dygn förkastat ett förslag om en $700 miljarders
bailout. Dow Jones Indistrial Average (DJIA) faller 777 punkter eller 7 procent.
Backar vi nu sju år tillbaks till 2001 och tiden för WTC-händelserna upptäcker vi
samma mönster. Den 11 september 2001 inföll dock inte detta års Judiska
Nyår. Men den amerikanska börsen håller stängt på grund av 9/11-traumat och
öppnar först den 17 september. Detta dygn sammanfaller med ingången av den
Judiska Sabbatscykel som är föregångaren till den som senare inleddes exakt
sju Judiska år senare den 29 september 2008. När den amerikanska börsen
stänger den 17 september har index fallit 7 procent.
Av de genom tiderna sex största fallen på den amerikanska aktiemarknadens
DJIA har fem inträffat i samband med Judiska Högtider.(se tabellen)
Datum

Förändring

Procent

Högtid

2008-09-29

-777.68

-6.98%

Judiska Nyåret

2008-10-15

-733.08

-7.87%

Lövhyddohögtiden

2001-09-17

-684.81

-7.13%

Judiska Nyåret

2008-12-01

-679.95

-7.70%

-------------

2008-09-10

-678.91

-7.33%

Försoningsdagen

2011-08-08

-634.76

-5.55%

Av 9

Här kan även noteras att det fall på 5,55 procent som inträffade 8 augusti 2011
(Av 9) sammanföll med att S&P 500 under samma dag tappade 6,66 procent.
Genom de fakta vi nu studerat väcks givetvis en rad frågor och funderingar. Kan
det vara så att det just i den här frågan finns en parallell mellan den Judiska
gammaltestamentliga historien och dagens Amerika? Kan den Herrens dom
som då drabbade både Nordriket och Sydriket för dess ohörsamhet gentemot
Guds röst idag komma att upprepas mot USA och i förlängningen mot resten av
världen. Mycket talar för att så kan vara fallet. Vi har sett hur Amerika efter 9/11

inte hörsammat den Herrens varning som då drabbade dem. Man har istället
sagt att där tegelmurarna fallit skall vi bygga nytt med huggen sten, vi skall
plantera cedrar där förut mullbärsträdet stod, vi skall växa oss starka igen och vi
skall göra det av egen kraft. (Jesaja 9:10)
Vi ser här en total ohörsamhet för Herrens varning, en total ovilja mot omvändelse. Följden blev att nästa varning kom vid ingången till den nästkommande Sabbatscykeln den 29 september 2008. En finanskris som har sina
rötter i en övervärderad och överbelånad amerikansk bostadsmarknad sänder
chockvågor på finansmarknaderna världen över, sviterna av dessa finansproblem är något som världsekonomin fortfarande idag brottas med.
Det är som om Herren med de ekonomiska faktorerna vill signalera något. Ni
som inte är motståndare till allt i sifferväg har säkert upptäckt något i
ögonfallande här, det vill säga siffran 7. Den 7-åriga sabbatscykeln, $700
miljarder, 777 punkter och de fyra stora börsfallen runt 7 procent.
Även mullbärsträdet är här bärare av en symbolisk signal. När den amerikanska
nationen under Herrens beskydd under sent 1700-tal växte sig stark så skedde
de första ekonomiska transaktionerna under ett friskt mullbärsträd. Detta
symboliska mullbärsträd är nu tillintetgjort, lika så den amerikanska ekonomin.
Det Herren beskyddade var det kapell där den amerikanska Kongressen i bön
drygt 200 år tidigare hade uttalat sin tro och förtröstan på Gud och Guds ord.
Nästa Sabbatscykel inleds under Hösthögtiderna 2015, närmare bestämt den
13 september (Tisheri 1 5776), det har då förflutit sju år sedan finanskrisens
inledning. Vi känner sedan tidigare till att många tecken kommer att blir synliga
på himlavalvet 2015. Förutom att de två sista blodröda månarna i 2014-15 års
tetrad uppträder på himmelsfären i samband med Herrens Högtider så äger en
partiell solförmörkelse rum just under Basunhögtiden den 13 september detta
år.
Den slutliga frågan som väcks med anledning av de hitintills inträffade händelserna är naturligtvis vad händer härnäst och när sker nästa Herrens varning?
Kommer denna varning att vara förknippad med den slutgiltiga domen över vårt
korrupta ekonomiska system och innebära den slutgiltiga ekonomiska och
finansiella kraschen? Kan det möjligen vara så att världsekonomin med diverse
suspekta åtgärder klarar ytterligare drygt två år innan det slutliga sammanbrottet äger rum i samband med inledningen av nästa Sabbatscykel?
Mvh Rune

