
Kommer det judiska sabbatsåret 2014-2015 att påverka Sverige? 
I de bibliska texterna ser vi att sabbaten – en period av vila – har skapats av Gud för människans 
bästa, Mark. 2:27,28; 1 Mos. 2:1-3. Gud själv vilade från sitt arbete på den sjunde skapelsedagen 
som  därmed  blev  sabbatsdag  för  människorna.  Sabbaten  är  alltså  inrättad  av  Gud  i  själva 
skapelsen och är därmed påbjuden att hållas av alla människor i alla tider till deras välsignelse. 
När Herren hade utvalt Israel till sitt egendomsfolk, till att vara Hans representanter bland alla  
andra folk, befallde Han dem att hålla sabbatsdagen, den sjunde dagen i veckan, som ett evigt  
tecken mellan Gud och folket, 2 Mos. 31:12-17.
När de kom in i det utlovade landet, Kanaans land, utvidgades sabbaten till att även gälla landet.  
Vart sjunde år ska landet, dvs. marken och grödan, ligga i vila, 3 Mos. 25:1-7. Och inte nog med 
det.  Året  efter  vart  sjunde  sabbatsår (7x7 år=49 år),  alltså  vart  femtionde år  ska det vara ett 
jubelår, eller friår, då skulder och arvslotter ska regleras, 3 Mos. 25:8-19. Detta är den historiska 
bakgrunden till Guds tanke med sabbaten. Men har detta med oss sekulariserade svenskar att göra 
idag?  
Nu pågår ett bibliskt sabbatsår enligt den judiska kalendern. Det började den 25 september 2014 
och avslutas den 13 september 2015. Året är 5775 i den judiska tidräkningen. Detta sabbatsår är 
det sjunde i en serie av sju (7x7=49) och följs därför av ett jubelår. Det är Israels sjuttionde jubelår 
räknat från folkets intåg i Kanaans land under Josuas ledning, och det börjar den 23 september 
2015, på Försoningsdagen, Yom Kippur, och pågår fram till Försoningsdagen 2016. 
Under sabbatsåret som nu pågår visar sig speciella bibliska tecken. Enligt 1 Mosebok 1:14 skapade 
Gud solen och månen till tecken för att utmärka särskilda tider, dagar och år. Det hebreiska ordet 
för tecken är ot och roten till  ot betyder "att komma." Atmosfäriska händelser i solen och månen 
kan därför vara tecken som förebådar någons ankomst. Sådana tecken nämns i Bibeln i samband 
med Jesu tillkommelse, Mark. 13:24, och som tecken på att Herrens dag är nära, en dag av dom, 
Jes.13:9-11 och en dag av upprättelse, Apg.2:20,21.
I samband med sabbatsåret 2014-15 förekommer månförmörkelser (månen blir blodröd) fyra 
gånger. Förra året skedde det den 15 april och 8 oktober, och i år sker det den 4 april och 28 
september.  Ett  sådant  astronomiskt  fenomen  kallas  för  en  tetrad. Även  solen  förmörkas  fyra 
gånger under detta sabbatsår. År 2014 förmörkades solen den 29 april och 23 oktober, och i år 
sker det den 20 mars och 13 september. Att månen och solen förmörkas ibland är inget märkligt i  
sig,  men detta  sabbatsår  är  det  speciellt  och  mycket  sällsynt  eftersom det  inträffar  exakt  på 
bibliska dagar i  den judiska kalendern.  Solförmörkelserna är knutna till  den första  månadens 
första dag (den 1:a Nissan) och den sjunde månadens första dag (1:a Tishrei). Månförmörkelserna 
äger rum på den judiska påskens första dag (14:e Nissan) och lövhyddohögtidens första dag (15:e 
Tishrei). Den 20/3 i år är solförmörkelsen total och den 28/9 blir det en så kallad superblodmåne, 
beroende på månens närhet till jorden. 
Tecknen som omsluter detta sabbatsår är unika och kommer inte att inträffa inom överskådlig tid.  
Den judekristne pastorn Mark Biltz,  som skrivit boken ”Blood Moons:  Decoding the Imminent 



Heavenly  Signs”,  säger:”Mänskligheten  kan  komma  att  uppleva  detta  år  som  ett  av  de  mest  
historiska när det gäller fred eller krig i Mellanöstern”. Han säger att månförmörkelser vid judiska 
högtider är ett Guds budskap till det judiska folket, från honom som skapat dessa högtider. Fyra 
röda månar i  rad,  som inträffar på bibliska dagar, är mycket sällsynt.  Det skedde efter  staten 
Israels födelse år 1948, och efter sexdagarskriget 1967. Man måste gå tillbaka till år 1492, året då 
det judiska folket tvingades ut från Spanien, för att hitta samma fenomen före 1948. 
Solförmörkelse i judisk kontext talar om dom över nationerna (hedningarna). Den 29 september 
2008  (ett  sabbatsår,  den  29:e  Elul)  dagen  före  den  judiska  Basunhögtiden,  som också  kallas 
Domens dag, föll börsen på Wall Street med över 7% (700 miljarder dollar). Varje börsdag ljuder 
en klocka på väggen, men den här dagen ljöd av någon okänd anledning aldrig klockan. Dömde 
Gud världsekonomin  denna  dag?  En  sak  är  säker  då  vi  nu  har  facit.  Denna  börskrasch har 
påverkat  hela  världsekonomin,  framför  allt  den  europeiska  ekonomin,  och  den  har  inte 
återhämtat sig än.
Vi är nu i mitten av ett sabbatsår, på hebreiska kallat shemitha-år som kan betyda kaos, dom eller  
befrielse, 5 Mos. 15:1f.; 31:10. Den messiastroende rabbinen Jonathan Cahn påvisar att i slutet av 
varje bibliskt sabbatsår (den 29:e Elul) har det inträffat en krasch i världsekonomin. Kraschen på 
Wall Street, tisdagen den 29 september 2008, var kanske ett budskap från Gud till nationerna: 
”Vänd om från era  onda vägar  och sök  mig,  Herren!”  Det  märkliga  är,  som Cahn säger,  att  
världsekonomin har drabbats negativt varje sabbatsår de senaste hundra åren. Ett närliggande 
exempel är den 17 september 2001, (ett sabbatsår) dagen före det judiska nyåret Rosh Hashana, 
eller Basunhögtiden som den kallas i Bibeln, då New York-börsen föll nästan 7 %, den näst största  
kraschen i historien. Cahn menar att ekonomer och vetenskapsmän känner till  dessa krascher, 
men de kan inte förstå varför det händer just på hösten vart sjunde år.
Kommer det att bli en ny krasch i världsekonomin den 13 september 2015 (den 29:e Elul)? Vissa 
bedömare säger att det är samma signaler nu som det var 2007-08 inför kollapsen på hösten 
2008, men att dessa signaler är så mycket starkare nu. Ekonomiprofessor Lars Jonung sa i SvD den 
7/9 2014:  ”Alla finansiella kriser sedan 800 år tillbaka har föregåtts av en längre period med  
kraftig kredittillväxt i kombination med låga räntor. Det har vi sett i Sverige de senaste 15 åren.  
Vi bygger upp förutsättningarna för en framtida finansiell kris. Vi vet att den kommer, men inte  
när.”  
Kan Sverige komma undan en eventuell ekonomisk krasch? Knappast! Sanningen är att vi ligger  
dåligt till. Den 16/12 2014 skrev Metro: ”Inflationen är noll. Räntan är noll. Nollorna signalerar  
de spräckta förhoppningarna om en återhämtning 2015.”  Ekonomen Frida Andersson skrev i SvD 
den 13/2 2015: ”Riksbankens räntebesked med minusränta bör vara en väckarklocka!” 
Den  19/2  skrev  Johan  Norberg  i  Metro:  ”Sju  år  av  rekordlåga  räntor  har  redan  dragit  upp  
svenskarnas skuld i relation till den disponibla inkomsten till 170 procent. När amerikanarna var  
så  skuldsatta  att  bostadsbubblan  kollapsade  var  nivån  knappt  130  procent.  Konsultbolaget  
McKinsey  varnade  i  februari  för  en  ´dold  tidsinställd  bomb`  på  bostadsmarknaden.  Två  
europeiska länder var särskilt sårbara, Nederländerna – och Sverige.”      



En tidig morgon i mars 2014 vaknade jag med denna tanke: ”Det har nu gått 40 år sedan Guds  
folk i Sverige berördes av den karismatiska väckelsen!”  Jag konstaterade att dessa år har i långa 
stycken varit  som en ökenvandring för Guds folk generellt  sätt.  Kristenheten har försvagats  i 
materiellt  och andligt  avseende.  Kyrkor  och församlingar  har  lagts  ned,  krympande samfund 
slagits samman. Väckelsemöten och offentliga bibelstudier har blivit färre. 
Herren ville absolut något mer med 70-talets andeutgjutelse - en djupare Andens enhet och en 
tydligare Gudsnärvaro. Men starka krafter, i kyrkor och samhälle, påverkade skeendet negativt 
och Andens flöde stoppade upp. Vad var det som hände? Förändring av tre lagar i början på 70-
talet kom att få avgörande inverkan på samhälls- och församlingslivet. Sverige var bland de första 
länder att förändra dessa lagar, alla relaterande till tio Guds bud. 
1972 kom en ny affärstidslag med fria butiksöppettider, en lag som var ovanlig i Europa. Frågan 
var från början politisk brännhet. Sedan 1939 fanns en affärstidslag som förbjöd öppettider på 
kvällar och helger, men 1967 tilläts alla affärer ha kvällsöppet på vardagar. Få butiker utnyttjade 
detta,  men däremot uppstod jourbutiker.  Idag nonchaleras vilodagen. Stora shoppingcentra är 
svenskens heliga tempel där man tillbringar helgen. Materialism och konsumism är våra avgudar. 
En ny äktenskapslag trädde i kraft 1974 då reglerna för upplösning av äktenskapet ändrades. Före 
1974 var antalet skilsmässor omkring 2 %, men efter 1974 blev det en markant ökning till drygt 
50 %. Statistiken gäller även kristna äktenskap. Äktenskapet, instiftat av Gud, är inte heligt längre. 
Att skiljas har blivit normalt. Kärleken har blivit mer egoistisk. 
1975 infördes lagen om fri abort. Sedan dess har antalet aborter varje år pendlat mellan 30 000 
och  38 000.  Det  innebär  att  cirka  1,4  miljoner  foster  har  aborterats  under  en 40-årsperiod. 
Människovärdet har devalverats och vi blundar för det som sker med de ofödda barnen. Livets 
Gud gråter.
Dessa lagändringar har påverkat människors psykiska och andliga hälsan med stress, ensamhet 
och psykiska ohälsa som följd. Församlingslivet har blivit splittrat och man saknar i stort den 
andlig auktoritet som en stark Gudsnärvaro ger. Samma morgon uppfattade jag att Herren sa: ”Nu  
är det tid för mitt folk att omvända sig från sina avgudar och sin andliga ljumhet. Jag vill ännu en  
gång utgjuta min Ande över dem som törstar efter mig.”  Gud älskar Sverige och vill människors 
frälsning. Låt oss ödmjuka oss, be och omvända oss i enlighet med 2 Krön. 7:14.
Strax före Jesu ankomst ska tecken visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden ska 
folken gripas av ångest.  När detta börjar ske ska vi lyfta upp våra huvuden, säger Jesus,  Luk. 
21:25-28. Kan solförmörkelserna på våren och hösten år 2014/15 ha ett budskap till nationerna 
om att Herrens dag är nära, Upp. 6:12-17? Det är mycket som talar för det. Det kan inte vara en 
slump att så många bibliska  tecken  visar sig samtidigt, utan att det har ett budskap till oss år  
2015. Jag vill  därför uppmana dig att  söka gemenskap med Gud i  bönen för att  kunna möta 
framtiden på rätt sätt. Han hör varje ärlig själ som beder. 
Claes-Göran Bergstrand. 18 mars 2015.


