
Det är närmare nu –  än det var igår
En god vän och kristen broder skrev en bok för femton år sedan om tidens tecken och tidens slut.
Boken, med titeln Det Är Nära NU!?, är mycket välskriven och adekvat till sitt innehåll för tiden
runt  sekelskiftet.  Författaren  utgår  från  det  han  kallar  huvudmätare  -  olika  händelser  som kan
registreras som mätare på hur nära vi kommit den tid Bibeln kallar den yttersta tiden. Han skriver
om  Tiden,  om Krig  och  ekologisk  obalans,  om  Landet  och  folket  Israel,  den  Yttersta  tidens
ekonomiska och politiska system och om Församlingen i den yttersta tiden.
Klart är att vi är närmare den yttersta tiden och Jesu återkomst idag än då min vän skrev sin bok. I
ett bibliskt perspektiv så började faktiskt den yttersta tiden redan efter den första Pingstdagen år 30
e. Kr. och kommer att vara fram till att Jesus Kristus uppenbarar sig och etablerar sitt rike på jorden.
(Apg. 3:19-21; 1 Joh. 2:18; 1 Petr. 4:7; Rom. 13:11,12).
Men är inte en sådan förkunnelse förlegad i vår upplysta och tekniska värld? Domedagsförkunnare
som predikat om jordens snara undergång och Jesu tillkommelse har kommit och gått. Dessa har
givetvis talat utifrån vad man sett i samtidens händelser och vad man förstått av Bibelns profetior.
(2 Petr. 3:1-13). Sådan förkunnelse har ofta skrämt människor, istället för att som Bibeln säger, den
skall vara till tröst. (1 Tess. 4:13-18). Det kanske är orsaken till att det idag talas så lite om den sista
tiden och Jesu snara ankomst. Dock har vi mer tecken idag än någonsin som pekar på detta 

Bibelns profetior är tidens kompass
Vi behöver förstå och värdera vår tids händelser utifrån Bibelns profetiska ord. Aposteln Petrus
hade stor tillit till det profetiska ordet tack vare sin nära relation med Jesus. Han uppmanade de
kristna att ta det profetiska ordet på allvar. Det är ljuset som kan leda oss rätt i en mörk omgivning,
som en kompass i en svårnavigerad terräng. (2 Petr. 1:16-21).
Bibeln är full av profetior, framförda av Gud själv och hans profeter, till både enskilda personer
såväl som folkgrupper och till hela mänskligheten. Om vi tror att Gud är allvetande och den som
skapat världen och människan, vilket Bibel säger, då kan vi också tro att Han vet vad som ska hända
med Hans skapelse. (Jes. 42:8,9; 45:5; 46:9,10). Det står klart att Gud har ett syfte och en plan med
sin skapelse. I den planen ingår Jesu återkomst till jorden, då han skall upprätta fridsriket. Och för
att de som tror på honom inte ska ”sova” och bli överraskade inför hans ankomst, har han givit
många profetiska utsagor som vi har att uttolka. (Något som inte är helt enkelt).
Jesus  är  centrum i  Guds  skapelseverk  och  i  Hans  frälsningsverk.  (Kol.  1:16,17;  Luk.  19:10).
Frälsningsverket är knutet till de bibliska högtiderna, som Israels folk uppmanades att fira varje år.
(3 Mos. 23:1-4). Detta som en profetisk illustration till vad som måste hända med Jesus, Guds Son.
Jesu död och uppståndelse skedde nämligen exakt vid den bibliska påskens tre olika moment. (3
Mos. 23:5-14; Mark. 15:33-47, 16:1-8). Och Herren sände den utlovade helige Ande till lärjungarna
exakt på den dag man firade den bibliska veckofesten, som också kallas pingst. (3 Mos. 23:15-22;
Apg. 2:1-4).
På  samma sätt  kan  vi  förvänta  oss  att  de  tre  återstående högtiderna  på  hösten,  Basunklangens
högtid,  Försoningsdagen  och  Lövhyddohögtiden,  ska  sammanfalla  med  Jesu  tillkommelse  och
fridsrikets upprättelse. (3 Mos. 23:23-44; 1 Tess. 4:15-18). 

Israel är historiens sänklod
Gud kallade ut ett folk, Israel, att vara Hans egendom framför alla andra folk, som skulle betjäna
andra folk genom att främja rätten och leva efter Guds rättfärdighet. (2 Mos. 19:5,6; Jes. 28:16,17).
Det innebar att Gud hade större krav på Israel som skulle vara ett föredöme för andra folk. (Amos
7:7-9). Nu har Israel inte kunnat leva upp till detta, men det betyder inte att Guds tanke med folket
har ändrats. Samma kallelse har visserligen lagts på det nya Gudsfolket, som består av pånyttfödda,
både judar och hedningar. (Ef. 2:11-22). Men i den sista tiden (kanske vår egen tid) kommer Israel
att  spela en viktig roll  i  samband med Jesu återkomst för att  upprätta sitt  rike.  (Rom. 11:1-32;
Upp.7:1-8). 
Förra året inföll det judiska nyåret den 2-3 oktober. Det är en biblisk högtid, som på hebreiska heter



Yom Teurah eller Rosh Hashanah. (3 Mos. 23:23-25.) Den sammanföll då med muslimernas nyår
Muharram. Då inleddes det hebreiska året 5777, ett jubelår enligt rabbinsk forskning, det 50:e året
efter sju sabbatsår. (3 Mos. 23:8ff). Jubelåret är ett år av upprättelse för Israel, då man ska frige
slavar och återställa människornas egendom. Året 5777 (enligt vår kalender 2016-17) är Israels 70:e
(!!) jubelår räknat från deras intåg i Kanaan under ledning av Josua. (Jos. 3:14-17).
I år infaller judarnas nyår den 22-23 september då året 5778 inleds. Det märkliga är att det även i år
sammanfaller med Islams nyår. Vad detta kan innebära vet jag inte, men kanske Gud har något
speciellt  i  sin  plan  för  både  judar  och muslimer  den närmaste  tiden.  Hur  som helst  lever  vi  i
apokalyptiska tider.
På pingstdagen i  Jerusalem predikade Petrus för  folket  och sa att  Jesus,  judarnas  Messias,  ska
komma tillbaka till dem, men innan det sker måste det som profeterna talat om fullbordas, ty allt
ska bli upprättat som Gud har bestämt. (Apg. 3:17-21). Om den upprättelsen sa Jesus att den skulle
ske genom födslovåndor. (Matt. 24:8). 
Månne  inte  de  senaste  120  åren  varit  som  andliga  födslovärkar  för  det  israeliska  folket.
Sammanförandet av judar i världen, till  att som ett folk börja leva tillsammans i sitt  eget land,
började  med  Sionistkongressen  i  Basel  i  Schweiz  den  29-31  augusti  1897.  I  slutet  av  första
världskriget 1917 (ett jubelår) intog England Palestina och upprättade ett protektorat över landet.
Den 29 november 1947 beslutade FN att Palestina skulle vara Israels hemland, och året därpå, den
14 maj 1948, utropade Israel sin självständiga stat. I juni 1967 (ett jubelår) utkämpade Israel det s k
sex-dagarskriget  mot  sina  fientliga  grannländer,  då  de  intog  gamla  staden  och  Tempelberget  i
Jerusalem. Judarna hade nu kontroll över både landet och hela Jerusalem. 
Året 1997 höll Arabförbundet en konferens i syftet  att planera ett återtagande av Palestina från
Israel, vilket dock misslyckades då man ej kom överens. Detta år 2017 (ett jubelår) har Israel lidit
flera  nederlag,  dels  genom  FN-sanktioner  mot  landet  och  dels  FN-resolutionen  om  en
tvåstatslösning. Samtidigt har Israel hotats av Iran, Hizbollah i Libanon, ISIS och Turkiet. Ännu har
ingen gjort allvar av dessa hot men det ligger i luften. 
Det är värt att lägga märke till de jämna intervallerna, 20 och 30 år (som födslovärkarna hos en
havande  kvinna),  mellan  dessa  sex  (!!)  årtal,  och  att  årtalen  slutar  med  siffran  7  (talar  om
fullbordan).  

Det stora tecknet i skyn
I skapelseberättelsen står det att Gud skapat sol och måne till att vara tecken (hebreiska oth,  bet.
något  som ger  uppmärksamhet)  som utmärker  särskilda  tider.  (1  Mos.  1:14;  Job  38:31,32;  Ps.
104:19). I inledningen av år 5777, (förra hösten) inträffade tre ”superfullmånar” tre månader i rad.
En ”superfullmåne” innebär att månen står som närmast jorden och blir extra stor för ögat. Dessa
fullmånar inträffade den 16 oktober, 14 november (då så stor fullmånen kan bli) och 14 december.
Det  är  mycket  sällan ett  sådant  fenomen inträffar  och därför kanske detta har varit  en särskild
markering från Gud att vi borde uppmärksamma detta judiska jubelår.
Dagen efter det judiska nyåret i år, den 23 september, kommer Jungfruns stjärnbild (Virgo) att visa
sig på exakt det sätt som solkvinnan beskrivs i Uppenbarelseboken 12:1. Det är ett stort tecken som
skall visa sig på himlen, vilket kan betyda att detta tecken är en mycket viktig tidsmarkör i den sista
tiden. (Luk. 21:25). Jungfrun ligger på sidan och har solen strax under sig och den kastar sina strålar
över henne. Vid fötterna syns månen. Till höger strax ovanför huvudet syns Lejonets stjärnbild med
sina nio stjärnor, som tillsammans med Venus, Mars och Merkurius bildar en krans av 12 stjärnor.
Kvinnan representerar Israel och de tolv stjärnorna Israels tolv stammar. Lejonet representerar Juda
stam, som går före de övriga stammarna. Den uppståndne Jesus presenteras som Lejonet av Juda
stam och är den som ska öppna den förseglade bokrullen med budskapen om vedermödans, de 7
årens,  händelser.  (Upp.  5:5).  Dessutom  har  Jupiter,  den  största  av  planeterna,  även  kallad
planeternas kung, befunnit sig mitt i Jungfrun de senaste nio månaderna, och veckorna efter den
23:e kommer den att lämna Jungfrun mellan hennes ben. Ovanför Jungfruns bild finns Draken, som
i profetian kommer att angripa det barn som kvinnan fött, men som blir uppryckt till Guds tron.
(Upp. 12:3-5). Barnet tror jag är den friköpta skaran av 144 000 judar som har ett särskilt uppdrag



under vedermödan. Jungfrun kommer  att ses bäst i Mellanöstern och över Jerusalem!

Stormar, jordbävningar, översvämningar och bränder  
Skapelsens Gud har kontroll över sin skapelse och Han talar genom den för att alla människor ska
kunna förstå att Han finns och är verksam. (Rom. 1:20; Job 38:33-38; Ps. 19:1-7). Det gjorde Gud
när Han ville tala om att Hans son skulle födas och bli människa (Matt. 2:1,2), och det kommer Han
också att göra i samband med Sonens andra ankomst.
Jesus förutsade att stora (mega) jordbävningar, svält, pest och fasansfulla ting och stora tecken på
himlen ska komma att föregå Hans tillkommelse. (Matt. 24:7,8; Luk. 21:11). Sådana fenomen har
kommit och gått och man kan fråga sig vad det egentligen är Jesus syftar på? Kan det vara de
fruktansvärda väderfenomen som har skett de senaste veckorna? Klart är att de tropiska stormar,
starka jordbävningar, stora översvämmningar och skogsbränder som härjat, och härjar på jordklotet
just nu, är exeptionella i sin styrka, i sin omfattning och i sin förödelse. (Jes. 24:19,20). 
Dessa  väderfenomen  bröt  ut  strax  efter  att  en  total  solförmörkelse,  den  21  augusti,  rörde  sig
diagonalt  över  Nordamerika,  från  nordväst  till  sydost,  och  kunde  ses  bara  i  USA.  Denna
solförmörkelse, som inte hänt på över hundra år, var ovanlig på flera sätt. Jerusalem, som har en
central roll under Israels vedermöda och upprättelse, kan förknippas med denna händelse. Samtidigt
som solförmörkelsen startade i Oregon i nordväst, och kunde ses av befolkningen i staden Salem
(!!), så gick samma sol ned över Jerusalem i Israel. På solens väg diagonalt över USA passerade den
7 (!!) städer med namnet Salem. En sådan total solförmörkelse kommer att upprepas om sju år,
2024, över USA och då startar den i sydväst och går till nordost. De två förmörkelsernas bana bildar
då ett X över kontinenten och skärningspunkten kommer att ligga i ett område i södra Illinois kallad
”Lilla  Egypten”.  Alltså,  det  enda  område  som berörs  av  båda  solförmörkelserna  är  just  ”Lilla
Egypten”. Är detta ”bara” tillfälligheter, eller? (Jmf. 2 Mos. 10:21-29).  

Webbsidan  Breaking  Israel  News  (BIN)  har  listat  allvarliga  händelser  som  ägt  rum  efter
solförmörkelsen. Efter att monsterstormen Harvey dragit fram i Mexikanska Golfen, med mycket
förödelse efter sig, drabbade den östra Texas den 25 augusti med ett enormt skyfall som orsakade en
översvämmning som blivit den hittills näst mest kostsamma i USA:s historia med beräknade 88
miljarder kronor. Det märkliga hände då Harvey kom in över land att den fångades in av två starka
vädersystem som pressade ihop orkanen så att den inte kunde fortsätta utan stod still och utlöste
dessa vattenmassor. 
Den 29 augusti drabbades Sydostasien och Indien av oväntat tunga skyfall i en för övrigt dödlig
monsunperiod med över 1200 människor som dött, och då  Mumbai (Bombay) översvämmades och
över 400 människor dog. Hundratusentals har blivit hemlösa och stora markarealer förstörda. 
Den 3 september inträffade en jordbävning i nordöstra Nordkorea som mätte 6,3 på Richter-skalan.
Den var visserligen orsakad av ett  underjordiskt  bombexperiment men var en jordbävning som
kanske påverkat globalt mer än någon annan.
Med början den 4 september registrerades en ovanligt hög aktivitet av sex starka soleruptioner, från
ett enda område på solen, under veckan till och med lördagen den 10:e. Denna aktivitet var inte
väntad av rymdväderforskarna vid just detta tillfälle, och en sådan aktivitet har inte skett på detta
sätt under den senaste 11-årscykeln.
Mellan den 6 och 11 september drog stormen Irma fram över Atlanten (en av de kraftigaste som
uppmätts),  in mot Karibiska öarna där den förstörde cirka 90 procent av husen. Med stor kraft
svepte den fram över Puerto Rico där 1 miljon människor blivit av med elektricitet. Den fortsatte in
över västra Florida med stora översvämmningar som följd och där över 10 miljoner (!!) människors
hus blivit strömlösa och hundratusentals hem raserats. I motsatts till vattentyngda orkanen Harvey,
som orsakade enorm översvämmning, hände det märkliga med Irma, att  vindarna svepte undan
vattnet vid Floridas och Bahamas kust och torrlade stora delar, vilket efterlämnat strandade båtar
och påverkat djurlivet. Det är samma fenomen som Bibeln beskriver händelsen vid Röda havet, då
Israels barn stod vid stranden och tvekade att gå över, men Gud sände en storm som torrlade vattnet
och de kunde gå över. (2 Mos. 14:21).



Strax därefter följde orkanen Jose som drog fram över samma områden och förvärrade förödelsen.  
Den 8 september utlöstes en jordbävning strax efter midnatt i sydvästra Mexiko. Den mätte 8,4 på
Richter-skalan  och  var  den  starkaste  i  området  på  över  100  år.  Eftersom epicentrum låg  nära
Stillahavskusten utlöstes även en mindre tsunamivåg.
Den 9 september, några timmar jordbävningen i Mexiko, utlöstes en jordbävning i Akita-provinsen
på Japans nordvästkust, som hade styrkan 5,3 på Richter-skalan.  
Samma dag, den 9 september, slog orkanen Katia in mot Mexikos östra kust, vilken är den elfte
orkanen under årets orkansäsong i detta område, som myndigheterna menar är onormal i år.
I  världens  äldsta  nationalpark  Yellowstone  belägen  i  Klippiga  bergen,  delstaterna  Idaho  och
Montana  i  Nordvästra  USA,  registrerades  över  140  jordskalv  den  10  och  11  september.  Den
starkaste skälvningen mätte 5,3 på Richter-skalan. I Yellowstone finns en av världens supervulkaner
och i området runt omkring pågår det jordskalv hela tiden. Sedan juni till september i år har man
registrerat 2 357 jordskalv. Så många skalv har inte registrerats sedan 1985. Vulkanen är en av de
tio ”hetaste” geologiska platserna i världen. Om den får ett utbrott skulle det få konsekvenser för
stora delar av nordvästra USA och  påverka hela jordklotet.
Det kan tilläggas att stora skogsarealer i nordvästra USA eldhärgas just nu och brandförsvaren i
delstaterna Oregon, Washington, Montana och Kalifornien står i högsta beredskapen. Det beräknas
att  det  för  närvarande  är  123  stora  bränder  i  dessa  områden  som  nu  bekämpas.  Ovanliga
väderförhållanden orsakar också att brandröken samlar sig vid marken och orsakar farlig luft att
andas in i vissa områden.

Det är tid att vända om 
De flesta  av dessa händelser  har  skett  och sker över  USA, men eftersom USA är  den ledande
supermakten i världen så, menar jag, är det något som andligt och moraliskt även påverkar oss i
Europa och här i Sverige. I Guds handlande finns inga tillfälligheter. Han är allsmäktig och handlar
utifrån sin gudomliga frälsningsplan. En intressant iakttagelse i detta sammanhang gäller Jona (bet.
duva)  bok  i  Gamla  testamentet  (750  f.  Kr.).  Vad  var  det  som  fick  hela  Nineves  befolkning,
tillsammans med kungen, att  så snabbt omvända sig,  förutom att  de hörde domsbudskapet från
Gud? (Jona 3:1-9). Kan orsaken ha varit att de redan hade en uppgivenhet och fruktan för döden?
Det finns nämligen uppgifter, både hos NASA och från kilskriftstavlor, att det förekom dels en total
solförmörkelse och dels flera allvarliga jordbävningar i området runt Nineve vid denna tid. Kanske
detta också orsakade den väldiga storm som Jona råkade in i på Medelhavet, då han försökte fly
från sitt uppdrag. 
Kan det som jag här ovan har beskrivit vara tillfälligheter som sker av en slump, eller kan det vara
Gud som talar genom dessa händelser för att väcka oss kristna till att förstå i vilken tid vi lever
(Luk. 21:25-28), och att kalla människor till omvändelse? (Jer. 25:30,31; Luk. 19:10). Du har själv
att ta ställning! 
Claes-Göran Bergstrand 2017-09-14.


