
”Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med vatten” 

Ovanstående citat kan vi läsa i Jesaja och studerar vi bibelorden som är närbesläktade med denna sats kommer 
vi snart att förstå att dessa verser i högsta grad är dagsaktuella och är fullt applicerbara på världens nuvarande 
ekonomiska system. Ett system som till allra största delen är uppbyggt av skulder och som inom en snar framtid 
är dömt till undergång. I sin ambition att hålla en genomsjuk struktur under armarna tillåter man en ohämmad 
tillväxt av penningmängden. Detta fenomen visar sig i stora delar av världsekonomin och den amerikanska 
ekonomin är just nu ett typexempel på detta. När den amerikanska regeringsadministrationen anser sig vara i 
behov av ytterligare betalningsmedel ber man den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) om ett lån. 
Lånets säkerhet är amerikanska statspapper som FED får i utbyte mot den avtalade summan nytryckta US-
dollars som sedan kan lösgöras för marknaden. Då den amerikanska dollarn fungerar som världens reservvaluta 
och då bland annat alla oljetransaktioner sker i dollar fortplantar sig denna penningexpansion ut över världen. 
Naturligtvis sker detta via datorer och sedlarna trycks så att säga genom några knapptryckningar på ett 
tangentbord. 

För varje gång denna process återupprepas åstadkommer man ett minskat dollarvärde, den ökande 
penningmängden genererar inflation och i ett skräckscenario hyperinflation. Detta i sin tur drabbar alla som 
innehar pengar i samma valuta. Med andra ord, varje steg i denna riktning, där målet för processen syftar till egen 
vinning, är som att man stjäl ett stycke från alla som är innehavare av den aktuella valutan. Hela denna process 
kan likställas med den orättfärdiga handel om vilket Bibeln på flera ställen talar om. 

                                                                                                                                       
Du skall inte ha två slags vikt i din börs, en stor och 
en liten, och i ditt hem skall du inte ha två slags efa-
mått, ett stort och ett litet. Full och rätt vikt skall du 
ha. Fullt och rätt efamått skall du också ha, för att du 
må leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger 
dig. För HERREN, din Gud, avskyr alla som gör orätt 
på detta sätt.(5 Mos 25:13-16) 

                                                                                                                                                                                                                                 
HERREN avskyr falsk våg, full vikt behagar honom. 
(Ord 1:11)                                                                               

                                                                                
Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med 
vatten. Dina ledare är upprorsmän och tjuvars 
kumpaner. Alla älskar de mutor och jagar efter 
vinning. Den faderlöses rätt försvarar de inte, och 
änkans sak kommer inte inför dem. (Jes 1:22-23)  

                                                                                                                                                                             
Under Bibelns tid var det vanligt att man i den dagliga handeln använde sig av en balansvåg för att göra affärer. 
Bibeln varnar dock för att göra orättfärdiga affärer. I Femte Mosebok avråds vi att genom omoral och orätt 
handlande skapa vinning för eget intresse. Med andra ord, väg inte för tung vikt vid köp och för lätt vikt vid 
försäljning. Skapa inte något ut ur intet. Vi ser här tydligt parallellen till den penningmängdsökning som nu sker 
speciellt genom den amerikanska regeringen och FED, man skapar ett fiktivt värde ur intet. Deras ledare är som 
Jesaja säger upprorsmän och tjuvars kumpaner som jagar efter egen vinning. Detta handlande leder ofelbart till 
att deras silver kommer att blir slagg och deras vin kommer att bli utspätt med vatten.      

Vad blir då konsekvenserna för världen i allmänhet och USA i synnerhet av detta orättfärdiga handlande? Jag tror 
att vi finner svaret i Mika som talar om hur utgången blir för de som talar lögn och har en falsk tunga i sin mun, 
använder sig av ett för litet efa-mått, tillåter orätt våg och falska vikter.                                                                                                                                                                     

Finns det ännu i den ogudaktiges hus skatter som förvärvats genom orätt, eller ett alltför litet efa-mått, värt att 
förbannas?  Vore jag rättfärdig om jag tillät orätt våg och falska vikter i väskan?  Eftersom de rika i staden är fulla 
av våld, och de som bor där talar lögn och har en falsk tunga i sin mun, måste jag slå dig med sår som inte läks  
och lägga dig i ruiner för dina synders skull.  Du skall äta men inte bli mätt, hunger skall plåga dig. Vad du skaffar 
undan skall du inte kunna rädda, och vad du räddar skall jag ge åt svärdet.  Du skall så men inte få skörda, du 
skall pressa oliver men inte få smörja dig med oljan. Du skall pressa ut druvmust men inte få dricka vinet.      
(Mika 6:10-15)                                                                                                                                                                                                        

 

Tekel betyder: Du är vägd på en våg och funnen vara 
för lätt. (Dan 5:27) 

            
    

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

           
     

 

 



Mika talar här om en stor förödelse och att människorna skall lida stor nöd. Alla som talat lögn och nyttjat falska 
vikter och använt ett för litet efa-mått kommer att drabbas av en enorm ekonomisk ödeläggelse. Slaget blir så 
häftigt att man inte förmår att resa sig ur ödeläggelsen. Att det man skaffat undan inte skall kunna räddas visar på 
en kraftig inflation som innebär att besparingar, pensionsförsäkringar och ekonomiska spekulationer förlorar sitt 
värde. Det man räddat skall ges åt svärdet vilket tyder på att man skall drabbas av oroligheter, plundringar och 
gatuvåld. Hunger kommer att plåga människorna då livsmedelspriserna på grund av hyperinflation kommer att bli 
skyhöga. 

 Vi kan då undra över när detta kommer att ske, när inträffar kollapsen av den amerikanska dollarn och troligt 
också av euron, när kommer domen över vårt eget korrupta system. Vissa ekonomer har uttalat att den nu 
inslagna vägen förr eller senare leder till en ekonomisk härdsmälta. Skall vi tro den plan som ”The Elite” säger sig 
följa kommer dollarn att vara död i slutet av 2012. Vanligtvis försöker vi troende att analysera världshändelser och 
där igenom ana oss till var på tidsaxeln vi befinner oss. Naturligtvis kan vi inte veta när allt detta skall ske men 
viss vägledning kan vi få. Ett föredömligt sätt att få en fingervisning om det kommande förloppet är att studera 
himlavalvet. Vi skall komma ihåg Jesu ord ”Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna”. Dessa tecken 
är något som Herren fastlagt redan vid universums skapelse, tecken som för alltid står orubbligt fast.  

Finns det då någon astronomisk händelse som pekar på något speciellt beträffande ekonomiska händelser under 
de kommande åren? Ja en solförmörkelse sticker ut och är av stort intresse. Förmörkelsen som är total äger rum 
13 november 2012 och kommer att bli synlig över Australien, Nya Zeeland, Stillahavsområdet och delar av 
Sydamerika. Det anses allmänt att solförmörkelser visar på dom över världen och denna totala förmörkelse där 
solen vänds i mörker kommer att uppträde mitt i centrum av Vågens stjärnbild. (se illustrationer)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tänkbart är att detta astronomiska fenomen signalerar en mäktig dom över vårt nuvarande korrumperade 
ekonomiska system. Under dessa höstmånader kan vi få se det som beskrivs i Mika gå i uppfyllelse. Vi har vägt 
med falska vikter och använt oss av ett för litet efa-mått, likt kung Belsassar i Davidsboken kan vi bli funna väga 
för lätt. Också vi har upphöjt oss mot himmelens Herre och prisat våra avgudar men den Gud som har vår ande 
och alla våra vägar i sin hand, honom har vi inte ärat. 
 
Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med vatten. Dina ledare är upprorsmän och tjuvars kumpaner. 
Alla älskar de mutor och jagar efter vinning. Den faderlöses rätt försvarar de inte, och änkans sak kommer inte 
inför dem. (Jes 1:22-23)    
                                                                                                                                                                             
Tekel betyder:” Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt.” (Dan 5:27)  Mvh Rune  

                    

                                                                               
Total solförmörkelse över Cairns norra Australien 
13 november 2012.                                                                                                                                                                                                                                                         
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Alternativ illustration av solförmörkelsen 13 november 
2012. Förmörkelsen mitt i Vågens centrum. 

                  


