
Krabbförmörkelser med Profetiska Tecken 
                                                                                                                                                                   
I två tidigare artiklar har vi studerat  Oxförmörkelserna och 
"Bull´s-Eye Blood Moons" över Jerusalem. Det är att 
rekommendera att man först skaffar sig en insyn i dessa artiklar 
innan man går vidare i denna text. Vi skall nu fortsätta med att ge 
en fördjupad bild över Krabbförmörkelserna och dess profetiska 
tecken. Både Ox- och Krabbförmörkelserna rymmer var sin 
”Bull´s-Eye Blood Moon” över Jerusalem vilka båda uppträder 
som den andra och mellersta i förmörkelsetripplarna. I 
Oxförmörkelserna ägde den rum 15 juni 2011 och i de 
kommande Krabbförmörkelserna sker det den 27 juli 2018, den 
senare en profetiskt mycket intressant förmörkelse som vi 
återkommer till längre fram.                                                           

Om vi först gör en överblick över tiden från 2010 till 2018 så framträder ett tämligen intressant mönster 
i hela förmörkelseschemat över den aktuella perioden. I Oxförmörkelserna uppträder de tre 
månförmörkelserna och de fyra solförmörkelserna med ett kalendariskt exakt symmetriskt mönster. I 
Krabbförmörkelserna återkommer detta mönster som en direkt kopia av Oxmönstret. Observera att 
den fjärde solförmörkelsen i Oxschemats originalbild (nätbild) är något felplacerad och skall ha samma 
position som motsvarande förmörkelsen i Krabbförmörkelserna, det skiljer i båda fallen15 dygn.(se 
illustration nedan). 

Flertalet av de enskilda förmörkelserna visar på anknytningar till den Judiska kalendern eller andra 
liknande samband. Första Oxförmörkelsen inträffade samtidigt med vintersolståndet. Den andra 
solförmörkelsen i Oxschemat inföll på Jerusalemdagen. Den fjärde och sista solförmörkelsen kommer 
att sammanfalla med att kometen elenin, jorden, månen och solen bildar en rak linje.  

 

 

 

    

 

 

 
 
 
Krabbförmörkelserna har sitt namn av att de alla inträffar i Krabbans eller Kräftans tecken. Den första 
månförmörkelsen i Krabbschemat äger rum på Tu B´Shvat en mindre Judisk Högtid den 31 januari 
2018. Månförmörkelse nummer två är den profetiskt mycket intressanta den 27 juli och den tredje och 
sista infaller den 21 januari 2019, åter igen på Tu B´Shvet exakt ett Judiskt År efter den första 
förmörkelsen. Samtliga fyra solförmörkelser som hör samman med Krabbförmörkelserna är partiella. 
Första förmörkelsen infaller 15 februari vilken följs upp av nummer två 13 juli. I den Judiska kalendern 
motsvaras 13 juli detta år av 1 Av, som infaller mitt i den tre veckor långa sorgeperioden mellan 17 
Tammuz och 9 Av. Vi vet sedan tidigare att det 1 Av ägt rum totala solförmörkelser tre år i rad, 2008-
09-10, förmörkelser som anses förebåda dom över hedningarna och världen. Den tredje förmörkelsen 
kommer att ske 11 augusti som är inledningen av månaden Elul och den 6 januari 2019 är det så dags 
för den sista solförmörkelsen i Krabbschemat. Månförmörkelsen 27 juli 2018 är den som profetisk 
sticker ut i Krabbförmörkelserna och den vi skall studera närmare.   

 

                                                                                                 

                                               

Oxförmörkelserna Tetraden 2014-15 Krabbförmörkelserna
 

     
Oxförmörkelsen 15 juni 2011. 

Bilden från Sicilien  

       = Total månförmörkelse                  = Total solförmörkelse                 = Ringformig solförmörkelse 

       = Partiell solförmörkelse         I mitten den profetiskt mycket intressanta tetraden 2014-15, läs här  
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31 Januari 2018                                 27 Juli 2018                                  21 januari 2019                                                                 
Tu B´Shvat                              Bull´s-Eye Blood Moon           Tu B´Shvat                       

Jerusalem                                                                                                                               
Shabbat Nachamu 

 

 
 

När månen fredagen den 27 juli 2018 klockan 19.29 lokal tid (UT 16.29) stiger upp över Jerusalem 
återstår endast en knapp timma innan den profetiska Bull´s-Eye Blood Moon tar sin början. Enbart den 
omständigheten att en Bull´s-Eye Blood Moon äger rum över Jerusalem är tämligen ovanligt. Det som 
gör den här förmörkelsen extra intressant är två saker, placeringen på himlavalvet och tidpunkten den 
infaller på. En halvtimma innan månens uppgång och en dryg timma innan förmörkelsen tar sin början 
inleds Shabbat Nachamu eller Shabbat of Consulation. 
 
I Krabbförmörkelserna är månen placerad i Krabbans stjärnbild under den första och sista 
förmörkelsen medan den mellersta, och ur profetisk synpunkt mest intressanta, så är det i stället 
jorden och solen som står i Krabbans tecken sett från månens horisont. En parallell till detta finns i 
Oxförmörkelserna men gäller då naturligtvis Oxens stjärnbild. Studerar man Jerusalemförmörkelsen, 
det vill säga den andra Krabbförmörkelsen, så framträder en märklig bild på himlavalvet. Under hela 
den 1 timma och 43 minuter långa totala delen av förmörkelsen befinner sig jorden och solen i 
Krabbans stjärnbild. I stjärnbilden förekommer en ansenlig mängd stjärnor av skiftande ljusstyrka. Av 
profetiskt intresse finns det tre objekt som fångar vår uppmärksamhet. Först Beehive Cluster också 
känt som Praesepe eller M44 samt de två stjärnorna Acubens och Tegmine.(se illustration) 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

                  

 

                                                                                   
Namnet Krabban härstammar från latinskans cancer. Det hebreiska namnet för Cancer är Sarton som 
har samma betydelse som dess arabiska namn Al Sartan och syrianskans Sartano. Det betyder ”som 
har” eller ”håller ihop”. Cancer kommer faktiskt från det arabiska Khan = ”ett värdshus” och Cer = 
”omringar”. Det egyptiska namnet Klaria, ”rastplats” ger oss också en tydlig ursprunglig betydelse. 
Går vi vidare till klustret Praesepe så har det från den antika hebreiskan betydelsen ”en mängd”, ”ett 
stort antal”, ”avkomma”. Acubens, den första och ljusstarkaste av våra två stjärnor, befinner sig i 
den södra klon och har sitt namn härstammande från det arabiska Al Zubanah, senare romerska 
Acubene. Acubens har på hebreiska och arabiska betydelsen ”den skyddande” eller ”gömstället”. 
Ett annat namn för samma stjärna är Ma Alaph vilket betyder ”församlade tusenden”. Al Himarein är 

 = Jorden sedd från månens     
horisont, skymmande solen. 
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Cluster. 
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skymmande solen 
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ytterligare ett alternativt namn på Acubens och kommer från arabiskan med betydelsen ”barnen” eller 
”lammen”. Vår andra stjärna, Tegmine eller Tegmen, är belägen i krabbkroppens nedre del och 
namnet härstammar bland annat från hebreiskan med betydelsen ”hålla fast”, stjärnan kallas också 
Nepa från grekiskan och betyder då ”greppa tag”. 

Den sabbat som firas i samband med att Bull´s-Eye Blood Moon förmörkelsen inträffar 27 juli 2018 
kallas som tidigare nämnts Shabbat Nachamu eller Shabbat of Consolation. Detta är den sabbat som 
infaller omedelbart efter 9 Av och är början på en sju veckor lång period med avseende att trösta det 
Judiska Folket efter deras lidanden. Den sjunde och sista av dessa sabbater avslutas med sabbaten 
just före Basunhögtiden. Sabbaten mellan Basunhögtiden och Jom Kippur kallas Shabbat Shuvah 
vilket betyder ”återvändandets sabbat” och är en tid för eftertanke fram till försoning under Jom Kippur. 
Haftarahläsningen (läsning från profetböckerna under den Judiska Gudstjänsten) under Shabbat 
Nachamu är hämtad från Jesaja 40:1-26. De fem första verserna lyder:                                     

 

  

   

  

   

 

 

  

 

                                                                                                                                                              
och fortsätter sedan i verserna 10-11 

 

 

 

 

 

Om vi nu skall försöka oss på en sammanfattning av de fakta vi inhämtat så ser vi en tydlig 
genomgående tråd. I den astronomiska delen möter vi ord som talar om ”hålla ihop”, ”rastplats”, 
”ett stort antal”, ”det skyddande gömstället”, ”församlande tusenden” och ”greppa tag”. 
Förunderligt nog ser vi ord med samma syften i sabbatsdelen. Här råkar vi ord som, ”Jerusalems 
vedermöda är slut”, ”bered väg för Herren”, ”alla människor skall tillsammans se HERRENS 
härlighet”, ”HERREN kommer med makt” och ”HAN samlar lammen i sina armar, HAN bär dem i 
sin famn”. Med andra ord, hela denna Bull´s-Eye Blood Moon över Jerusalem visar tydligt i en och 
samma riktning om ett uppryckande, ett församlande av fåren och HERRENS ÅTERKOMST. Om 
denna förmörkelse är en förvarning om ett då nära förestående tidsslut vet vi inte. Vi vet heller inte om 
det syftar på det då aktuella året 2018. Många övriga tecken pekar dock på att 2018 är ett profetiskt 
mycket aktuellt år och det vi nu har granskat är ytterligare ett bevis för detta.  Mvh Rune 

Jesaja 40:1-5 
Herren tröstar sitt folk 

1 Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud.  
2 Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det  

att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är 
försonad,  

och att det har fått dubbelt igen av HERRENS hand  
för alla sina synder. 

3 En röst ropar i öknen: "Bered väg för HERREN,  
bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.  

4 Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas.  
Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark.  

5 HERRENS härlighet skall uppenbaras,  
alla människor skall tillsammans se den.  

Ty HERRENS mun har talat." 

                                                                                                 
10 Ja, Herren, HERREN kommer med makt,  

hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön,  
hans segerbyte går framför honom.  

11 Han för sin hjord i bet som en herde,  
han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn.  

Sakta för han moderfåren fram. 
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