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Spekulationerna är många runt den himlakropp som fått namnet elenin och som 
enligt NASA under hösten kommer att passera jorden på relativt nära avstånd. 
Låt oss först se på vad som allmänt anses om fenomenet elenin. Enligt NASA 
är himlakroppen en komet med den egentliga beteckningen C/2010X1 och som 
upptäcktes av den ryske amatörastronomen Leonid Elenin (bilden t.h.) i 
december 2010. Elenin upptäckte kometen på det avlägsna ryska observatoriet 
Ison-NM, som är beläget i New Mexico, USA. Misstankar har dock väckts om att 
Leonid Elenin är en fiktiv person och namnet har förknippats med 9/11 - 
ele(ven)nin(e) – och en rad andra konspiratoriska uttydningar av namnet Elenin. 
Det anses också märkligt att så få bilder hittills publicerats på elenin. I maj 
månad framträdde emellertid en rysk man som sade sig vara 
amatörastronomen Leonid Elenin och vars profession är tillämpad matematik. 
Vissa menar att hela elenin-projektet är ett led i den plan från NWO att med 
hjälp av hot från aliens förföra mänskligheten. Man kan hitta påståenden allt 
ifrån att elenin skulle vara en brun dvärg till att det över huvud tagit inte existerar 
något elenin-objekt. Även om man inte fullt ut kan lita på NASA så får vi ändå 
utgå från att de fakta som den amerikanska rymdflygstyrelsen presenterar 
beträffande kometen ändå stämmer med verkligheten. Något annat skulle för 
NASA vara en stor prestige- och förtroendeförlust.  
 
Vi skall nu koncentrera oss på vilka profetiska tecken som kan vara förknippade med kometen elenin. 
Den första händelsen är från 27 februari 2010 då jorden befinner sig på en rak linje mellan kometen 
och solen. Den andra händelsen är från 4 september 2010 då jorden och elenin bildar en rak linje nu 
tillsammans med solen och merkurius var av de två senare befinner sig i mitten av grupperingen. 
Dessa datum är liktydiga med de kraftiga jordbävningarna i Chile respektive skakningen i Christ 
Church på Nya Zeeland. Tar vi sedan steget in i 2011 så verkar även den extremt kraftiga 
jordbävningen i Japan 11 mars sammanfalla med konstellationer på himlavalvet. Fyra dagar senare, 
alltså 15 mars, så finner vi än en gång att jorden bildar en rak linje med elenin och solen, nu åter igen 
med jorden i mitten. Vi skall också observera en företeelse som ägde rum 5 april och som kan ha en 
viss profetisk innebörd. Detta datum inföll 1 Nisan som är den första dagen i Guds Heliga År. Samtidigt 
stod då planeterna mars och merkurius på en rak linje med solen och elenin. 
 
De händelser som här beskrivits kan naturligtvis vara 
en slump. Experter menar också att elenin har en för 
liten massa och ett för svagt magnetfält för att kunna 
åstadkomma så kraftig påverkan att det skulle vara 
möjligt att utlösa jordbävningar. Vi som däremot tror på 
Bibelns budskap, vi kan vara fast övertygade om att vår 
Herre har sin hand med i spelet och skapar 
förutsättningar för att jordbävningarna skall inträffa de 
aktuella datumen för att just signalera att något stort är 
nära förestående ... tecken skall visa sig i solen, i 
månen och i stjärnorna… (Luk 21:25). Intressant blir nu 
att studera vad vi mer har att förvänta oss i profetiskt 
hänseende beträffande elenin under den kommande 
hösten och inte minst under Hösthögtiderna. 
Hösthögtiderna som firas under drygt 20 dagar med 
Basunklangens dag, Försoningsdagen och 
Lövhyddofesten. I år infaller dessa dagar mellan 28 
september och 19 oktober. 

  

 

 

 

Och jag skall låta tecken synas på himlen 
och på jorden: blod, eld och rökpelare.  

  Solen skall vändas i mörker och månen i 
blod, innan HERRENS dag kommer, den 
stora och fruktansvärda. (Joel 2:30-31) 
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De kommande tre månaderna kommer elenin att närma sig jorden allt mer för att 16 till 17 oktober 
befinna sig på det kortaste avståndet från oss. Kometen kommer i slutet av juli att passera genom 
jordens rotationsbana för att sedan fram till slutet av oktober befinna sig innanför vår egen 
omloppsbana. Under de tre dagarna 26 till 28 september, dagarna innan Hösthögtidernas inledning, 
bildar solen, elenin och jorden åter en rak linje, denna gång även tillsammans med merkurius och vår 
egen måne. Månen står ju i linje med solen och jorden vid varje Judisk nymånad. Om vi betänker vad 
som tidigare skett när dessa tre himlakroppar bildat en rak linje så bör vi ha ett profetiskt fokus på 
dagarna runt Basunhögtiden som inleds på kvällen 28 september. Elenin fortsätter sedan sin färd 
genom vårt solsystem och det näst sista datumet som sticker ut är 16 till 17 oktober, då som sagt, 
kometen befinner sig på det kortaste avståndet från oss, endast en knapp fjärdedel av vårt då aktuella 
avstånd till solen. Under tiden som elenin allt mer avlägsnar sig från oss återstår ett intressant mönster 
25 november efter Hösthögtidernas avslutning. Kometen befinner sig då för sista gången detta år i rak 
linje med jorden månen och solen. Denna konstellation sammanfaller då med den partiella 
solförmörkelse som äger rum under samma dygn.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kan vi då sammanfatta denna information? Det är först viktigt att framhålla, som alltid i dessa 
sammanhang, att dessa iakttagelser inte handlar om astrologi utan om rent astronomiska 
observationer.1 Mos 1: 14 Gud sade: "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten! De 
skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år”, läs här och här. Vi skall vara ytterst 
observanta på att fokuset beträffande kometen elenins resa genom vårt solsystem på ett utmärkande 
sätt sammanfaller med Herrens Hösthögtider. Speciellt intressant är den konstellation som uppträder i 
samband med Basunklangens dag då fem himlakroppar, inklusive jorden och elenin, står på rad. Detta 
kan högst troligt vara en profetisk signal om att något stort antingen då kommer att ta sin början eller 
är nära förestående och kommer att ske senare under Hösthögtiderna. Däremot kan vi inte veta vad 
detta konkret signalerar om. Det kan vara stora politiska förändringar eventuellt beträffande Israels 
situation, omskakande turbulens i världens ekonomiska system eller kanske nya, ännu kraftigare 
jordbävningar. En kombination av dessa händelser kan också vara tänkbara. Som sagt vi vet inte vad 
alla dessa astronomiska tecken i samband med kometen elenin och Hösthögtiderna signalerar om 
men med vetskapen om de redan inträffade händelserna är det högst troligt viktiga profetiska signaler. 
Mvh Rune 

 

 

                                                                    
Slutet av juli: Röd punkt, elenin korsar 
jordens rotationsbana. 

11 september: Orange linje, elenin 
uppnår sitt minimiavstånd till solen. 
(observera datumet) 

 26-28 september: Grön linje, jorden, 
månen, elenin, solen och merkurius på 
rak linje.                                                                            

16-17 oktober: Röd linje, elenin uppnår 
sitt minimiavstånd till jorden. 

25 november: Blå linje, elenin, jorden, 
månen och solen på rak linje. Samtidigt 
inträffar en partiell solförmörkelse.                                                                                                                       

http://www.elvorochjanne.se/Mark_Blitz_tecken_i_himlen_del_1.html�
http://www.elvorochjanne.se/Mark_Blitz_tecken_i_himlen_del_2.html�

