Månförmörkelser och profetiska händelser 2018
Gud kommunicerar genom det talade och skrivna Ordet, såväl som genom skapelsen. (Psalm 19:18). Solen och månen har Han skapat till att vara tecken som utmärker (bibliska) hög-tider och som
signalerar särskilda perioder för Israel såväl som för övriga folk. (1 Mos. 1:14,15; Psalm 104:19;
Luk. 21:25-28). Under 2014 och 2015 visade sig sol- och månförmörkelser exakt vid de bibliska
högtiderna, på våren och på hösten, vilket givit föraningar om att tiden för Jesus ankomst närmar sig
med hast. Året 2018, som är ett viktigt valår i Sverige och ett jubileumsår i Israel, har inletts med
flera månförmörkelser som tolkas som markörer till en stark obalans i naturen.
Superblodmånar har inlett 2018
Nya superblodmånar har visat sig – den 2/12 2017, den 2/1 och 31/1 2018. Den tredje visade sig
under Tu B´Shvat ”Trädens Nyår”, vilket har en särskild betydelse i Israel. Det är en festdag, en tid
då jorden är mogen för att ta emot de nya träd som kommer att skänka liv och vitalitet till skogar,
parker och fält. Högtiden firas som en dag för miljömedvetenhet, då man planterar träd. Rabbinen
Yosef Berger säger till Breaking Israel News att detta sammanträffande har förutsagts av en rabbin i
Polen 1894. Vanligtvis tolkas månförmörkelser som något negativt för Israel, men inte denna gång,
just för att det skedde på ”Trädens Nyår” och för att månförmörkelsen var speciell i så måtto att den
”gått förbi” Israel men visat sig i arabländerna. Månförmörkelse i den hebreiska månaden Shvat är
tecken på en tid av obalans i naturen, bl.a. många jordbävningar, sa den polske rabbinen.
Enligt en färsk amerikansk studie blir 2018 ett extra aktivt år vad gäller stora jordbävningar.
Orsaken tros ligga i jordens rotationshastighet som har avtagit de senaste fyra åren. Sydsvenskan
skriver, 20/11 2017: ”Det är de amerikanska forskarna Roger Bilham från University of Colorado
och Rebecca Bendick från University of Montana som påpekat sammanhanget mellan jordens
rotation och seismisk aktivitet. - Vi har haft det enkelt i år (2017). Hittills har vi bara haft sex stora
skalv. Vi kan lätt få 20 per år med start från 2018, säger Roger Bilham.”
I Israel har det varit ovanligt många jordskalv i år. Under ett enda dygn, den 4 juli, registrerades
fyra jordskalv med en magnitud omkring 4,0, och i Europa ett tiotal den senaste månaden. Det som
sker nu ska dock inte tolkas utifrån det Jesus profeterade om i Matt. 24:29-31, som beskriver hans
tillkommelse till Jerusalem. Jesus sa att det skulle bli stora /mega/ jordbävningar och stora tecken på
himlen inför hans ankomst, Luk. 21:10. Nu handlar det nog om början på ”födslovåndorna” som ska
komma över Israel innan Jesu tillkommelse, Matt. 24:6-8.
Blodmåne visar sig den 27 juli 2018
Låt mig påminna om att Gud talar till oss genom sina profeter om händelser som Han vet ska ske.
(Se Amos 3:7,8; Rom. 15:4,5). På kvällen den 27 juli blir det en mycket uppmärksammad och
spektakulär total månförmörkelse. Yosef Berger citerar en av de mest framstående rabbinerna i
denna generation, Chaim Kanievsky, som säger att denna månförmörkelse inleder en svår tid för
araberna eftersom de under lång tid hindrat judarna tillträde till Tempelberget, och han hänvisar till
en gammal tolkning av 1 Mos. 25:17f.. Efter den 27 juli kommer judarna att ta över Tempelberget
mer och mer från det arabiska styret. (Sefanja 3:8). Kanievsky säger vidare att detta skeende är
nödvändigt så att vägen för Messias ankomst kan beredas. Detta ser han utifrån hur rabbinen Jacob
ben Asher på 1300-talet tolkat 1 Mos. 25:17 där det står: ”Ismaels (fader till det arabiska folken)
ålder blev etthundratrettiosju år. Därefter gav han upp andan och dog och samlades till sitt folk.”
Rabbinen Asher gör följande kommentar i sin bok: Denna vers, som handlar om Ismaels död, står i
anslutning till de verser som beskriver Isaks liv i syfte att undervisa om att när Ismael faller är
ändens tid här, och då kommer Davids Son (Messias), som är från Isak, att blomstra.”
Månförmörkelsen på sabbatskvällen den 27 juli kommer att bli den längsta under detta århundrade
(!!) och kan ses bl. a. över Mellanöstern och Europa mellan kl. 19.30 till 21.13. Den visar sig fem
dagar efter Tisha B´Av (den 9:e i den hebreiska månaden Av). På den dagen år 587 f. Kr. förstördes
Salomos tempel av den babyloniska hären varpå judarna fördes bort i fångenskap till Babel. På
samma dag år 70 e. Kr. förstördes Serubbabels tempel (2:a templet) av den romerska hären varpå

judarna förskingrades över världen. Detta är en viktig dag i Israel då troende judar sörjer och fastar
och ber om att Herren ska resa upp det tredje templet. Men i år vill man också glädja sig på denna
dag eftersom man ser det positiva tecknet i månen den 27 juli, alltså den 15:e Av i den hebreiska
kalendern.
Denna månförmörkelse har uppmärksammats av pastor Mark Biltz, El Shaddai Ministries i USA,
som skrivit och undervisat om tecken i solen och månen utifrån Bibeln och som följer skeendet i
Israel mycket noga. Han har observerat att i synagogorna denna sabbat (28 juli) läser man den
hebreiska trosbekännelse i 5 Mos. 6:4-6, ”Hör, Israel! HERREN vår Gud HERREN är en. Och du
skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa
ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.” Han har därför känt sig manad
att, utifrån bibelordet i Sefanja 3:9, ”Då skall jag ge folken renade läppar, och de skall alla åkalla
HERRENS namn och tillsammans tjäna honom.” inbjuda Guds folk över hela världen att i sina
gudstjänster på söndagen den 29 juli, som en profetisk handling och i solidaritet med det judiska
folket, läsa den hebreiska trosbekännelsen samt be för och välsigna Israel.
Profetiska händelser i Israel
I år har det tagits initiativ i Israel som visar att judar och hedningar kommer allt närmare varandra.
Den 20 februari samlades närmare 200 troende judar och hednakristna i Knesset (Israels parlament)
för att inleda gemensamt studium av Bibeln. Initiativet har tagits av den kända politikern i Likud,
Yehudah Glick och rabbinen Tuly Weisz, som säger att Bibeln talar om att det ska komma en tid då
judar och hedningar studerar Torahn tillsammans, Sakarja 8:23. Det är den nyligen utgivna
Israelbibeln, som särskilt lyfter fram sambandet mellan det judiska folket och landet Israel, som
kommer att studeras.
Onsdagen den 23 maj introducerades ett nytt politiskt parti i Israel, Biblisk samling, som är det
första partiet med både judar och kristna som medlemmar. Initiativtagare är den välkände judiske
föreläsaren Avi Lipkin som talat i över tusen kyrkor runt om i världen. Vid introduktionen sa
Lipkin: Kristna har uttryckt hat mot judar men vi har också uttryckt hat mot kristna. Vi (judar)
måste sluta att hata de kristna. Vi måste bli som Rut och Naomi. I mina föreläsningsturnéer har jag
lagt märke till att kristna är redo för detta. Åtta procent av den israeliska befolkningen är kristna i
dag men de har ingen representation i Knesset. Vi måste ge bibeltroende kristna plats i Knesset.”
(Jeremia 31:6 och Daniel 2:20).
Sedan början av april fram till nu har terrororganisationen Hamas, som styr i Gaza, skjutit in
tusentals brinnande drakar och ballonger över södra Israel vilket har förstört omkring 2 800 hektar
mark till ett värde av cirka 2 miljoner dollar, uppger nyhetsbyrån AP. Givetvis har den israeliska
armén besvarat med att skjuta mot specifika mål i Gaza. Att dessa attacker från Hamas sker i år, och
just den här tiden på året, är nog ingen tillfällighet. Rabbinen Yekutiel Fish skriver om elddrakarna
på sin blogg, Sod HaChashmal, och han ser ett omvänt samband med det som nu sker i berättelsen
om Simsons hämnd på filisteerna i Domarboken 15:3-8. Simson tog 300 rävar och band samman
deras svansar med brinnande facklor och skickade dem till filisteernas sädesfält där de orsakade stor
förödelse. Filisteerna tog hämnd på Simson genom att sticka ut hans båda ögon. När Simson blivit
stark igen ville han hämnas för det man gjort med hans ögon och han sa: ”Herre, tänk på mig och
styrk mig bara denna gång, o Gud, så att jag får hämnas på filisteerna för ett av mina båda ögon.”
Därefter dödade han 3000 människor. (Domarboken 16:25-30). I Jerusalem Talmud finns en
tolkning av detta, säger rabbi Fish, som innebär att det blir en hämnd för Simsons andra öga innan
Messias kommer. Fish säger, ”att palestinierna i Gaza känner att hämnden för Simsons andra öga
är nära och det är deras fruktan för detta som får dem att reagera på ett Simson-likt sätt, genom att
bränna mark i Israel. Men detta kommer att leda till Israels favör.”
Den 14 maj flyttade USA sin ambassad från Tel Aviv till Jerusalem och därefter har flera nationer
valt att göra detsamma. Det betyder att dessa nationer har visat att de erkänner Jerusalem som
Israels huvudstad. Och Israels parlament har nyligen antagit en lag, som definierar landet som en
judisk nationalstat där det judiska folket har exklusiv rätt till självbestämmande. Dessa händelser
kan komma att bekräfta rabbinen Jacob ben Asher förutsägelse. Att detta sker samtidigt som Israel

firar 70 år som nation kan väl inte vara en tillfällighet. Tidsmåttet 70 år har ju en speciell betydelse
för det judiska folket. Det som nu sker kan vara tecken på att hedningarnas tider (ett begrepp som
står i relation till Israels upprättelse) går mot sitt slut, som Jesus profeterade om i Luk.21:24b, och
att Messias är i antågande?
Söndagen den 15 januari 2017 (fem dagar innan Donald Trump svors in i sitt presidentämbete)
samlades 70 nationer i Paris i FN:s regi med syftet att besluta om en 2-statslösning i konflikten
Israel/palestinierna. (70 nationer/folk är en representativ del av hela världssamfundet). Mötet blev
som bekant ett fiasko efter att flera delegater lämnat mötet. 2-statslösningen verkar därefter vara
helt död.
Nu har nascent Sanhedrin (71 rabbiner) i Jerusalem inbjudit världens nationer att delta i en global
interaktiv konsert på måndagskvällen den 3 september 2018 i syfte att hylla och ära skapelsens Gud.
Konserten kommer att utgå från Arkeologiska Parken i Jerusalem, från Davidson Center och
Huldaportarna invid Västra muren, och deltagare i andra länder kan delta via internet. Sanhedrins
talesman, rabbinen Hillel Weiss, säger att konserten ska fokusera på hela skapelsen och musiken
varvas med böner som relaterar till de sju skapelsedagarna. Rabbi Weiss förklarar att intentionen
med konserten är att den ska vara ett tecken på omvändelse och ett återgående till helighet och
renhet. (Psalm 33:3 och Upp. 5:9-14).
Det skakar i vårt land
Sverige är också uppenbart berört av naturens obalans detta år vilket säger mig att vi befinner oss i
ett mycket allvarligt läge. Seismologen Björn Lund vid Uppsala universitet, säger till TT: ”Det är
ovanligt många jordskalv i Sverige i år. Vanligtvis brukar vi ha ett jordskalv om året med
magnituden 3,2, Nu har vi haft tre sådana jordskalv den senaste månaden”. Det är relativt små
skalv i Sverige men tillräckliga för att människor blir oroliga. Den 22 januari kändes ett jordskalv i
Falköpingsbygden, den 23 juni skakade området runt Skövde och Skara och den 27 juni kakades
området kring Kalix och Haparanda rejält. Naturens obalans har också visat sig, dels med den
snörikaste vintern på mycket länge vilket orsakat översvämmningar i vattendrag med nivåer man
inte sett på femtio år, och från början av maj med en extrem värme (34,4* i Uppsala, varmast på
över 70 år) och en torka som orsakat allvarliga problem för jordbruket, djuren och skogsbruket. Juli
månad blir den varmaste på minst 260 år enligt SMHI. Värmen har orsakat ett 60-tal större och
mindre skogsbränder i olika delar av landet. I juli har det varit tre gånger så många bränder jämfört
med motsvarande period förra året. Tillsammans är de större än branden i Västmanland 2014, som
då var den allvarligaste skogsbranden i modern tid. Enligt Skogsstyrelsen beräknas de aktuella
bränderna förstöra värden för närmare en miljard kronor. För att inte tala om vad som händer med
dem som blir direkt drabbade av dessa naturkatastrofer.
Sverige är i allvarlig kris
Är det Gud som på detta sätt talar till oss som nation? Jag tror det. Det är Guds folk som har det
största ansvaret, därför måste vi bli stilla och lyssna till vad Herren säger. Bibeln är mycket tydlig
med att det finnas ett samband mellan ett folks leverne och naturens beteende. Det har inte i första
hand med den allmänna miljöförstörelsen att göra, även om det kan finnas ett visst samband, utan
det har främst med vårt moraliska leverne och vårt förhållande till den Gud som skapat allt att göra.
(Se Jeremia 5:23-29). Aposteln Paulus varnar de kristna för att sova i en sådan allvarlig tid, 1 Tess.
5:1-8. Nu måste det ske något mycket radikalt med Guds folk i Sverige som kan leda till väckelse
och en ny inriktning för vårt samhälle. (Se Upp. 3:14-22).
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