Knappast har väl den profetiska betydelsen av ett astronomiskt fenomen varit
så omtvistat inom kristna kretsar som den nyligen avslutade Högtidstetraden.
Som säkert de flesta känner till kännetecknas den astronomiska företeelse som
benämns en Högtidstetrad av fyra på rad infallande totala månförmörkelser.
Förutsättningen är också att ingen partiell eller penumbral förmörkelse infaller
under perioden samt att samtliga fyra förmörkelser äger rum under inledningen
av den judiska påsken (Pesach) respektive lövhyddohögtiden (Sukkot).
En Högtidstetrad tilldrar sig alltså under 18 månader från påsken det första året
till lövhyddohögtiden året därpå. Förekomsten av dessa Högtidstetrader kan
inte beskrivas som annat än ytterst sällsynta. Under de senaste drygt 500 åren
har endast tre Högtidstetrader ägt rum. Dessutom kommer nästa Högtidstetrad
att inträffa först 2582-83, det vill säga inte förrän om ytterligare nära 600 år. En
utförligare redogörelse rörande Högtidstetrader och dess profetiska betydelse
kan läsas här.
De två första Högtidstetraderna 1949-50 och 1967-68 var tydliga profetiska
signaler som kan länkas samman med staten Israels födelse och judarnas
återtagande av östra Jerusalem. Även den aktuella tredje Högtidstetraden
2014-15 visar sig nu vara en bekräftelse på att vi befinner oss på tröskeln till
vad som Bibeln beskriver som den avslutande antikristliga världsordningen och
som kommer att vara en turbulent och omskakande tid för alla, inte minst för det
judiska folket. Bilden visar tidsschemat för den nyligen aktuella tredje Högtidstetraden.

En rad tydliga tecken som varslar om dessa viktiga profetiska skeenden äger nu
rum i rask takt. Bland de viktigaste är Sustainable Development Goals som
antogs under FN.mötet i New York i september och som kommer att följas upp
av FN:s klimatkonferens COP 21 i Paris under november/december. Konferensens mål är att samtliga medlemsstater skall anta ett globalt bindande
klimatavtal, Agenda 2030.
I samband med Högtidstetradens inledning våren 2014 gjorde påve Franciskus
ett besök i Israel och påven har sedan dess tillsammans med Vatikanen tagit en
allt större aktiv del i att påverka världspolitiken. Inte minst framkom detta under
USA-besöket i samband med FN-mötet Sustainable Development.
Det kanske tydligaste tecknet på att vi är på väg in i en ny profetisk era är den
snabbt förändrade situationen i Mellanöstern. Flera länder med USA i spetsen
har godkänt ett viktigt avtal med Iran vilket på ett genomgripande sätt kan ändra
förutsättningarna i regionen. Därtill kommer att Ryssland nu avsevärt utvidgat
sin miltära roll i det aktuella området. Under de senaste veckorna har terrorattentaten mot det ryska passagerarplanet och nu senast händelserna i Paris
på ett dramatiskt sätt ytterligare förändrat situationen.

Vid en första anblick kan avsikterna med Agenda 2030 verka positiva och
innehålla konstruktiva idéer syftande till att skapa en miljövänligare, rättvisare
och fredligare värld.
Detaljstuderar vi Agenda 2030 framträder dock en helt annan, mycket otäck och
förrädisk bild av en snabbt framväxande världsregering, en New World Order.
Vi får höra att individuell frihet är "farlig", detta eftersom människorna då
handlar på eget bevåg vilket är en riskfaktor för planetens fortsatta utveckling.
Tveklöst är det så att Eliten/NWO vill utnyttja "hållbar utveckling" som en ursäkt
för att detaljstyra livet för varje man, kvinna och barn på hela planeten.

Citatet nedan är från Adolf Hitlers bok Mein Kampf som gavs ut redan under
mitten av 1920-talet. De metoder som här beskrivs nyttjas nu av dagens elitister. En utmärkande skillnad är att man nu greppar över hela den globala
mänskligheten. Vad som kan beskrivas som en paraplyorganisation och katalysator för hela denna process är FN.
Det bästa sättet att ta kontroll över ett folk
och kontrollera dem helt är att ta lite av
deras frihet i taget, att urholka rättigheter
med tusen små och nästan omärkliga
inskränkningar. På så sätt kommer folket
inte se att dessa rättigheter och friheter tas
bort tills den punkt är passerad där dessa
förändringar inte kan återföras. xxxxxxxxxx
Adolf Hitler, Mein Kampf
Under hela efterkrigstiden har FN, styrt av en global elit, gradvis infiltrerat
världens nationer med sina planer. Agendan har två ansikten, ett avsett för den
godtrogna människan och ett implicit som återspeglar de verkliga avsikterna.
Tittar vi på Agenda 2030 med de 17 huvudmålen och dess 169 underrubriker
möter oss en skrämmande läsning.
Mål nummer 1 talar om att globalt avveckla fattigdomen i alla dess former.
Outsagt betyder detta att centralbankerna med BIS, IMF och Fed i spetsen
kommer att styra och kontrollera all finansiell verksamhet ända ner till lokal nivå.
Målsättning 2, 3 och 5 beskriver ett utrotande av svält, att uppnå livsmedelstrygghet, förbättrad kost och gagna ett hållbart jordbruk. Dessutom främja hälsa
och välbefinnande för alla åldrar samt stödja kvinnors jämställdhet. Här riktar
man in sig på genmanipulation av djur och grödor, tvingande massvaccinationer, födelsekontroll samt en radikal minskning av den globala folkmängden.
Det 4:e målet talar om att understödja möjligheten till livslångt lärande för alla.
Här gömmer sig planer om hjärntvätt från vaggan till graven. Metoden rymmer
bland annat möjligheter att genom Lucis Trust och New Age påverka utbildningen. En video om FN:s utbildningsplan kan ses här.

Samtliga 17 huvudmål i Agenda 2030 inriktar sig på att förminska människan
och nationernas självbestämmande. Det 17:e och sista målet är närmast en
sammanfattning av de övriga 16 huvudmålen, och med följande skrivning
avslöjas vad hela Agenda 2030 handlar om. Stärka medlen för genomförandet
och revitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.
Andemeningen talar om att globalt utradera den nu kvarvarande delen av den
nationella suveräniteten med en övergång från dagens öppna ekonomi till en
globalt reglerad ekonomi. Det vill säga, de metoder som idag brukas för utvidgningen av EU:s överstatlighet kommer också att vara vägledande för det
kommande globala kontrollsamhället.
Romerska Katolska Kyrkan med påve Franciskus i spetsen har allt ifrån Franciskus tillträde som påve tagit en aktiv roll i världspolitiken och samtidigt arbetat
för ett interreligiöst enande. Genom ett unisont agerande från världens religioner vill man öppna för sociala val som prioriteras inom ramen för Agenda
2030.
Vid sitt invigningstal under september månads FN-toppmötet i New York sade
påve Franciskus följande, antagandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling vid
världstoppmötet, som idag öppnar, är ett viktigt tecken på hopp. Jag är likaså
övertygad om att Pariskonferensen om klimatförändringar kommer att säkra
grundläggande och effektiva avtal.
Påve Franciskus andra Encyklika, Laudato si (prisad vare du) med underrubriken, vård av vårt gemensamma hem, publicerades tidigare i år. Här betonas allas vårt ansvar för miljön och klimatet samt vikten av att de ekonomiska
och sociala mönstren revideras för att miljömålen skall uppnås.
I en kommentar till Encyklikan slog påven fast att tillståndet för vår syster,
moder jord är illa och han uppmanade världens ledare och varje människa på
jorden att bekämpa den globala uppvärmningen. Här har man med andra ord
övergått till att tillbedja det skapade istället för skaparen. Man vördar den stora
modern, universum, moder jord ,vars gudinna i grekisk mytologi är Gaia.
Det som påven här implicit syftar på är genomförandet av en satanisk världsordning där en falsk kristendom med en annan ande, ett annat evangelium och
en annan jesus, den eukaristiske kristus, införlivas med den antikristliga totalitära politiken.
Matt 24:24 Ty sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska
profeter skall uppstå, och de skall göra stora tecken och under, för att om
möjligt föra även de utvalda vilse.*.

Beklagligt nog har även Svenska Kyrkan tidigt drivit samma falska lära. Redan
för sju år sedan arrangerade man Uppsala Interfaith Climate Manifesto. 2008.
Sedan påsken 2014 då Högtidstetraden inleddes med den första förmörkelsen
har en genomgripande förändring skett av situationen i Mellanöstern. En viktig
faktor är den snabba tillväxten av ISIS som sommaren 2014 utropade sitt Kalifat. Sedan dess har man också lyckats med att snabbt växa både till yta, till
medlemsantal och inte minst gäller detta dess militära förmåga. Tragiskt nog
måste vi konstatera att den helt avgörande faktorn till organisationens framgångar stavas Eliten/NWO.

För de flesta är det säkert svårt att acceptera att Al-Qaeda, al-Nusra, ISIS och
de så kallade "moderata" grupperingarna med FSA (Fria Syriska Armén) i
spetsen alla i grunden är av samma skrot och korn och till avgörande delar
skapade och stöttade av Eliten/NWO. Det finns en rad bevis för att det inte
minst bakom de amerikanska och brittiska administrationerna finns en ohederlig
inflytelserik kärna som målmedvetet styr utvecklingen i Mellanöstern. ISIS
skapades med avsikten att försöka störta Assadregimen i Syrien. Det senaste
beviset för USA:s delaktighet kan läsas här.
Att forma och stötta dessa terrorgrupper är ingen ny företeelse utan kan spåras
långt tillbaks men blev tydlig i samband med 9/11 händelserna (false flag), invasionen av Irak och som sedan fått sin fortsättning med den "arabiska våren".

Den "arabiska våren" är den motor som skall omvandla hela Mellanöstern bort
från gamla diktaturer och omedgörliga "kungar", mot ett område format för att
smält in i en ny världsordning. Förutsättningen för att en kommande antikristlig
regering skall kunna utöva ett globalt styre är att gamla strukturer och medeltida
synsätt utraderas. Behovet av en transformation av hela den sjunde regionen är
därför en absolut nödvändighet. Det är denna agenda som nu är under genomförande och vars slutmål är Saudiarabien.

Tiden runt avslutningen av Högtidstetraden har kännetecknats av mycket viktiga
förändringar gällande Mellanösternkonflikten. Förändringarna är så markanta att
de närmast kan jämföras med händelserna runt Högtidstetraderna 1949-50 och
1967-68. En av punkterna är det så kallade JCPOA-avtalet som slutförhandlades mellan P5+1-gruppen och Iran under sommaren 2015. Observera att
P5+1-gruppen består av Kvartetten (FN, EU, USA och Ryssland) tillsammans
med Kina.

I kärnenergiavtalet ingår bland annat att man lyfter de ekonomiska sanktionerna
mot Iran, inklusive oljeembargot samt de finansiella begränsningarna. Detta kan
lösgöra runt 150 miljarder US-dollar av frysta iranska tillgångar. P5+1- gruppen
erkänner också Irans rätt att anrika uran för "fredliga ändamål".xxxxxxxxxxxxxx
De tveklöst viktigaste förändringarna är de hänsynslösa terrorattentat som
världen under den senaste månaden blivit vittne till. Först kraschen av det ryska
passagerarplanet i Sinaiöknen och nu senast massakern i Paris. Dessa händelser kan liknas vid "mindre 9/11" och är mest troligt så kallade false flags,
operationer vilka nu helt förändrat premisserna för hela Mellanöstern. Avsikten
med dessa aktioner är sannolikt också att framtvinga acceptans beträffande
målen för Agenda 2030 under det kommande klimatmötet i Paris.

Efter de nu inträffade terrorattentaten har motsättningarna mellan främst USA
och Ryssland mjuknat och man lägger nu undan oenigheter och fokuserar på
gemensamma intressen. Samtidigt har man, som framgått ovan, också neutraliserat motsättningarna gällande Iran.
Vi har nu nått en punkt, i första hand beträffande Syrien och Irak, då marktrupper ser ut att bli allt mer sannolikt. Strategier av detta slag kommer givetvis att
ledas av FN efter att först ha förankrats i säkerhetsrådet. Även skrivningar i
Agenda 2030 kan här komma att påverka utgången av besluten. "Arabisk vår"
nummer två kan vara nära förestående.
En tänkbar fortsättning av ett sådant scenario kan bli att FN (Kvartetten) en
gång för alla tänker lösa hela Mellanösternkonflikten, vilket är en nödvändighet
för ett realiserande av Agenda 2030. I slutändan skulle detta innebära ett genomförande av en tvåstatslösning och innefatta en delning av Jerusalem.
Sak 1:18 Och jag lyfte upp ögonen och såg, och se, där var fyra horn. 19 Jag
frågade ängeln som talade med mig: "Vad betyder dessa?" Han svarade mig:
"Det är dessa horn som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem."
Den nyligen avslutade Högtidstetraden skickade basunstötar som signalerar att
vi nu trätt in i en ny profetisk era. FN:s Agenda 2030 sätts nu i verket, skapad
och utvecklad av Eliten/New World Order och med stöd av påven och Vatikanen. Denna agenda är det största bedrägeri som mänskligheten någonsin
utsatts för. Ett globalt, totalitärt system, en byggstart på ett nutida babelstorn, en
tyranni som kräver total lojalitet av varje människa.
Daniel 7:23 Då svarade han: "Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall
uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela
jorden och trampa ner och krossa den.
Genom Bibelns förkunnelse vet vi dock att denna sataniska agenda kommer att
tillintetgöras i den stund som Jesus sätter sina fötter på Oljeberget.
Sak 14:3 Sedan skall Herren gå ut i strid mot dessa hednafolk, så som han
stred förr på drabbningens dag. 4 På den dagen skall han stå med sina fötter på
Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut.
Sak 14:9 Herren skall vara konung över hela jorden. På den dagen skall det
ske: Herren är en och hans namn är ett.
Allt Gott, Rune

