Kometen ISON möjligt profetiskt tecken
Kometen ISON eller C/2012 S1 ISON som är dess hela namn upptäcktes 21
september 2012 av International Scientific Optical Network (ISON) efter vilket
kometen också fick sitt namn. För att få en bättre bakgrund till denna artikel kan
det vara bra att ha läst den första artikeln om kometen från en tidigare Hörna
samt Janne Ohlins artikel om tidigare kometer som visade sig bära fram
profetiska tecken.
Ganska snart insåg man att ISON var en så kallad Sungrazing comet det vill
säga den kommer vid sin rundning av solen att passera mycket nära eller på ett
avstånd av högst 850 000 miles (1 370 000 km). Med en så närgången passage är risken att påverkan från solen blir så kraftig att kometen kan komma att
fragmenteras eller förångas. Ingen astronomisk expert kan idag med säkerhet
uttala sig om ISON:s framtida öde. ISON är också speciell i ett annat avseende,
den påverkas inte av Oorts moln vilket underlättar observationer.
Generellt finns tre huvudscenarier. Nummer ett är att kometen fragmenteras
eller mer troligt att den nästan helt förångas av solen likt vad som tidigare
skedde med kometen Elenin. Alternativ två är att ISON timmarna efter
perihelium börjar att förlora sin kärna men kan mycket väl få ett "utbrott" som
skapar en stor dammig plym på liknande sätt som kometen Holmes genomgick
2007 (se Ohlins länk ovan). Det tredje alternativet är att kometen klarar
påfrestningarna från solpassagen och kommer att generera århundradets
astronomiska upplevelse med en mycket kraftig ljusstyrka och då bli synlig
även under dagtid. Expertis menar att kometer är notoriskt oförutsägbara och
ISON är en av de minst förutsägbara på mycket lång tid.
Om ISON överlever kommer den enligt den beräknade banan att passera
jorden på ett avstånd av endast 0,42 AU, det vill säga mindre än halva det
genomsnittliga avståndet mellan jorden och solen. Avståndet är tillräckligt nära
för att ISON då skall kunna bjuda på ett mycket spektakulärt framträdande.
Bilden visar ISON och är tagen från ett observatorium i Arizona USA den 8
oktober 2013. Det gröna skenet är inte ovanligt för kometer och beror på
optiska fenomen.

De tre dataillustrationerna nedan visar det astronomiska förloppet för kometen
ISON:s passage. På samtliga bilder kan vi från solen räknat se planeterna
merkurius, venus, vår egen jord där vi även kan skymta månen i dess olika
faser, samt längst ut planeten mars.

Den översta bilden beskriver positionerna den 16 november. ISON har då
passerat både jordens och venus omloppsbanor. De gulbruna markeringarna i
ISON:s bana visar de tidpunkter då den kommer att vara synlig för oss utan
användande av optiska instrument.

På bild nummer två beskrivs ISON:s positionen 28 november, det vill säga när
rundningen av solen sker och då den uppnår perihelium, det mest kritiska läget
för kometens överlevnad och fortsatta existens.
.

Den tredje och sista bilden visar situationen den 26 december förutsatt att
ISON klarat perihelium och fortsatt är intakt. Det är nu som kometen befinner
sig närmast jorden. Det är under denna period som det också finns bäst
möjlighet till bra observationer.

Första möjligheten att med blotta ögat iakttaga kometen är en kort period av en
dryg vecka från mitten av november. Därefter kommer kometen allt för nära
solen. Nya möjligheter öppnar sig dock redan en vecka in i december, förutsatt
att ISON då inte förstörts av solen. Kometen kommer sedan att kunna iakttagas
under hela december månad och kommer från vår horisont att lysa som
starkast strax före och under julhelgen Det skall framhållas att de första prognoserna om att ISON skulle kunna uppnå en ljusstyrka till och med starkare än
en fullmåne har senare dementerats.
Nu till själva kärnan, kan vi beteckna ISON som en profetisk komet? Vi känner
från skriften flera ställen där ordet talar om himlakroppar som tecken som skall
peka på specifika händelser. Inte minst aktuellt är Jesu egna ord från Lukasevangeliet.
Luk 21:25 Och tecken (grekiska Semeion = tecken som beskriver ovanliga
företeelser och förebådar anmärkningsvärda händelser) skall ske i solen och i
månen och i stjärnorna (grekiska Astron = himlakroppar/stjärnor/kometer), och
på jorden skall ångest komma över folken, och de skall stå rådlösa vid havets
och vågornas dån. 26.Och människorna skall ge upp andan av förskräckelse
och ängslan för det som kommer över världen, ty himlens krafter skall bäva.
(Källa: Reformationsbibeln)
Om ISON är en komet med liknande budskap och varningar som Hale Bopp
och Holmes vet vi inte men med den utveckling som nu med rasande fart sker
både inom de andliga, politiska och finansiella områdena så kan ISON mycket
väl vara en prolog till att mäktiga händelser är i annalkande och en bekräftelse
på att stora saker redan äger rum.
På det andliga området sker nu en fusion mellan de mest polära delarna av
kristenheten, en förening som samlar även övrig oegentlig kristenhet och som
kommer att leda fram till ändetidens stora avfall. Politiskt pressas Israel allt mer
och kommer sannolikt att inom den närmsta framtiden tvingas in i en falsk fred.
Ytterst få av oss verkar förstå den mycket allvarliga situationen som världsekonomin står inför, ett tillstånd som inom några månader totalt kan förändra
levnadsförhållandena för oss alla. Innan dess kan vi, om Herren vill, få uppleva
ett ovanligt astronomiskt skådespel, en företeelse som kan varsla om ändetidens eskalerande turbulens.
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