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Nykyinen talousbuumi länsimaissa ennakoi äkillistä romahdusta 
(kataklysmiä), joka toteuttaa Raamatun profetiaa lopun päivistä, jolloin 
vallitsee väärä turvallisuuden tunne 

Tässä oikein hyvä profeetallinen artikkeli Nearing Midnight -osastolta Rapture Ready -sivustolla, jossa 
varoitetaan nykyisen länsimaissa vallitsevan talousbuumin valheellisuudesta, sillä kaikki voi yhtäkkiä 
romahtaa kun sopiva katalyytti kataklysmiä varten esiintyy. Tietenkin kyse on Raamatussa 
ennustetuista lopun päivistä, jolloin jumalallinen tuomio kohtaa surutonta ja vailla huolia elävää 
länsimaista talous-Baabelia, joka on rypenyt rikkauksissa ja elänyt hekumallisesti, samalla kun on 
tuominnut Jumalan pyhät ja kaikki profeetat (Ilm. 18:20-24). Artikkelin suomensi: Olli R.
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Katalyytti kataklysmille (Catalyst for Cataclysm)

Talous maailmanlaajuisessa mittakaavassa jatkaa grillautumistaan Amerikan presidentin käyttämien 
voimakkaiden painostuskeinojen alla. Se on niin puristavaa, olen vakuuttunut, että se auttaa saamaan 
aikaan profetoidun Ahdistuksen ajan. Tuo aika, joka tunnetaan Danielin 70. vuosiviikkona, näyttää 
olevan lähihorisontissa.

Paine on pakottanut siihen, mistä monet finanssipolitiikan asiantuntijat - ennen Donald J. Trump'in 
saapumista - olisivat sanoneet, että se ei olisi voinut johtaa liikehdintään pois globalistisesta mallista. 
Esimerkki, joka minulla on mielessä, nähdään nykyisessä tarinassa Saksasta.

Saksan keskuspankki on estänyt lähes 400 miljoonan dollarin käteisrahan siirron Iraniin, mikä 
näyttää olevan vastaus Yhdysvaltain Saksan-suurlähettilään ponnisteluille.

Viime kuussa suurlähettiläs Richard Grenell kehotti Berliiniä estämään Irania nostamasta suuria
rahasummia saksalaisilta pankkitileiltä yrityksessä kompensoida Yhdysvaltain pakotteita, jotka 
astuivat voimaan sen jälkeen, kun Washington vetäytyi vuoden 2015 Iranin ydinsopimuksesta. 
(Source: “‘This is huge’: US Ambassador Grenell quietly blocks $400 million transfer from Germany to 
Iran,” by Frieda Powers, Conservative News, August 3, 2018) 

Siitä lähtien, kun uusi Yhdysvaltain presidentti alkoi käsitellä Saksan liittokansleri Angela Merkel'in 
tykkäyksiä tällaisissa kysymyksissä, taloudellisen vuorovaikutuksen dynamiikka kansainvälisellä 
näyttämöllä on ollut dramaattisessa muutostilassa. Samalla kun se on ollut, minun mielestä, hyvä asia 
Yhdysvalloille ja meidän taloudelliselle asemalle, presidentin vaikutus on jatkanut yhden-maailman 
tavoittelijoiden ajamista hulluuden partaalle. Mutta heillä ei silti näytä olevan muuta vaihtoehtoa kuin 
jatkaa Trump'in painostuksen kanssa – ainakin tässä vaiheessa.

Samaan aikaan mouruaminen lisääntyy niiden taholta, jotka vastustavat Trump'ia jokaisessa asiassa, 
mitä hän tekee; osakemarkkinat, huolimatta tärskyistä ja keinutuksista, jatkavat ylikierroksilla 
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käymistään. Tätä monet talousasiantuntijat sekä tervehtivät ilolla että pelkäävät.

He suhtautuvat myönteisesti vahvoihin voimavaroihin, jotka yrittävät siirtää asioita ylöspäin, mutta heillä
on luonnollinen pelko vireillä olevasta finanssipoliittisesta kataklysmistä.

Ystäväni lähetti minulle sähköpostia noin viikko sitten, ja mukana oli varoitus postittajan taloudelliselta 
asiantuntijalta. Varoitus sanoi seuraavaa:

Osakemarkkinat ovat reagoineet positiivisesti odotettua parempiin osavuosituloksiin, ”Melt Up 
(osakkeiden nopea nousu, kohotus) on virallisesti täällä. Tämä on buumi jota olemme 
odottaneet. Ja tämän vaiheen pitäisi kestää 12-18 kuukautta”, sanoi Steve Sjuggerud, 
Stansberry Research'istä. Hän jatkoi sanoen, ”Melt Up työntää Yhdysvaltain osakemarkkinat 
fantastisiin korkeuksiin. Melt Up on härkämarkkinoiden viimeinen työntö. Se, kun tämän lähes 
vuosikymmenen pitkän buumin johtavat yritykset todella irtoavat maasta ja työntävät 
kokonaismarkkinoita dramaattisesti korkeammalle.”

Kuten olen ennenkin kirjoittanut, älä ole itsetyytyväinen; sinun on oltava valppaana. Nauti 
kohotuksesta (melt-up), kun valmistaudut romahdukseen (melt-down). En tiedä, mikä voisi olla 
katalyyttinä onnen kääntymiselle, mutta me kaikki näemme valtavan elefantin huoneessa.

Ystävä jatkoi yksinkertaisesti sanomalla: ”Tiedämme, mikä voisi olla katalyytti.”

Se ilahdutti minua kovasti. Ystäväni vaistomaisesti hoksasi, Raamatun profetian tutkimisensa vuoksi, 
mitä asiantuntijan neuvo sisälsi, mutta ei voinut käsittää tai selittää sitä.

Olemme käyneet läpi useaan kertaan näissä kommentaareissa katalyyttiä, josta asiantuntija mainitsi, 
että hän itse vaistomaisesti tiesi mikä olisi luontevaa tuomaan taloudellisen kataklysmin maailmaan. 
Tämä katalyytti kääritään Jeesuksen ”Nooan ja Lootin päivien” profetiaan, joka löytyy Matteuksen 
luvusta 24:36-42 ja Luukkaan luvusta 17:26-30.

Jeesus sanoi, että maailma tulee olemaan taloudellisessa nousukaudessa, kun hänet sitten 
”paljastetaan”. Se ei ole silloin, kun niinkin paljon kuin kolme neljäsosaa ihmiskunnasta maan päällä on 
tapettu tuomion ja vihan kautta.

Katalyytti tuolle tulevalle kataklysmille – Ahdistuksen ajalle – tulee olemaan seurakunnan ylösotto, olen 
siitä vakuuttunut.

Me selostimme viime viikon kommentaarissa sitä tosiasiaa, että viisi merkittävää hedge-rahaston 
miljardööriä aisti tulevan kataklysmin. Heillä oli kysymyksiä futuristi-asiantuntijalleen, kysymyksiä, joihin 
hän ei ollut valmis vastaamaan. He halusivat tietää, miten parhaiten selviytyä maailmaa-raastavasta 
romahduksesta, joka, he ilmeisesti ajattelivat, olisi välitön.

Kirjoitin tuossa kommentaarissa: ”Maailma on todellakin siirtymässä kohti jotain kliimaksi-tapahtumaa, 
joka saa aikaan maailmassa enemmän kauhistusta kuin mikään tähän asti koettu maan asukkaiden 
taholta. Mutta niillä, jotka mainittiin tässä, ei ole aavistustakaan siitä, mikä kyseinen 'tapahtuma' on tai 
mitkä ovat sen lähestymisen signaaleja. He vain aistivat, että jokin on kynnyksellä saattamaan heidän 
maailmansa täydelliseen romahdukseen.

Vielä kerran, uusimman kirjani, Essays in Apocalypse: Some Thoughts On the End of Days 
(Apokalypsi-tutkielmat: Joitakin ajatuksia päivien lopusta), luvussa ”The Coming Economic 
Boom (Tuleva taloudellinen buumi)” esitellään perusteellinen katsaus katalyytistä kataklysmille, joka 
on jo nyt nähtävissä meidän tunnin välein lähetettävissä uutisissa.

– Terry

Lähettänyt Olli-R klo 23.23
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