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När Mark Biltz för några år sedan upptäckte sambandet mellan vissa tetrader och Herrens
Högtider blev detta för de flesta en revolutionerande upptäckt, detta inte minst med tanke på Jesu
ord om att strax innan Hans ankomst skall tecken visa sig i solen, i månen och i stjärnorna.
Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas
av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av
skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall
man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när detta börjar
ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.”

Dessutom läser vi redan i 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, 15 och de skall vara ljus
på himlavalvet som lyser över jorden." Och det skedde så. Det vill säga, Gud talar här i första hand
om att de skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, först därefter talas det om
att de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Grundtextens ord för tecken och tider
talar också om en signal som låter oss ana ett möte eller en högtid.

För den oinvigde skall vi först titta lite närmare på vad som menas med en tetrad. NASA har gett
namnet tetrad (från tetra, det grekiska ordet för fyra) åt det fenomen som innebär att fyra totala
månförmörkelser äger rum i följd utan att någon partiell eller penumbral förmörkelse inträffar inom
denna tidsram. Fenomenet i sig är inte helt ovanligt och inträffar med en viss oregelbundenhet,
uppskattningsvis med ett genomsnitt på tre till fyra gånger per århundrade.

Den upptäckt som Biltz gjorde innebar att han kunde se att dessa förmörkelser vid några enstaka
tillfällen inföll samtidigt med att Herrens Högtider ägde rum. Närmare bestämt under Pesach
(Påsken) och Sukkot (Lövhyddohögtiden). Följaktligen så sker de vid den första och den sista av
Herrens Sju Högtider. Observera att dessa Högtider i första hand inte är Judiska Högtider utan
Herrens Högtider. Vi läser i 3 Mos 23:1 ”HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn:
HERRENS högtider skall ni utlysa som heliga sammankomster, de är mina högtider”.

http://sv.wikipedia.org/wiki/NASA
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5nf%C3%B6rm%C3%B6rkelse


För att undvika alla missförstånd skall dock understrykas att iakttagelser av profetiska händelser i
samband med Högtiderna inte skall blandas samman med det lagbundna firandet av dessa
Högtider. Hösthögtiderna kommer högst sannolikt att spela en central roll i ändetidens skeenden.

Under åren från Jesu födelse fram till idag har det skett sju stycken tetrader som på ett eller annat
sätt kan ha haft samband med Herrens Högtider. De fyra första är dock svåra att konfirmera, delvis
på grund av osäkerhet rörande exakta tidsangivelser men har sannolikt inte träffat ”mitt i prick”.
Dessa är också, i motsats till de senare, svåra att knyta till specifika händelser i Judisk historia.
Beträffande den femte tetraden 1493-94 finns också vissa tveksamheter bland annat beroende på
en övergång till andra kalendersystem. Med avseende på de två senaste tetraderna 1949-50 och
1967-68 finns dock inga som helst tveksamheter, dessa är glasklart belagda och har inträffat under
Pesach (Påsk) och Sukkot (Lövhyddohögtiden).

Vad berättar då sammanhangen mellan dessa tetrader och Herrens Högtider om. Ja som många
av er säker känner till så återspeglar dessa företeelser viktiga händelser i den Judiska historien.

Alhambra dekretet, utfärdat 31 mars 1492, beordrade alla Judar att lämna Spanien i slutet av juli
samma år. Datumet 31 juli 1492 sammanföll troligtvis också med Tisha B´Av detta år. Det var
alltså en mörk tid i den Judiska historien som åren efter denna händelse konfirmerades med en
tetrad som eventuellt sammanföll med Herrens Högtider.
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http://en.wikipedia.org/wiki/Alhambra_Decree
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tisha_beav
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Tetraden 1949-50 inföll åren efter det att Judarna och världen den 14 maj 1948 sett staten Israels
födelse. Den därpå följande tetraden1967-68 kan på liknande sätt beskrivas som en bekräftelse på
att Judarna återtagit Östra Jerusalem under Sexdagarskriget 1967.

Överrabbin med en Sefer Torah vid 
den Västra Muren efter befrielsen 

m David Ben Gurion deklarerar staten Israels bildande 14 maj 1948.            av Tempelberget 8 juni 1967.     

Den första förmörkelsen i 49-50-tetraden den 13 april 1949 var en så kallad "Bull´s Eye Blood
Moon”-förmörkelse vilken även kunde iakttagas över den nybildade staten Israel. Denna
kombination med en tetradförmörkelse som visar sig över Jerusalem, sammanfaller med den
Judiska Påsken och dessutom är en ”Bull´s Eye Blood Moon” är så unik att det sannolikt tidigare
aldrig inträffat. Denna händelse kan inte tydas på annat sätt än att det var en extremt kraftig
profetisk signal som bekräftade den Israeliska statsbildningen. Den 15 juni 2011 inträffade också
en ”Bull´s Eye Blood Moon” över Jerusalem och ytterligare en kommer att visa sig den 27 juli
2018, dessa ingår dock inte i någon tetrad utan tillhör Ox- respektive Krabbförmörkelserna.

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/RUNES PDF/BullsEyeBlod Moons.pdf
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/RUNES PDF/BullsEyeBlod Moons.pdf
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/RUNES PDF/BullsEyeBlod Moons.pdf
http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/RUNES PDF/Runes12-8-11_Krabbformorkelse.pdf
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Blickar vi framåt i tiden ser vi att ytterligare en Högtidstetrad är nära förestående, närmare bestämt
åren 2014-15. Denna är om möjligt än mer intressant ur profetisk synpunkt. Här har vi inom den
aktuella tidsramen inte enbart fyra totala månförmörkelser utan dessutom två solförmörkelser,
varav en total, båda infaller på profetiskt viktiga dagar i den Judiska kalendern.

Den totala solförmörkelsen äger rum 2015 under det dygn som är Herrens Nyår, det vill säga, Adar
29 till Nisan 1. Om detta läser vi i 2 Mos 12:1 HERREN sade till Mose och Aron i Egyptens land: 2
"Denna månad skall vara den främsta hos er. Den skall hos er vara den första av årets månader”.
Den andra solförmörkelsen inom ramen för tetraden är partiell och infaller under Basunhögtiden
2015.

Med den insikt vi nu har kommer fortsättningen av denna artikel till större delen att bli funderingar
och iakttagelser kring de aktuella tetraderna. Vi kommer nu så att säga att ta ut svängarna i lite
vidare mening och försöka utveckla vissa tankar beträffande eventuella händelser och då inte
minst gällande tetraden 2014-15.



Om vi kort återgår till den femte tetraden 1493-94 så är den som sagt tveksam beroende på
övergången till andra kalendersystem och besvärlig att utreda. Man kan se hur vissa bloggar
placerar månförmörkelser både på Jom Teruah (Basunhögtiden) och Jom Kippur (Försonings-
dagen) för att få ekvationen att gå ihop. Månförmörkelser på dessa Högtider är dock en
astronomisk omöjlighet. Alla månförmörkelser måste ske i mitten av den Judiska månaden och alla
solförmörkelser runt nymånadstiden.

Vi lämnar nu denna 1400-talstetrad och koncentrerar oss på de återstående tre, vilka ur profetisk
synpunkt också är de mest intressanta. Jämför vi NASA:s förmörkelsescheman med den Judiska
kalendern och söker efter Högtidstetrader får vi ett tydligt svar. Efter Högtidstetraden 2014-15 äger
14 tetrader rum fram till år 2500, ingen av dessa sammanfaller dock med Herrens Högtider. De tre
Högtidstetrader som äger rum under drygt 1000 år sker alltså inom loppet av 66 år. Håller vi oss till
den Judiska tideräkningen så förlöper exakt på dagen 66 år och 6 månader mellan den första och
sista förmörkelsen i tetradtrippeln. En annan intressant iakttagelse beträffande Högtidstetradernas
förhållande till tiden och den Judiska historien finns i en artikel som tidigare publicerats i Aletheia.

Studerar vi de två senast inträffade tetraderna lite närmare upptäcker vi också att de två paren av
Påskförmörkelser tillhör samma sarosserier, det vill säga, samma förmörkelser återkommer 18 år
och 11 dagar senare. Mönstret upprepas också i de två senaste paren av Lövhyddohögtidens
förmörkelser, även där uppträder samma sarosserier med motsvarande tidsintervall.

Saros 121 Saros 126 Saros 131 Saros 136

13 april 1949 7 okt 1949 2 april 1950 26 sept 1950
24 april 1967 18 okt 1967 13 april 1968 6 okt 1968

http://aletheia.se/2008/09/27/17640-dagar/
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsaros/SEsaros.html


Om man jämför de historiska detaljerna från de tre aktuella Högtidstetraderna framträder vissa
skillnader. Vi vet ju att de två tetraderna 1949-50 och 1967-68 bekräftade en positiv utveckling i
den Judiska historien, detta genom statsbildningen och senare återtagandet av Östra Jerusalem.

Tittar vi däremot på den kommande Högtidstetraden 2014-15 så tillhör den inte dessa sarosserier
som de två tidigare hade gemensamt. Samtliga fyra förmörkelser i tetraden 2014-15 förekommer
däremot i saros vilka innehåller förmörkelser som tidigare visat sig på himlavalvet under krigsåren
1942-43 och den andra Påskförmörkelsen den 4 april 2015 härrör från en saros som hade sin
första förmörkelse 12 maj 1492, det vill säga mitt under den tid då Judarna förvisades ur Spanien.

Förmörkelserna under tetraderna 1949-50 och 1967-68 har däremot inte denna negativa historia
och tidigare förmörkelser ur dessa serier befann sig så långt ifrån både krigsåren och år 1492 som
det var astronomiskt möjligt.

Illustrationen visar  schemat 
för fyra månförmörkelser  

under åren1942-43. Samma 
sarosserier återkommer                
2014-15 och skapar då    

Högtidstetraden.  

Även de två solförmörkelserna under tetraden 2014-15 tillhör båda saros som bär på förmörkelser
som förekommit under det för Judarna svåra året 1492. Också under krigsåret 1943 förekom
tidigare förmörkelser ur båda dessa serier. Basunhögtidens förmörkelse den 13 september 2015
har tidigare i sin saros haft en förmörkelse som inföll 1 augusti 1943 vilket det året var liktydigt
med 1 Av i den Judiska kalendern, alltså mitt under den så kallade Dire Straits-perioden.

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Three_Weeks


Vad kan vi då dra för slutsatser utav dessa iakttagelser? Ja naturligtvis blir detta spekulationer
som med facit i hand kanske inte alls äger någon bärighet. De två senaste Högtidstetraderna har
följt som en bekräftelse på profetiska händelser som redan ägt rum, eller händelser som i den
senare tetraden sker i samband med den första förmörkelsen 1967. Även den eventuella
Högtidstetraden 1493-94 följde då samma bekräftelsemönster. Har Herren inprogrammerat ett
liknande mönster för den kommande Högtidstetraden så bör de händelser som då skall bekräftas
vara mycket nära förestående, sannolikt redan under innevarande år eller senast 2013.

Även de solförmörkelser som är inneslutna i Högtidstetraden kan, då de infaller på profetiska
Högtidsdagar, var en signal och vittna om svåra tider för världen.

Vad dessa händelser i praktiken kommer att innebära kan vi naturligtvis inte veta. Ingen kan idag
heller vara säker på om vi gått över gränsen in i sjuttionde årsveckan. Vissa händelser skulle
eventuellt kunna tyda på detta, andra talar tvärtom emot detta antagande.

Vi grundar en djärv tes på att det skulle kunna ligga något i det tetradmönster vi tidigare
observerade. Det vill säga att de två första Högtidstetraderna i trippeln bär en positiv prägel
beträffande Israel som stat inklusive det Judiska folket och att det motsatta förhållandet råder i
fråga om den sista tetraden 2014-15.

De flesta som följer den aktuella utvecklingen i Mellanöstern skulle nog bli föga förvånade om
denna tes skulle visa sig vara rätt. Ett snabbt medlarresultat, eller ett blixtkrig, som leder fram till
en ”tvingande fredsuppgörelse”, signerad antikrist, skulle också verifiera denna tes. Världens
analys av en sådan ”fredsuppgörelse” skulle med säkerhet i ett första skede beskrivas som positiv.
Mycket snart, i takt med antikrists framfart, skulle man sannolikt tvingas revidera denna slutsats.

Den lilla skara som granskar världen ur ett Bibliskt och profetiskt perspektiv ”spanar” idag allt
intensivare efter en tänkbar kandidat till posten som antikrist. Det ser ut att finnas många teorier



Upp 13:5 Och åt 
vilddjuret gavs 

en mun som 
talade stora och 

hädiska ord, och 
det fick makt att 

göra så i fyrtiotvå 
månader.

Dan 8:24 Han skall 
bli stor i kraft, men 
inte genom egen 
styrka … Han skall 
fördärva mäktiga 
män, och även det 
heliga folket.

och många utpekas som kandidater men vi skall komma ihåg att endast en är utvald. Först när
fördärvets människa öppet träder fram kan vi med tämligen god precision peka ut var i ändetidens
kalender vi då befinner oss. 2Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med
stor kraft, med lögnens alla tecken och under.

Med den eskalerande utveckling som nu sker i Mellanöstern skall vi inte bli förvånade om
skakningarna nu sker med allt större kraft, inte minst för den Judiska staten och Guds utvalda folk.
Den kommande Högtidstetraden kan då bli en bekräftelse på detta. Jesus kommer snart!

Mvh Rune
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