
Sol- och månförmörkelser 2014-2015   

1. Inledning och bakgrund
Denna text har sin bakgrund i ett budskap om de yttersta tiderna som uppmärksammas i 
växande grad, så även i vårt land. Detta är ett budskap som jag anser inte stämmer med 
Bibeln och som tyvärr förvirrar många troende. Därför har jag gjort denna genomgång för att 
avslöja detta obibliska- och orimliga budskap. För den som bara vill ha en översiktlig 
förståelse så kan det räcka att läsa punkt 1 och 2. 

Mark Biltz ”upptäckt” att sol- och månförmörkelser sammanfaller med judiska högtider under 
2014-2015 har av många lyfts fram som ett viktigt tidstecken. Biltz förde fram detta i början 
av 2008 och har fört ut det sedan dess. Även hans övriga undervisning tycker jag är mycket 
problematisk då han för fram en ”ny-judaistisk” teologi och därigenom grumlar evangeliets 
klara budskap, men det ligger utanför denna text som är inriktad på hans undervisning om 
dessa tecken i skyn. Många andra har följt efter och för fram samma budskap - alltifrån John 
Hagee med sin megakyrka till många privatpersoner med egna hemsidor. 

Det Biltz i huvudsak har lyft fram är att det kommer fyra totala månförmörkelser i rad 
(detta kallas en ”tetrad”) som infaller på de judiska högtiderna Pesach (Påsk) och Sukkot 
(Lövhyddohögtiden). Dessutom kommer två solförmörkelser under 2015 i anslutning till det 
religiösa judiska nyåret (Nisan 1) och det civila nyåret (Rosh hashana, Tishri 1) Hans budskap 
innehåller en ganska omfattande ”teori kring ändetiden” utifrån dessa astronomiska händelser 
kombinerat med hans tolkningar av Bibeln samt judisk historia och lära. Fokus i texten ligger 
på det jag uppfattar som kärnan i budskapet om sol- och månförmörkelserna. Biltz totala 
budskap kring detta är mycket omfattande. Han framför också en del som är sant och bibliskt, 
men korset är inte i centrum (1 Kor 2:2). Detta är ett vanligt mönster bland villolärare.

Det är viktigt för mig att klargöra att jag inte är expert inom vare sig astronomi, eskatologi 
eller judisk tro och lära. En viktig poäng är att det inte är nödvändigt att vara det för att kunna
bedöma den här typen av budskap. Det viktiga är att göra en nykter andlig bedömning utifrån 
Bibelns budskap (1 Kor 2:15, 1 Petr 5:8). 

Följande källor har gett speciellt värdefull information till texten:
 En artikel av Dr Danny R Faulkner från ”Answers in Genesis” med en tydlig och logisk 

genomgång av dessa tecken utifrån ett i huvudsak naturvetenskapligt perspektiv: 
http://www.answersingenesis.org/articles/2013/07/12/lunar-eclipses-cause-blood-
moons  )

 En video av Chris White som kritiserar budskapet kring månförmörkelser 2014-2015: 
http://www.youtube.com/watch?v=--kA2-5z2zI

Denna text är en sammanfattning över Biltz budskap, mina reflektioner och en uppmaning till 
er som tagit till er av Biltz undervisning att noga (om)pröva detta. Nedan belyses ett antal 
områden och aspekter men jag försöker begränsa förklaringar och argumentation för att 
texten inte ska bli för lång. De flesta hänvisade källor är på engelska och nedan återges endast
citaten på svenska men med länk till originalet.

2. Sammanfattande kritik
 Biltz ”mönster” av förmörkelser i historien har enorma luckor. De värsta händelserna i 

den judiska historien har inga som helst varningar eller markeringar i form av tetrader 
av månförmörkelser på de judiska högtiderna (Herrens högtider).

◦ Ingen varning inför andra världskriget och förintelsen!

◦ Ingen varning inför Jerusalems förstöring år 70!

◦ Det finns flera tetrader på högtiderna som Biltz inte tar upp (4 av 7 tar han inte 
upp).
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 De tetrader som finns på högtiderna matchar väldigt dåligt med de historiska 
händelserna tidsmässigt. Biltz lyfter fram 3 händelser i historien:

◦ Judarna blev utdrivna ur Spanien 1492 – månförmörkelserna startar ett år för sent.

◦ Staten Israel bildades 14 Maj 1948. För det första är detta knappast ”dåliga nyheter 
för Israel”, som månförmörkelserna kan betyda. För det andra så kom den första 
förmörkelsen ett knappt år för sent.

◦ 6-dagarskriget och återtagandet av historiska Jerusalem 1967. Den första 
månförmörkelsen kommer en månad innan kriget – detta är nog nästan det enda av
dessa tecken som verkligen träffar någorlunda tidsmässigt (resterande 3 
månförmörkelser låg efter kriget). Men om detta var dåliga nyheter för Israel kan 
man ifrågasätta med tanke på utgången av kriget!

 Från 2008 till idag har Biltz ändrat sitt budskap om förmörkelserna 2014-2015 – utan
att erkänna det (vad jag har kunnat se). I början så framförde han att Messias ska 
återkomma på Jom kippur 2015, men senare ändrade han sitt budskap och har starkt 
tonat ner sitt ”datumsättande”.

 Bibelns beskrivning av ändetidens tecken visar på en helt annan dignitet än vad 
dessa sol- och månförmörkelser kan leva upp till. De syns bara på begränsade områden
på jorden (endast 1 av 4 i Jerusalem). En syns bara från området kring Färöarna och 
Svalbard. 

 Jag upplever Biltz som manipulativ och oärlig i sin förkunnelse. Han mörkar problemen i
sitt budskap för att få maximalt genomslag.

 Han har satt datum för Jesu återkomst – trots att Bibeln säger följande: 
 Mark 13:32: ”Men om den dagen eller den stunden vet ingen något, inte 

änglarna i himlen, inte ens Sonen, ingen utom Fadern”.

 Ett ord från Jesus om ändetiden:
◦ Luk 21:36: ”Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall 

komma och kunna bestå inför Människosonen.”

3. Biltz budskap
Biltz har fört fram sitt budskap genom predikningar och medverkan i TV-program etc. Mycket 
material finns tillgängligt på youtube samt på hemsidan för hans organisation. 
http://www.elshaddaiministries.us/topics/eclipses.html 

Här kommer en sammanfattning över Biltz ursprungliga budskap 2008 följt av en 
sammanfattning över hur budskapet ändrats sedan dess.

3.1 Biltz 2008

Biltz medverkade i det amerikanska TV-programmet ”Prophecy in the news” 2008. Detta är en 
bra utgångspunkt för att se hur hans budskap var i början (längst ner i stycket ligger länkar till
alla delarna). I programmet talar han till troende med intresse för det profetiska, inte specifikt 
till kristna inriktade på det judiska perspektivet (”hebrew roots” etc). Detta medför att 
undervisningen blir lite förenklad och är en bra utgångspunkt för att bedöma budskapet. Här 
kommer en kort sammanfattning av Biltz undervisning.

1. Biltz såg en bild av en blodröd måne över Tempelberget i Jerusalem i februari 2008. 
Detta fick honom att reflektera över Bibelns ord om hur månen ska vändas i blod och 
solen ska vändas i sorgkläder före Herrens dag (se t ex Joel 2:31 och Upp 6:12). Han 
tänkte att den naturliga tolkningen av detta är en total solförmörkelse och en total 
månförmörkelse. 

2. Han hänvisar till 1 Mos 1:14 att Gud signalerar genom solen och månen för sina 
högtider. "Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!" De skall vara 
tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år...”. Han betonar starkt att solen och 
månen ska vara tecken för oss. Gud ska signalera till oss på sina högtidsdagar och att 
det är en signal för att Herren kommer. 

http://www.elshaddaiministries.us/topics/eclipses.html


3. Biltz talar om vikten att använda den bibliska (judiska) kalendern för att se mönster för 
när olika händelser inträffar. Han menar att vi måste se den bibliska kalendern för att se
Guds tecken som han signalerar på sina högtider – att vi ska hålla uppsikt över de 
bibliska högtiderna (Se 3 Mos 23 för beskrivning av Herrens högtider). 

4. Biltz gick till Nasas hemsida som redovisar alla sol- och månförmörkelser flera tusen år 
bakåt och framåt i tiden. Där såg han först att det skulle vara 4 månförmörkelser 2014-
2015. På den vanliga kalendern säger datumen ingenting men på den hebreiska 
kalendern infaller dessa på Pesach och Sukkot. Biltz undersökte då månförmörkelser 
bakåt i tiden. Han jämförde dessa med den judiska kalendern och menade sig hitta ett 
samband mellan månförmörkelser och viktiga händelser i historien rörande de judiska 
folket och dess högtidsdagar. Sambandet han för fram är att när fyra totala 
månförmörkelser i rad (= en tetrad) infaller på judiska högtider så har det 
sammanträffat med viktiga händelser för det judiska folket. Han för fram 
följande händelser:

◦ 1492: Judarna blev utdrivna ur Spanien efter ett dekret 31 Mars (ca 300 000 
fördrivna) http://sv.wikipedia.org/wiki/Judendomens_historia#Spanien  

▪ Tetrad på judiska högtider inträffade 1493-1494 (Pesach + Sukkot)

◦ 1948: Staten Israel bildades 14 Maj 1948 http://sv.wikipedia.org/wiki/Israel 

▪ Tetrad på judiska högtider 1949-1950 (Pesach + Sukkot)

◦ 1967: 6-dagarskriget och återtagandet av Jerusalem 5-10 juni 1967 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sexdagarskriget 

▪ Tetrad på judiska högtider 1967-1968 (Pesach + Sukkot)

◦ Kommentar: Observera att Bibeln säger ingenting om att fyra 
månförmörkelser i rad skulle betyda någonting.

3.1.5 Biltz lyfter fram förmörkelser 2014-2015

Biltz menar att det historiska mönstret visar att det kommer inträffa viktiga händelser för det 
judiska folket i samband med denna period.

 Månförmörkelser:
◦ Pesach 2014 – April 15 = Nisan 15

◦ Sukkot 2014 – Oktober 8 = Tishri 14 (detta är dagen innan Sukkot)

◦ Pesach 2015 – April 4 = Nisan 15

◦ Sukkot 2015 – September 28 = Tishri 15

 Solförmörkelser:
▪ Det judiska religiösa nyåret – 20 mars 2015 = Adar 29 (dagen innan Nyår)

▪ Rosh hashana (Trumpethögtiden) – 13 september = Elul 29 (dagen innan Rosh 
hashana – på förmiddagen, dvs innan solnedgång)

3.1.6 Vad betyder dessa tecken?

Biltz förklarar vad dessa tecken står för genom att hänvisa till den judiska traditionen. Han 
påstår att: ”I judiska skrifter betyder en blodröd måne dåliga nyheter för Israel men en 

total solförmörkelse betyder dåliga nyheter för nationerna, hedningarna...”
 Kommentar: Det är viktigt att inse att detta inte är taget från Bibeln. Biltz är inte 

konsekvent när det gäller detta med dåliga nyheter. Var utropandet av staten Israel 
efter andra världskrigets lidande dåliga nyheter för Israel?

 Se 01:52 och ca 20 sek framåt: http://www.youtube.com/watch?
v=A1Z3hcn0Z6Q&feature=player_detailpage#t=112 

3.1.7 Messias återkomst!!!  

Den del av budskapet som sticker ut mest är att Biltz låter påskina att Jesus ska komma 
tillbaka på Jom kippur 2015 (Försoningsdagen, September 23 = Tishri 10). Han uttrycker inte 
detta på ett helt rakt och tydligt sätt, men om man tar del av hans undervisning från denna tid
finns inga tveksamheter att det är detta han menar. Se nedan exempel:

 I ”Prophecy in the news” från 2008 pratar Biltz och programledarna kring dessa tecken 

http://www.youtube.com/watch?v=A1Z3hcn0Z6Q&feature=player_detailpage#t=112
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2015 och att sabbatsåret går mot sitt slut. Programledaren säger: ”Det är dags för 
Messias att dyka upp” och Biltz svarar: ”Ja!”. 
◦ Kommentar: Här framför Biltz och programledaren på ett ”mjukt sätt” att Jesus ska 

komma åter vid hösthögtiderna 2015. 
◦ Se 7:25 och ca en minut framåt: http://www.youtube.com/watch?

v=PoL1tEsQvk0&feature=player_detailpage#t=445 

 Lite senare från en annan del av samma program framgår att det är på Jom kippur som
Messias ska komma tillbaka. Biltz säger: ”...på Jom kippur kommer Messias att stiga 
ner, hans ansikte kommer vara strålande och människor kommer bli förskräckta av 
hans närvaro.”.
◦ Kommentar: Tillsammans med punkten ovan så blir budskapet att Messias ska 

komma tillbaka på Jom kippur 2015. Här sätter Biltz datum!!!
◦  Se 5:00 och ca en minut framåt: http://www.youtube.com/watch?

v=1ebmZm3idQI&feature=player_detailpage#t=300      

 På Biltz hemsida ligger en predikan med tillhörande text från 2008 ute - ”Linking the 
eclipses to the coming of Messiah” - som handlar om sol- och månförmörkelserna 2014-
2015 och dess koppling till Messias återkomst. Här gör han en beräkning utifrån en 
tolkning av Daniel 9:25 att det ska gå 49 år mellan början av Jerusalems 
återuppbyggnad och till dess Messias kommer. Han menar att återuppbyggnaden 
började 7 juni år 1967 när man återtog östra Jerusalem. I beräkningen kommer han 
fram till Messias återkomst ska vara exakt på Jom kippur 2015. Nedan under punkt 7.3 
kommer ett bemötande av denna tanke. 
http://www.elshaddaiministries.us/feasts/notes/LinkTheEclipses.pdf
◦ Kommentar: En märklig sak är att Biltz lyfter fram Jom kippur 2015 (23/9) som 

tiden för Messias återkomst – men den sista månförmörkelsen sker vid Sukkot 
(28/9). Om Messias redan har satt sina fötter på oljeberget vid Jom kippur – då är 
ju detta tecken inte till någon nytta...? Detta är också den enda av 
månförmörkelserna som kan ses från Jerusalem. Vad jag förstår så menar Biltz att 
Messias ska bygga upp (det äkta) templet vid Sukkot.

3.1.8 Länkar till ”Prophecy in the news” från 2008

1. http://www.youtube.com/watch?v=baBRvkCARkY 
2. http://www.youtube.com/watch?v=W465AQH0xi0 
3. http://www.youtube.com/watch?v=A1Z3hcn0Z6Q 
4. http://www.youtube.com/watch?v=isj-eumZnuQ 
5. http://www.youtube.com/watch?v=il2I7JOme9U 
6. http://www.youtube.com/watch?v=qSPD3Qutu18 

3.2 Biltz budskap är föränderligt!

I de två program av ”Prophecy in the news” som Biltz medverkade i vid årskiftet 2013-2014 
visar tydligt några stora ändringar Biltz gjort i sitt budskap jämfört med 2008. Nedan följer 
också utdrag från undervisning Biltz gav vid ett besök i Sverige 2010 och från en intervju som 
Daniel Forslund gjorde i slutet av 2009 som alla visar ett ändrat budskap.

1. I de nya programmen av ”Prophecy in the news” betonar Biltz att han inte sätter 
datum: ”...Jag sätter inte datum. Jag styr inte den bibliska kalendern. Jag styr inte en 
förmörkelse. Allt jag säger är att som väktare, se mönstret vad som hände 67 och 68, 
se vad som hände 49 och 50.”. 

 Se 13:25 och ca 20 sek framåt: http://www.youtube.com/watch?
v=LSMhcRq3d0U&feature=player_detailpage#t=805 

2. I del två av programmet tar de upp lite av den kritik Biltz fått. Gällande kritik kring att 
han sätter datum (för Messias återkomst mm) svarar han: ”Några av kritikerna sade att
jag sätter datum eller något liknande. Jag sätter inte alls datum. Jag säger att här är då
NASA säger att förmörkelserna ska äga rum. Här ligger de på den bibliska kalendern, 
detta är inte teorier utan fakta. Så jag vill undanröja den kritiken. Jag sätter 
överhuvudtaget inte datum.”.
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 Kommentar: I programmet från 2008 och i annan undervisning har Biltz tydligt satt 
datum rörande Jesu återkomst mm. Nu aktar han sig noga för det. Men var är 
ärligheten och ödmjukheten när han bemöter kritikerna? Han kunde sagt att han
ändrat sig, men istället är han arrogant och menar att kritikerna har helt fel!

 Se 1:51 och ca 30 sek framåt: http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=MR1Wb0Wet4Y#t=111

3. En annan kritik som Biltz fått är varför inte alla månförmörkelserna kan ses från Israel. 
Här bemöter han det och säger: ”...alla har en dator nuförtiden, så alla kan se dem från
hela världen...”. Lite senare i programmet när de pratar om den sista månförmörkelsen 
2015 lyfter han fram att den är synlig i Jerusalem (se andra klippet nedan).

 Kommentar: Denna argumentation är helt löjlig! Alla kan se allt när som helst på 
internet... Vad hände med de bibliska mäktiga tecknen? Detta blir ju då bara ett 
tecken för en profetiskt spekulerande liten grupp! Att han dessutom gör en poäng 
av att den sista månförmörkelsen kan ses i Jerusalem blir ju väldigt 
motsägelsefullt!

 Se 2:21 och ca 40 sek framåt: http://www.youtube.com/watch?
v=MR1Wb0Wet4Y&feature=player_detailpage#t=141

 Se 11:36 och ca 20 sek framåt: http://www.youtube.com/watch?
v=MR1Wb0Wet4Y&feature=player_detailpage#t=696

4. I Sverige år 2010 hade han följande att säga om år 70: ”...också år 70 AD när templet 
förstördes, titta på NASAs hemsida, var det en total månförmörkelse på Purim, en total 
solförmörkelse på Nisan 1, en total månförmörkelse på påsken, solförmörkelse på 
Trumpethögtiden, en månförmörkelse på Sukkot...”
 Kommentar: Här har Biltz fel – det finns inga totala månförmörkelser år 69-71!!

Det finns dock en total solförmörkelse 30 mars år 70 som kan vara Nisan 1. 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_1st-century_lunar_eclipses  

 Se 39:30 och ca 40 sek framåt: http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=LgwHV-GE6rw#t=2370 

5. I ”Prophecy in the news” framför Biltz att det var sol- och månförmörkelser på de 
judiska högtiderna runtomkring templets förstörelse år 70 och Messias död år 32-33 
(han är inte mer specifik här).
 Kommentar: Jämfört med ovan exempel från 2010 har han tonat ner det med år 70 

radikalt och tagit bort alla detaljer. Orsaken är uppenbar – det mesta var fel! För år 
32-33 var det ingen tetrad, utan 2 totala och 2 partiella månförmörkelser. Biltz har 
ju byggt hela sitt budskap på tetrader på högtiderna och detta är ingen sådan.

 Se 7:05 och ca 30 sek framåt: http://www.youtube.com/watch?
v=LSMhcRq3d0U&feature=player_detailpage#t=425 

6. Han utökar informationen kring den sista månförmörkelsen 2015: ”...man har inte bara 
en fullmåne, det är en total blodmåne vid perigee så den ser 20% större ut och den 
faller på Lövhyddohögtiden (Sukkot) och den kan ses i Israel 2015...”.
 Kommentar: Enligt nedan länk så är en ”Supermoon” maximalt 14% större och 30%

ljusstarkare jämfört med när månen är som längst bort. (Supermoon och perigee: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Supermoon)

 Se 9:42 och ca 30 sek framåt: http://www.youtube.com/watch?
v=LSMhcRq3d0U&feature=player_detailpage#t=582 

7. Biltz nämner att tetrader legat på judiska högtider endast 8 gånger de senaste 2000 
åren: ”...NASA säger att det varit 12000 månförmörkelser de senaste 5000 åren. Men 
bara 28% var totala månförmörkelser. Men av dessa ligger färre månförmörkelser 4 st i
rad, det har bara hänt 8 gånger de senaste 2000 åren. Så att Gud lägger dessa i rad på
sina högtider tror jag verkligen är en signal till hans kropp att profetiska tider ligger 
precis framför oss.”
 Kommentar: Här sägs att det varit 8 tetrader på de judisk högtiderna de senaste 

2000 åren. Vad jag förstår så har det varit 7 st och de 2014-2015 blir nr 8 (se 
artikel av en anhängare till Biltz: http://watch.org/showprint.php3?
idx=104119&mcat=1&rtn=index.html).  Men den intressanta frågan är: Vad hände
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med det judiska folket de övriga 4 tetraderna som han inte tar upp i sitt 
budskap? Hur kan han gå förbi det??? I den andra delen säger han : ”åtminstone de
sista 3 har varit signifikanta”. Inga övriga kommentarer. (andra länken nedan).

 Se 12:23 och ca 30 sek framåt: http://www.youtube.com/watch?
v=LSMhcRq3d0U&feature=player_detailpage#t=743 

 Se 4:04 och ca 10 sek framåt: http://www.youtube.com/watch?
v=MR1Wb0Wet4Y&feature=player_detailpage#t=244 

8. I en intervju med Daniel Forslund från december 2009 gick Biltz in på hur 
månförmörkelsern 2014-2015 förhåller sig till vedermödan: 
 ”...Jag sade aldrig att de var i början av vedermödan, i mitten av vedermödan eller i

slutet av vedermödan...”. 
 Några meningar senare säger han: ”De är definitivt knutna till Israel, jag tror de 

definitivt är tecken på Messias nära förstående återkomst, men om det är i början, 
mitten eller slutet har jag aldrig fastslagit.”

 Ca 20 sek senare säger han (andra länken nedan): ”...men jag vet att det är den 
här generationen och jag vet att det är det årtiondet 2010 till 2020”. 

◦ Kommentar: Jämfört med 2008 så har han ”mjukat upp” detta med när 
vedermödan är i förhållande till förmörkelserna. Jämför med punkt 3.1.7 ovan! 
Att han säger att han aldrig sagt att det är i slutet av vedermödan blir i bästa fall
en lek med ord – ärligt och rakt är det inte!

◦ Se 2:48 och ca 50 sek framåt: http://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=_Fnmv8Ceht0#t=168 

◦ Se 5:36 och ca 30 sek framåt: http://www.youtube.com/watch?
v=_Fnmv8Ceht0&feature=player_detailpage#t=336 

9. I Sverige 2010 sade Biltz något liknande om vedermödan: ”Jag säger inte vad som ska 
hända. Jag säger inte om det är början vedermödan eller slutet av vedermödan. Jag 
sätter inte datum. NASA har satt dessa datum. Jag kan inte skapa en förmörkelse...”.
 Kommentar: Det är uppenbart att han här sammankopplar dessa tecken med 

vedermödan. Och han framför (logiskt nog) inte heller här budskapet att Messias 
ska återkomma 2015, vilket i så fall måste vara slutet på vedermödan. När han 
säger att han inte kan skapa en förmörkelse så är det vilseledande - det är inte 
det som är frågan. Frågan är istället varför han tolkar dessa tecken som han gör.

 Se 38:45 och ca 30 sek framåt: http://www.youtube.com/watch?v=LgwHV-
GE6rw&feature=player_detailpage#t=2325

4. Kritik med tre perspektiv
Jag tror det är bra att dela upp analysen av budskapet och att se de olika delarna var för sig 
för att därefter skapa en helhetsbild byggd på en bättre förståelse. Analysen och kritiken delas 
därför upp i följande tre delar:

1. Det naturvetenskapliga perspektivet 

Besvarar frågor kring dessa sol- och månförmörkelser av typen:
 Varför uppstår sol- och månförmörkelser?
 Hur ovanliga eller osannolika är dessa tecken?
 Hur synliga är dessa tecken? Var kan de ses? 
 Vilket intryck kan man förvänta sig att dessa tecken gör på människor? 

2. Det historiska perspektivet

 Hur väl stämmer dessa tecken med viktiga historiska händelser i den judiska historien?
 Vilka viktiga händelser är inte representerade med dessa tecken?

3. Det teologiska och andliga perspektivet

 Hur väl stämmer karaktären på dessa tecken 2014-2015 med:
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 De tecken i Bibeln som redan har inträffat?
 De tecken som troligen rör framtiden?
 Bibelns undervisning om ändetiden?

5. Det naturvetenskapliga perspektivet

5.1 Hur fungerar sol- och månförmörkelserna

5.1.1 När kan sol- och månförmörkelser ske?

 Solförmörkelse kan bara ske vid nymåne –
månen skuggar jorden.

 Månförmörkelse kan bara ske vid fullmåne
– jorden skuggar månen.

 Sol- och månförmörkelse kan bara ske när
sol, jord och måne är positionerade i en rät linje. Eftersom jordens respektive månens 
omloppsbana har olika plan kan detta endast ske vid 2 tillfällen årligen – med knappt 6 
månaders (173 dagar) mellanrum. http://hyperphysics.phy-
astr.gsu.edu/hbase/solar/lunecl.html, http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5nf
%C3%B6rm%C3%B6rkelse, http://sv.wikipedia.org/wiki/Solf%C3%B6rm
%C3%B6rkelse 

 Det finns alltså ett tydligt samband mellan solförmörkelser och månförmörkelser 
eftersom båda kräver att jordens omloppsbana runt solen korsar månens bana. Varje 
sådan period på 31-37 dagar har minst en solförmörkelse respektive 
månförmörkelse! http://en.wikipedia.org/wiki/Eclipse_season 

5.1.2 Beroendet mellan de judiska högtiderna, solen och månen
Den judiska kalendern och dess högtider bygger på månens faser. Även solförmörkelser beror 
av månens faser.  

 Det finns alltså en tydlig logisk koppling mellan månförmörkelser och de judiska 
högtiderna – de styrs båda av månens faser.   

 Även för solförmörkelser finns det ett logiskt astronomiskt samband mellan 
solförmörkelser och de judiska högtiderna. Solförmörkelser kan bara ske i början av 
månaden då det är nymåne.

 Sukkot och Pesach ligger med ca 6 månaders mellanrum – sker månförmörkelse i 
månaden för Sukkot, måste den ske på högtiden eller maximalt en dag ifrån. Samma 
sak gäller för Pesach! Detta förhållande gör att det är relativt vanligt med 
månförmörkelser vid Sukkot och Pesach. 
http://www.answersingenesis.org/articles/2013/07/12/lunar-eclipses-cause-blood-
moons)

 Cirka 1/6 av alla månförmörkelser infaller vid Pesach eller Sukkot (inom en dag ifrån) 
beroende på att:
◦ Pesach och Sukkot finns i 2 av årets 12 månader.
◦ Månförmörkelserna kan bara ske vid fullmåne vilket inträffar mitt i den judiska 

månaden och det är också då Pesach och Sukkot firas (dag 15 i månaden).

Biltz drar stora växlar på dessa tecken – men vad jag har sett undviker han att på ett 
tydligt sätt att förklara beroendet mellan solförmörkelser, månförmörkelser och de judiska 
högtiderna! Han får därför dessa tecknen att verka mer osannolika än vad de är.

5.2 Synlighet och genomslag

Biltz talar om blodröda månar. Ett problem är att de flesta totala månförmörkelser inte är 
blodröda. I artikeln av Faulkner (nämnd i början under punkt 1) framgår att de kan vara gula,
orange eller nästan svarta och det går inte att förutse (väder mm påverkar).

Följande visar att flera av tecknen 2014-2015 är klart begränsade i synlighet och genomslag 
(se också tabeller under punkt 9):
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1. De 3 första månförmörkelserna kan inte ses från Jerusalem! De är synliga i Nord- 
och Sydamerika, Australien och delar av Asien! Dessa är alltså långt ifrån den bild som 
Biltz gillar att lyfta fram (en stor röd måne över Klippmoskén).
Tidsmässigt ligger månförmörkelsen 8 oktober 2014 fel (en
dag innan Sukkot). 
http://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2014-april-15 
http://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2014-october-8 
http://www.timeanddate.com/eclipse/lunar/2015-april-4

2. Den sista månförmörkelsen (Sukkot 2015) som syns från
Jerusalem varar ca 3 h varav ca 1 h är total. Förmörkelsen har sitt max innan kl 6 på 
morgonen! Kl 06:22 är den inte total längre och solen går sedan upp 06:31. Hur 
många kommer då se detta tecken i Jerusalem (även om en del sover i lövhydda)?
http://www.timeanddate.com/eclipse/in/israel/jerusalem?iso=20150928, 
http://www.timeanddate.com/worldclock/astronomy.html?
n=110&month=9&year=2015&obj=sun&afl=-11&day=1 

3. Den första solförmörkelsen 2015 (Adar 29, dagen innan nyår) är total, men en total 
förmörkelse kommer endast kunna ses av en befolkning på ca 50 000 på Färöarna och 
Svalbard – ett försumbart antal! http://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2015-
march-20 

4. Den andra solförmörkelsen är endast partiell och kommer kunna ses i södra Afrika och 
på Antarktis! En partiell solförmörkelse är inte ett så tydligt tecken och den är lätt att 
missa. http://www.timeanddate.com/eclipse/solar/2015-september-13 
http://www.timeanddate.com/eclipse/in/south-africa/cape-town?iso=20150913

6. Det historiska perspektivet

6.1 Hur väl stämmer förmörkelserna med historien?

6.1.1 Historiska händelser kopplat till Israel – ”Biltz tetrader”

Sol- och månförmörkelser påstås vara är relaterade till viktiga händelser. Biltz har sagt, som 
nämnts ovan att ”...betyder en blodröd måne dåliga nyheter för Israel men en total 
solförmörkelse betyder dåliga nyheter för nationerna...”.

Om man tittar på de händelser som Biltz för fram som sammanfallit med tetrader på Pesach 
och Sukkot så inser man att det inte stämmer särskilt bra (se tabeller under punkt 9):

 1492: Judarna blev utdrivna ur Spanien (ca 300 000 fördrivna) efter ett kungligt dekret
31 mars.
◦ Första månförmörkelsen inträffade 2 april 1493. ”Varningen från Gud” var i så fall 

mer än ett år försenad!

 1948: Israel blev en självständig nation 14 maj. 
◦ Första månförmörkelsen sker ca 11 månader senare.
◦ Var detta en dålig nyhet för Israel...?

 1967: 6-dagarskriget och återtagandet av historiska Jerusalem
◦ Första månförmörkelsen sker ca en månad innan kriget. Resterande 3 sker 5-17 

månader efter kriget.
◦ Var detta en dålig nyhet för Israel...?

6.1.2 Andra historiska händelser kopplat till Israel – utan tetrader

Om Biltz tankar stämmer och Herren skulle signalera med hjälp av dessa månförmörkelser på 
högtider för att varna Israel eller det judiska folket – VARFÖR(?!) sammanföll då inte följande
händelser med samma typ av tetrader?:

 1939-1945: Förintelsen av miljontals judar under andra världkriget! Jämför 
digniteten det med fördrivningen ur Spanien 1492! Inga tetrader på högtiderna 
innan eller under andra världskriget! 
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 Jerusalems förstörelse år 70 då över en miljon judar dödades! Inga tetrader eller 
totala månförmörkelser år 69-71 överhuvudtaget!
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_1st-century_lunar_eclipses 
http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5nf%C3%B6rm%C3%B6rkelse

 Romarna krossar Bar Kokhba-revolten med kulmen år 135 och förstör återigen 
Jerusalem. Över en halv miljon judar tros ha dödats och detta var ett avgörande 
steg i förskingringen. Romarna gav efter detta provinsen Judeen ett nytt namn - ”Syria 
Palestina”.  Men - inga tetrader av månförmörkelser!
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bar_Kokhba-revolten  
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_2nd-century_lunar_eclipses 

 Förföljelse av judar i Bayern och Österrike 1298. Fler än 100 000 mördades under 6 
månader.

 Pogromer i Ryssland och Ukraina 1903-1906. Tusentals blev mördade.

 Tvångsförflyttning av judar från västra Ryssland till inlandet. Ca 100 000 dog av svält.

 Genomgång av judisk historia och förföljelse av judar i historien: 
http://www.jewishvoice.org/assets/pdfs/jewish-persecution-in-history.pdf 
http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Jewish_history 

6.1.3 Tetrader på högtider - UTAN historiska händelser kopplat till Israel

I punkt 3.2.4 ovan citeras Biltz där han påstår att det är totalt 8 tetrader på judiska högtider 
de senaste 2000 åren. Se tabellen under punkt 9 med de övriga 4 som Biltz inte nämner något
om. Det verkar inte finnas några intressanta händelser för det judiska folket att lyfta fram 
ens i närheten av dessa tetrader. Nu finns det en osäkerhet med de judiska högtiderna så tidigt
i historien, men dessa 4 övriga tetrader är det flera som delar Biltz tankar som framför. Det bör
vara de som Biltz syftar på. Att Biltz ligger väldigt lågt med dessa övriga tetrader talar 
nog sitt tydliga språk! I andra fall har han verkligen inte haft problem att föra fram saker med 
osäkra bevis. http://watch.org/showprint.php3?idx=104119&mcat=1&rtn=index.html, 
http://www.sonoma.edu/users/v/vegalu/eschatology_files/tetrads.pdf  

7. Det teologiska och andliga perspektivet
Nedan ska jag göra en jämförelse med några av de tecken som bibeln beskriver. Svarar 
verkligen dessa sol- och månförmörkelser upp mot bibelns exempel?

7.1 Några historiska händelser i Bibeln

 Tre dagars mörker i Egypten. Längsta möjliga naturliga solförmörkelse är på knappt 8 
minuter! Detta är uppenbarligen ett under som går utanför de vanliga naturlagarna.

◦ 2 Mos 10:22: ”Då räckte Mose upp handen mot himlen, och ett tjockt mörker kom 
över hela Egyptens land i tre dagar.”

 Tre timmars mörker vid korsfästelsen. Notera att det är fullmåne vid påsken och då är 
en solförmörkelse omöjlig (månen befinner sig på fel sida jorden).

◦ Luk 23:44: ”Det var nu omkring sjätte timmen. Då kom över hela landet ett mörker
som varade ända till nionde timmen.”

 Betlehemsstjärnan ledde de vise männen på ett övernaturligt sätt till stallet med Jesus. 
Att detta knappast kan ha varit ett ”naturligt” tecken ser man i bibeltexten (se också 
artikel). http://www.answersingenesis.org/articles/aid/v5/n1/star-of-bethlehem-dvd 

◦ Matt 2:9-11: ”9 De lyssnade till kungen och begav sig i väg. Och se, stjärnan som 
de hade sett gå upp gick nu före dem, tills den stannade över den plats där 
barnet var. 10 När de såg stjärnan, uppfylldes de av mycket stor glädje. 11 Och de 
gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det,
och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och 
myrra.*” 
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7.2 Några framtida händelser i Bibeln

7.2.1 Markus 13

Här kommer ett stycke från Markus 13 som beskriver det absoluta slutskedet inför Jesu 
återkomst (parallellställe Matt 24). Om man läser detta noga får man svar på många frågor.

Mark 13:19-36: 
 ”19 Ty det skall i de dagarna komma en sådan nöd att något liknande inte har 

förekommit sedan Gud i begynnelsen skapade världen, och inte heller skall 
komma. 20 Om Herren inte förkortade den tiden skulle ingen människa bli frälst. Men 
för de utvaldas skull har han förkortat den tiden. 21 Om någon då säger till er: Se, här 
är Messias, eller: Se, där är han, så tro det inte. 22 Falska messiasgestalter och falska 
profeter skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda 
vilse. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg. 24 Men i de dagarna, efter 
denna nöd, skall solen förmörkas, och månen skall inte ge sitt sken. 25 
Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens makter skall skakas. 26 Då skall
man få se Människosonen komma bland molnen med stor makt och härlighet. 27 
Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, 
från jordens ända till himlens yttersta gräns. 28 Lär av en jämförelse med fikonträdet. 
Redan när kvisten blivit mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. 29 
När ni ser allt detta hända, skall ni på samma sätt veta att han är nära och står
vid dörren. 30 Amen säger jag er: Detta släkte skall inte förgå, förrän allt detta 
händer. 31 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå. 32 Men om den
dagen eller den stunden vet ingen något, inte änglarna i himlen, inte ens 
Sonen, ingen utom Fadern. 33 Var på er vakt och håll er vakna, ty ni vet inte när 
tiden är inne. 34 Det är som när en man reste bort. Han lämnade sitt hus och gav sina 
tjänare i uppdrag att sköta var och en sin uppgift. Portvakten befallde han att vara 
vaksam. 35 Vaka därför! Ni vet inte när husets herre kommer, om det sker på 
kvällen eller vid midnatt eller på efternatten eller på morgonen. 36 Vaka, så 
att han inte plötsligt kommer och finner att ni sover. 37 Vad jag säger till er, det 
säger jag till alla: Vaka!"

◦ Kommentar: 
▪ Först ska vedermödan komma, sedan – ”efter denna nöd” – ska solen och 

månen förmörkas. Dessutom ska stjärnorna ”falla från himlen” och ”himlens 
makter ska skakas”. Detta är uppenbarligen av en helt annan dignitet(!) än 
att månen förmörkas någon timme, någonstans i världen. Dessutom verkar de 
ske samtidigt – vilket inte är möjligt för en naturlig solförmörkelse och 
månförmörkelse.

▪  Vi vet inte när Jesus ska komma tillbaka – det ska vi aldrig låta någon lura oss 
att tro. Däremot ska vi kunna ”veta att han är nära och står vid dörren”. Men 
ingenstans i bibeln framkommer att vi ska kunna peka ut precis när. Bibelns 
budskap angående ändetiden är inte att vi ska spekulera utan att vi ska vaka!

7.2.2 Fler bibelord

 Matt 24:42-44: ”42 Var därför vaksamma. Ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. 
43 Men det förstår ni att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle 
han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. 44 Var därför 
också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer 
Människosonen.”

◦ Kommentar: Vi ska vaka och vara beredda – men han kommer oväntat även för 
de som tror. Men han kommer inte som en tjuv för dem som tror och lever i ljuset 
(1 Tess 5:4: ”Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan 
överraska er som en tjuv.”).

 Upp 6:12-17: ”12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor 
jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod.
13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna 
frukter, när det skakas. 14 Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop, och 
alla berg och öar flyttades från sin plats. 15 Kungarna på jorden, stormännen och 



härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland 
bergsklyftor, 16 och de sade till bergen och klipporna: "Fall över oss och göm oss för 
hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. 17 Ty deras vredes stora dag
har kommit, och vem kan då bestå?”

◦ Kommentar: De här beskriver också händelser av en fullständigt annan dignitet 
än korta stunder av mån- eller solförmörkelse på delar av jorden!

 Joel 2:10-11 och 2:31: ”Solen skall vändas i mörker och månen i blod, 
innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.  ”Inför dem darrar jorden, 
himlen bävar, solen och månen förmörkas, stjärnorna mister sitt sken. 11 
HERREN låter sin röst höras framför sin här. Mycket stort är hans härläger, stark är den
som utför hans order. Ty stor är HERRENS dag och mycket fruktansvärd. Vem kan 
uthärda den?” och ”31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan 
HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda.” 

◦ Kommentar: Joel 2:31 är ett populärt bibelord för att ge bibliskt stöd för 
förmörkelserna 2014-2015. Det måste bero på att i den versen nämns bara solen 
och månen. I andra bibelord så hänger detta ihop med att stjärnorna ska falla och 
med jordbävningar. MEN – om man bara läser lite tidigare i samma kapitel så står 
det klart att även i Joel ingår alla dessa delar: ”...himlen bävar, solen och månen 
förmörkas, stjärnorna mister sitt sken”. Varför citerar man inte detta bibelord?

7.3 Bemötande av Biltz tolkning av Daniels 70 årsveckor

Biltz har framfört en tolkning av Daniel 9 som innebär att Jom kippur 2015 pekas ut som då 
den ”Smorde Fursten kommer” - se sista delen av punkt 3.1.7 ovan.

I Daniel 9:24-27 står det om vad som brukar kallas ”de sjuttio årsveckorna”:

 ”24 Sjuttio veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut 
på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, 
fullborda syn och profetia och smörja den Allraheligaste. 25 Vet därför och förstå: Från
den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas och byggas upp till 
dess den Smorde Fursten kommer, skall det gå sju veckor och sextiotvå 
veckor. Gator och vallgravar skall på nytt byggas upp, trots tider av svårigheter. 26 
Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och
staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. 
Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast 
besluten. 27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka, och mitt i 
veckan skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall 
förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över 
förödaren." 

Biltz har propagerat för en beräkning som bygger på vers 25. Han menar att de 62 veckorna 
var innan Jesu första ankomst och att de 7 årsveckorna (49 år) ska räknas från att Jerusalem 
återtogs 1967 till dess att ”den smorde fursten kommer”, alltså Jesu återkomst. En uträkning 
görs som resulterar i att Messias ska återkomma exakt på Jom kippur 2015. Jag har 
inga invändningar mot uträkningen beräkningsmässigt - däremot är teologin orimlig!

Varför då?

 Eftersom det verkar som att en årsvecka ska avsluta tiden innan Jesu återkomst med 
en 7-årig period med antikrist styre (vedermödan är halva denna period?). Nu är vi i 
början av 2014 och det finns ingen antikrist som öppet trätt fram. Då kan 
Jesus inte återvända förrän tidigast om 7 år. Även om man skulle tolka Bibeln så 
att det endast är de sista 3,5 åren som antikrist helt öppet regerar, så blir slutsatsen 
densamma!

 Min klara övertygelse om hur stycket ska tolkas är att det ska gå 7 + 62 = 69 årsveckor
(69 x 7 = 483 år) från att ”ordet gick ut att Jerusalem skulle återställas” att bygga upp 
Jerusalem till att ”den Smorde Fursten kommer”. Efter de (7) + 62 = 69 veckorna skall 
han förgöras av en en furste till ett folk som kommer (romarna). Efter att Jesus dödats 
så ”pausar” årsveckorna tills det återstår endast 7 år innan Jesu återkomst. Då kommer
slutet ”som en störtflod” och det är endast en vecka som nämns efter detta. Biltz 



vänder på veckorna och menar att endast de 62 veckorna har passerat och att 7 
årsveckor återstår. Den 70:e årsveckan verkar han lägga efter Jesu återkomst. Han 
skriver i alla fall att de 7 x 7 åren (49 år) ska föregå ett jubelår.  
http://www.elshaddaiministries.us/feasts/notes/LinkTheEclipses.pdf (Biltz beräkning), 
http://www.truthnet.org/dan70.html (utförlig genomgång av Daniel 9 med bakgrund, 
bibelhänvisningar och historiska förklaringar).

 När det gäller tolkningen av Daniel 9 är det viktigt att vara ödmjuk och jag vill inte 
försöka fastslå att en viss tolkning är rätt. Däremot tycker jag det är Biltz förklaring inte
håller vare sig teologiskt eller historiskt (se artikeln som länkas ovan för mer underlag).

8. Några slutord

8.1 Sammanfattande tankar om Biltz budskap

Biltz lyfter fram ett mönster med förmörkelser som knappast existerar. Han kopplar ihop det 
med vedermödan och Jesu återkomst. När tiden går och utvecklingen inte blir så dramatisk så 
backar han steg för steg – men utan att erkänna det. Han väver också samman budskapet om 
förmörkelserna på Herrens högtider med ”komplicerad teologi” och judiska traditioner - vilket 
jag omöjligen kan se som en del av det evangelium som vi ska predika och påminna varandra 
om.

Som framkommit ovan i mina kommentarer ser jag Biltz som manipulativ och oärlig i sin 
förkunnelse. Han mörkar problemen i sitt budskap för att få maximalt genomslag – ska en 
Herrens tjänare göra så? 

I Biltz budskap om dessa tecken finns det enorma luckor:

 Varför markerade och varnade Gud inte för de värsta händelserna i judarnas 
historia? 

 Varför matchar förmörkelserna och de historiska händelserna så oerhört 
dåligt. Är det inte att förolämpa Herren att påstå att han gör något så inexakt? Om 
Herren hade varit upphovsman till detta mönster av tecken skulle det se annorlunda ut.

 Varför stämmer budskapet inte med Bibeln och dess beskrivning av ändetiden? Bibelns 
beskrivning av ändetidens tecken visar på en helt annan dignitet och är 
sammankopplade med enorma jordbävningar och att stjärnorna ska falla eller mista sitt
sken. De historiska händelserna i Bibeln ger också en fingervisning om vad vi kan vänta
oss.

Biltz kokar eskatologisk soppa på en spik!

8.2 Uppmaningar

 Låt ingen bedra dig till att tappa det rätta fokuset! Herren har uppmanat oss att vaka – 
men det gör vi bäst bedjande inte spekulerande.

 Det finns människor som nästan ”slutar att leva” eftersom vi är SÅÅÅ nära tidens 
slut. Man är rädd för att ta bolån, utbilda sig osv. Vi ska frukta HERREN – inte 
tidens omständigher! Om vi ber om ett bröd, inte får vi väl då en sten? Det handlar 
om ett barnaskap hos vår evige Far och om att gå bedjande fram (Jer 31:9). 

Jag avslutar med tre bibelord:

 Kol 2:8: ”Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, 
byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus.”

 Apg 1:6-7: ”När de nu var samlade frågade de honom: "Herre, är tiden nu inne för dig 
att återupprätta riket åt Israel?" 7 Han svarade dem: "Det är inte er sak att veta 
vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt.”

 Luk 21:36: ”Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma 
och kunna bestå inför Människosonen.”

http://www.truthnet.org/dan70.html
http://www.elshaddaiministries.us/feasts/notes/LinkTheEclipses.pdf


9. Appendix - Tabeller med förmörkelser

9.1 Månförmörkelser (tetrader som Biltz lyfter fram)

Datum Högtid Typ Start – slut Tidzon Historisk judisk händelse?

1493-04-02 Nisan 15? Pesach? Total 01:03 – 01:53 UTC ? Judarna fördrivna från Spanien

1493-09-25 Tishri 14? Sukkot? Total 13:59 – 14:46 UTC ?

1494-03-22 Nisan 15? Pesach? Total 01:02 – 02:12 UTC ?

1494-09-15 Tishri 15? Sukkot? Total 05:52 – 07:12 UTC ?

1949-04-13 Nisan 14 Total 05:29 – 06:52 UTC+2 Endast partiell

1949-10-07 Tishri 14 Total 05:22 – 06:32 UTC+3 Ja
första månförmörkelsen!

1950-04-02 Nisan 16 Pesach II Total 22:36 – 22:52 UTC+2 Ja

1950-09-26 Tishri 15 Sukkot I Total 05:57 – 06:36 UTC+2 Endast partiell

1967-04-24 Nisan 16 Pesach II Total 13:29 – 14:45 UTC+2 Nej 6-dagarskriget 5-10 juni 1967.

1967-10-18 Tishri 14 Total 11:48 –12:44 UTC+2 Nej

1968-04-13 Nisan 15 Pesach I Total 06:26 – 07:09 UTC+2

1968-10-06 Tishri 14 Total 13:13 – 14:12 UTC+2 Nej

2014-04-15 Nisan 15 Pesach I Total 10:08 – 11:23 UTC+3 Nej Återstår att se...!

2014-10-08 Tishri 14 Total 13:27 – 14:22 UTC+3 Nej

2015-04-04 Nisan 15 Pesach I Total 14:54 – 15:06 UTC+3 Nej

2015-09-28 Tishri 15 Sukkot I Total 05:13 – 06:22 UTC+3 Ja

Tiden som anges är för den totala månförmörkelsen.

Hebr. 
Kalender

Synlig i 
Jerusalem?

1492-03-31, vilket är mer än ett år

innan den första månförmörkelsen!

dagen innan 
Pesach I

Staten Israel utropas 1948-05-14, vilket 
är nästan ett år innan den 

dagen innan 
Sukkot I

dagen innan 
Sukkot I

 Första månförmörkelsen en dryg månad 
innan kriget men inte synlig 

Endast 
penumbral

i Jerusalem. Resten av 
månförmörkelserna kommer 

dagen innan 
Sukkot I

 5-17 månader efter  kriget.

dagen innan 
Sukkot I

9.3 Månförmörkelser (tetrader som Biltz INTE lyfter fram)

Datum Högtid Typ Start – slut Tid Historisk judisk händelse?

162-04-17 ? Pesach? Total 02:28 – 03:47 UTC ? Inga händelser av sådana proportioner

162-10-11 ? Sukkot? Total 02:02 – 03:22 UTC ? kända?

163-04-06 ? Pesach? Total 19:46 – 20:26 UTC ?

163-09-30 ? Sukkot? Total 03:27 – 04:06 UTC ?

795-04-09 ? Pesach? Total 04:59 – 06:12 UTC ? Inga händelser av sådana proportioner

795-10-03 ? Sukkot? Total 06:09 – 07.27 UTC ? kända?

796-03-28 ? Pesach? Total 06:30 – 07:07 UTC ?

796-09-21 ? Sukkot? Total 20:03 – 20:41 UTC ?

842-03-30 ? Pesach? Total 03:49 – 03:59 UTC ? Inga händelser av sådana proportioner

842-09-23 ? Sukkot? Total 13:29 – 14:33 UTC ? kända?

843-03-19 ? Pesach? Total 19:31 – 20:30 UTC ?

843-09-12 ? Sukkot? Total 13:16 – 14:17 UTC ?

860-04-09 ? Pesach? Total 11:35 – 12:33 UTC ? Inga händelser av sådana proportioner

860-10-03 ? Sukkot? Total 21:05 – 21:55 UTC ? kända?

861-03-30 ? Pesach? Total 03:23 – 04:34 UTC ?

861-09-22 ? Sukkot? Total 20:28 – 21:42 UTC ?

Tiden som anges är för den totala månförmörkelsen.

Hebr. 
Kalender

Synlig i 
Jerusalem ?

9.2 Solförmörkelser 2014-2015 (som Biltz lyfter fram)

Datum Högtid Typ Start – slut Tidzon Historisk händelse?

2015-03-20 Adar 29 Total 11:09 – 12:22 UTC+2 Återstår att se...!

2015-09-13 Elul 29 Partiell 07:42 – 12:07 UTC+3 Nej

Hebr. 
Kalender

Synlig i 
Jerusalem?

dagen innan 
nyår

Ja, partiell 
11:17-12:39

dagen innan 
Rosh 

hashana
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