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Totean heti alkuun, etten mitenkään aio vähätellä tämän taudin esiintuomia vaaroja. On varmaa, 

että se on pandemia, koska se on maailmanlaajuinen. Siinä on massiivinen terveyden 

tuhoutumisen ja kuoleman mahdollisuus. 

Koronavirus ei kuitenkaan ole saavuttanut menneisyyden tappavien pandemioiden, tai edes 

alueellisten epidemioiden historiallista tasoa. Ei lähellekään. Silti ennusteet esittävät maailman 

yleisölle maailmanlopun ennustuksen pitämään sen lääketieteen ammattikielen rajoissa. 

Jopa ne, jotka käsittelevät asioita ja tapahtumia kristillisestä ja jopa profeetallisesta näkökulmasta, 

maalaavat kuvan, jonka mukaan maailma on nyt jokseenkin varmasti jo ajassa, joka ei poikkea 

siitä, mitä Raamattu kuvailee Ilmestyskirjassa. 

Sen lisäksi, että pelkäämme miljoonien kuolevan koronavirukseen, pelkäämme yhtä paljon nyt 

virallisesti julistetun pandemian taloudellisia seurauksia. 

Seuraavassa otteita joistakin dystooppisista ennusteista, jotka keräsin eräältä sivustolta asian 

osoittamiseksi. 

• Rahoitusjärjestelmä on kraateroitumassa. Pankit alkavat sulkeutua pian. Monet talletukset 

pyyhkäistään pois. 

• Eläkkeitä ollaan pyyhkäisemässä pois juuri nyt, kuten olemme vuosien ajan varoittaneet. 

Jos altistuit osakemarkkinoiden kuplalle, niin kiinteistöt alkavat kraateroitua pian. Voit 

odottaa keskimäärin 40 % laskua koko maassa. Työttömyys nousee nopeasti Suuren 

Laman tasolle alle 90 päivässä. [Valuuttakeinottelun] hulluus, jota Trumpin hallinto edistää, 

johtaa nopeaan hintainflaatioon kaikkialla Amerikassa, mikä vie meitä kohti Venezuelan 

kaltaista skenaariota ja lisärahan painaminen menee mielettömälle tasolle jokaisen ja 

kaiken pelastamiseksi taloudessa. Ruuan roskisdyykkaus, kaatuneen Venezuelan valtion 

kansallislaji, on pian yleistä monissa USA:n kaupungeissa. 

• Elintarvikkeiden tarjonta on kraateroitumassa monilla alueilla, kun jakelukeskukset on 

tyhjennetty ja monet paikalliset vähittäiskauppiaat putsattu pois. Kaupunkiasukkaat 
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metsästävät ruokakauppoja maaseutualueilla, joilla on enemmän ruokaa. Odotamme 

ammuskelujen ruuan vuoksi käynnistyvän pian. 

• Mitä tulee pyssyihin, niin suurin piirtein jokainen ammus ja jokainen tuliase Amerikassa on 

tänä päivänä mennyttä. Jälleenmyyjillä on vielä joitakin tarvikkeita, mutta tukkukauppiaat on 

pyyhkäisty pois kaikkialla. Yhä useammat asiantuntijat ja jopa CDC: n virkamiehet puhuvat 

nyt avoimesti ”miljoonista kuolemista” Yhdysvalloissa seuraavien 18 kuukauden aikana. 

(Mike Adams, “URGENT Alert: Financial System Collapsing, Food Supply Collapsing, 

Hyperinflation Coming, Guns and Ammo Wiped Out, Military Martial Law Plans Leaked,” 

Natural News, March 19, 2020) 

Löysin muita verkkosivustoja, jotka ennustavat vieläkin suurempia ongelmia. ”Amerikka sellaisena, 

kuin sen tunnemme, loppuu koronaviruskriisiin”, on johtopäätös useilla sivustoilla, joita olen 

tutkinut. 

Tietenkin olen samaa mieltä siitä, että Amerikka sellaisena kuin me sen tunnemme, on muuttunut 

siinä määrin, että perustajaisämme todennäköisesti eivät tunnistaisi sitä – ainakaan siksi 

perustuslailliseksi tasavallaksi, jonka kuvittelivat luoneensa. On varmaa, että useimmat eivät 

uskoisi, että se on voinut luonnistua kulttuurisen ja yhteiskunnallisen moraalin kannalta. Ja sellaiset 

asiat kuin rahanpainokoneiden pyörittämisen fiskaalinen vastuuttomuus, jota on tehty 

vuosikymmeniä, ilman mitään, joka tukisi dollaria – joka itsessään näyttää pikemminkin 

vahvistuvan kuin heikentyvän suhteessa kaikkiin muihin valuuttoihin – epäilemättä ällistyttäisi heitä. 

Kuten olemme todenneet monta kertaa näissä kommenteissa, niin ei näy mitään järkevää selitystä 

sille, miksi amerikkalainen ja globaali talous eivät ole vielä romahtaneet. 

Taloustieteilijät, lähinnä vähemmän tunnetuilla blogifoorumeilla ovat osoittaneet tosiasiaan, että 

jossakin vaiheessa tapahtuu valtava romahdus. TV- ja kaapeliverkkojen taloudellisten ohjelmien 

tunnetuimmat juontajat eivät ole todella tutkineet taustalla olevia fiskaalisia rakenteita. He ovat 

keskittyneet yllätykseen jatkuvasti nousevien osakemarkkinoiden lukujen suhteen. 

Nyt monet julistavat, että tilinteon aika on tullut. 

Koronaviruskriisi merkitsee kaiken taloudellisen hyvinvoinnin 

päättymistä. Talous-/raha-asiat ovat uhmanneet fiskaalisia 

gravitaatiolakeja – kuten olemme huomauttaneet – samalla 

tavalla kuin Kojootti (Wile E. Coyote) uhmaa painovoimaa 

sarjakuvamaailmassa. Nyt olemme tulleet tilanteeseen, joka monien mielestä johtaa pahempaan 

aikaan kuin olosuhteet, jotka aiheuttivat osakemarkkinoiden kaatumisen vuonna 1929. 

Niille, jotka seuraavat tapahtumia Raamatun profetian prisman kautta, erityisesti pre-trib-käsityksen 

(tempaus ennen vihaa) kannalta, asiat ovat valtavassa muutoksessa. Toisin sanoen, on 

tapahtumassa valtava muutos, joka enteilee Antikristuksen hallinnon pian alkavaa aikaa. Tämän on 

tapahduttava, että Jeesus Kristus voi palata lopettamaan ihmisen hallinnon, joka on niin räikeästi 

epäonnistunut joka käänteessä. 

Se ei kuitenkaan ole loppu – ei vielä. 



Kuten hyvä ystäväni Jan Markell sanoo maailman olosuhteista suhteessa Raamatun 

profetiaan: ”Asiat eivät ole hajoamassa. Ne ovat putoamassa yhteen.” Toisin sanoen, meillä on 

etuoikeus tällä hetkellä elossa olevina kristittyinä seurata lopunajan näyttämön pystyttämistä 

kaikkien asioiden paljastamiseksi täsmälleen, kuten Jumala Pyhän Sanansa kautta sanoo niiden 

paljastuvan. 

Paholainen ja hänen kätyrinsä, sekä inhimilliset että yliluonnolliset, ovat yrittäneet toteuttaa 

vallankaappausta tässä maassa viimeiset neljä vuotta. He ovat epäonnistuneet joka käänteessä. 

Nyt he ovat tämän kriisin kautta päättäneet muuttaa Amerikan monien kiireellisten korjausten 

kautta, joita näemme. He toivovat voivansa kiinnittää lonkeronsa sulkemisten ja pakotettujen 

taloudellisten / liiketoiminnallisten muutosten – eli bisnestapojen – avulla globalististen 

tavoitteidensa toteuttamiseksi. He eivät ole kyenneet toteuttamaan vallankaappaustaan edes 

valtamedian suunnattomalla propagandavoimalla. Kaikella hengellisellä ymmärrykselläni uskon 

tämän johtuvan siitä, että tähän saakka taivaan Herra on estänyt heidän yhden maailman 

suunnitelmansa. 

Se johtuu siitä, että Antikristuksen maailmanjärjestyksen ei ole vielä aika tulla esiin. Se ei voi 

tapahtua niin kauan kuin seurakunta, Jeesuksen Kristuksen morsian, on vielä tällä langenneella 

planeetalla. 

Siksi nykyinen presidenttimme on asetettu maailman tehokkaimman hallinnon tehokkaimpaan 

virkaan. Jos joku muu olisi virassa tällä tärkeällä hetkellä, niin uskon, että Yhdysvaltain talous ja 

epäilemättä muunkin maailman taloudet olisivat tähän mennessä todella romahtaneet. Tämä olisi 

ollut erityisen totta tähän mennessä, kun tämä pandemia on sijoitettu taloudelliseen yhtälöön. 

Tämän tarkoitus ei ole antaa Trumpille ansiotonta arvon nousua. Hän on vain elävä todiste 

totuudesta, joka löytyy Jumalan Sanasta. Taivaan Herra korottaa hallitsijoita ja kuninkaita ja Hän 

alentaa heidät (Dan. 2: 21). Se, että Jumala on asettanut tämän miehen asemaan, johon hänet 

valittiin niin hämmästyttävällä tavalla, on ensisijainen syy, miksi uskon, että tällä hetkellä vapaasti 

putoava talous saavuttaa jälleen aiemmat tasot. 

Jeesus profetoi, että kun Hän seuraavan kerran puuttuu ihmiskunnan asioihin, niin se ei ole 

Suuren Ahdistuksen kaltaista epätoivoa. Hän sanoi sen olevan rakentamisen, ostamisen, 

myymisen, avioitumisen ja istuttamisen aikaa. 

Uskon, että Hän ilmoitti sen olevan tavallistakin dynaamisempaa bisneselämän aikaa – aivan kuten 

sinä päivänä, kun Loot yhtäkkiä poistettiin Sodomasta, joka tuomittiin samana päivänä. 

Tällä hetkellä näkemämme muutokset ovat syvällisiä. Itse asiassa Amerikkaa konfiguroidaan 

uudelleen tavalla, joka tasoittaa tietä sille, mitä tapahtuu Kristuksen morsiamen, kaikkien 

uudestisyntyneiden uskovien, tempauksen jälkeen. 

Tämä ei kuitenkaan ole loppu. Se on kuitenkin kenties lopun alun loppu mukaillakseni jonkin verran 

Churchill’iä koskien taistelua Britanniasta toisen maailmansodan aikana. 

Jeesus sanoi istuessaan Öljymäen laella juuri ennen kuin kuoli Golgatan ristillä ja nousi ylös 

ihmiskunnan syntien tähden:”Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, 



ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.” (Matt. 24:6). 

Hän sanoi myös: ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, 

sillä teidän vapautuksenne on lähellä” (Luuk. 21:28). 

 


