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Mustan Hevosen profetia  Profetia, joka romahdutti globaalit taloudet 

Ei yksikään miljoonista kuulijoista, jotka olivat kokoontuneet jättiläismäiseen 
kokoukseen, eivät edes ammattiteologit, käsittäneet näiden sanojen tärkeyttä, 
jotka lausuttiin tuona lauantaina elokuun  23. päivänä 2008.
 
“Minä olen nähnyt, että Musta Hevonen on päästetty taivaasta maan neljälle äärelle.
Tämän vuoden 2008 elokuun 19. päivän näyn kautta Pyhä Henki käyttäen 
havainnollistamista  todella profetoi tulevan globaalin taloudellisen kriisin ja 
rahoitusmaailman romahduksen. Olin ollut syvästi liikuttunut tuossa vuoden 2008 
elokuun 19. päivän näyssä, kun näin valtioiden kumartavan anojina pyytäen kyynelin 
markkinoita armahtamaan ja säälimään niitä. Vaikka suoraan Isän valtaistuimelta 
taivaasta virtaavat Hänen ikuisen kirkkautensa säteet, niin tällä kertaa Hänen valtava 
majesteettisuutensa vapautettiin tuon armottoman Mustan Hevosen irtipäästämisellä 
kaikkialle maaplaneetalle.
Olin tiennyt kuinka paljon synti on paaduttanut ihmisen sydäntä ja kuinka vaikeaa 
olisi erottaa tämä Herran tehtävä. Tiesin sen liiankin hyvin, että Isäjumala oli jo 
nähnyt ja tuntenut sen kaiken, kuinka paljon maan valtiot kiemurtelisivat 
äärimmäisessä tuskassa, joka seuraa tämän periksiantamattoman ja säälimättömän 
Apokalypsin Mustan Hevosen irtipäästämistä, mutta ymmärsin myös liiankin hyvin, 
että Hänen tarkoituksensa pysyisi muuttumattomana. Huolimatta nöyryytyksestä, että 
oli ottanut päällensä maailmallisemman ja syntisemmän elämäntavan seurakunnan 
langenneessa luonnossa, tämän Äänen taivaasta olisi silti julistettava, että tämä on se 
aika, jossa pyhyyden valtatie täytyy valmistaa tulevalle Messiaalle. 

Näky 

Ennen elokuun 19. päivää 2008 kukaan ei ikinä osannut ajatella, että pitkälle 
kehittyneet ja mitä vakaimmat globaalit rahoitusmarkkinat ja globaalit taloudet 
voisivat koskaan mitenkään mennä sekaisin. Tuossa yöllisessä näyssä Herra puhui 
kanssani niin valtavalla tavalla, joka jätti minut täysin ymmälleni ja hämmästyneeksi 
tällä profeetallisella hetkellä ja siitä, mitä se näki kansoille. 
Tuossa näyssä elokuussa 2008 Herra nosti minut ylös ja asetti minut aivan ihmeellisen 



iankaikkisen valtansa valtaistuimen eteen. Tuossa paikassa näin Hänen Kunniansa 
Majesteettiuden peittävän valtaistuimen ja Hän teki minut tietoiseksi siitä, että Hän, 
joka istuu valtaistuimella, oli todella istuutunut valtaistuimelle. Täsmälleen tuolla 
hetkellä kolmas Elävä Olento Jumalan valtaistuimen ympärillä päästettiin ja eteni 
kohti minua. Täysin varmistuttuaan siitä, että minä olin tunnistanut hänen 
kasvonpiirteensä, tuo ihmiskasvoinen kolmas Elävä Olento käveli takaisin 
valtaistuimen Kirkkauteen ja päästi irti mitä pelottavimman ja tyrmistyttävimmän 
Apokalypsin Mustan Hevosen (Ilm. 6:5-6). Senjälkeen minä näin Mustan 
Apokalyptisen Hevosen ratsastajan risteilevän maata vertaansa vailla olevalla 
koskemattomuudella.
Herätessäni tuosta vuoden 2008 elokuun 19. päivän näystä olin todella hyvin 
ymmälläni tapahtumista, jotka olivat toteutumassa maan päällä. 
Lauantaina elokuun 23. päivänä 2008 seisoin yli kaksimiljoonaisen kansanjoukon 
edessä Nakuru'n tyttökorkeakoulun alueella ja julistin Mustan Apokalyptisen Hevosen 
irtipäästämistä ja että sen välittömin vaikutus olisi negatiivinen jälkivaikutus 
globaaliin talouteen ja rahoitusmarkkinoihin lopullisen seurauksen ollessa globaali 
nälänhätä. Enkö sanonut tuossa profetiassa, että tämä oli synnytystuskien alku ja 
rahoitusromahduksen ja taloudellisen kriisin alkujohdanto, joka havainnollistaisi 
tempauksen jälkeistä Suurta Ahdistusta. Alle kaksi kuukautta tuosta profetiasta tuli 
lokakuun 7. päivä 2008 ja kaikki globaalit rahoitusmarkkinat todella tottelivat noita 
teräviä sanoja ja romahtivat kaikkialla maailmassa. Se merkitsi pohjimmiltaan, että 
globaalien markkinoiden ja talouksien pohja putosi.
The Lehman Brothers, suurin rahalaitos maailmassa romahti silmänräpäyksessä 
saaden kaikki rahoitusmarkkinat romahtamaan. Talouskriisin syöksykierre ja 
huippuluokan ja vakiintuneiden rahoituslaitosten hakemat konkurssit lisääntyivät 
räjähdysmäisesti ja häkellyttivät ihmiskuntaa. Se oli tämän ajan iso ja ruma, kun 
miljoonat ja jälleen miljoonat irtisanottiin työpaikoistaan ja miljoonat lisäksi 
menettivät kiinnitetyt kotinsa, kun työttömyysluvut nousivat pilviin. 
Kirjaimellisesti jokainen valtio tämän maan päällä tunsi tuon romahduksen pistävän 
nipistyksen vaikutukset. Globaalit luottorajat jäädytettiin käytännössä sekunnin 
murtoosassa, kun pankit yrittivät pelastaa pohjansa noissa epävarmoissa olosuhteissa. 
Ja juuri kun luultiin, että asiat alkaisivat helpottua, tuli Dubai'n velkakriisin järkytys, 
joka nyt uhkasi kaataa ainoan tukipilarin, joka oli selvinnyt tuosta vihasta.
Dubai'n velkakriisi, joka tuli aikana, jolloin valtiot luulivat järjen jo alkaneen vallita 
rahoitusmarkkinoilla, oli jotakin sellaista, joka todella siirsi ihmiskuntaa paljon 
taaksepäin. Olin tiennyt sen liiankin hyvin, että tälle postmodernille maailmalle olisi 
vaikeaa todella erottaa tämän Apokalypsin Mustan Hevosen tehtävää. Kun Abu Dhabi 
yritti pelastaa maailman, se melkein romahti sen mukana, koska Dubai'n velka 
osoittautui olevan tosiasiassa raskaampi, kuin aikaisemmin oli ymmärretty. Siitä tuli 
vankkurit jokamiehen tragedialle. 



Vierastyöläiset lähtivät Dubai'sta, kuin ei koskaan ennen, kun kiinteistöbisnes 
pysähtyi ja lähetti Dubai'n rakennustyöläisten laumat kotimatkalle. Apokalypsin 
Musta Hevonen oli vieraillut täälläkin. USA:n taloudellinen tilanne on ollut mitä 
pöyristyttävin tämän Apokalypsin Mustan Hevosen irtipäästämisen jälkeen. 
Työttömyys on ollut kaikkien aikojen korkein, kun monet perheet ovat riippuvaisia 
valtion avustuksista. Perheet ovat menettäneet kotinsa USA:ssa, kun monet 
autotehtaat pakotettiin joko hakemaan konkurssia tai vastaanottamaan veronmaksajien 
pelastusrahaa, joka tuli runsaiden tuskallisten säästötoimien kera. 

Kreikan nöyryyttävä velkakriisi 

Ei olisi voinut selvästi ymmärtää sitä vakavuutta, joka sisältyi Apokalypsin Mustan 
Hevosen irtipäästämiseen, ennenkuin sai todistaa, mitä tämän Ratsastajan julmuus voi 
tehdä Eurooppalaisen talouden pehmeimmälle ja arimmalle osalle. Kun Euroopan 
taloudella ja sen arvostetuimmalla euroalueen talousblokilla kaikki näytti menevän 
hyvin ja vakaasti, se nyt jälleen vain liittyi rahoitusmarkkinoiden romahduksen piiriin. 
Ei koskaan ole sanonta, mikä menee, se tulee, toteutunut paremmin kuin euro-
alueella. Kun jo oltiin ehkä tulkittu Euroopan olevan osittain immuuni globaalin 
talouskriisin täydelle vihalle, niin nyt oli tyrmistyttävää, että Musta Hevonen oli jo 
käynyt täälläkin. Mikä ehkä alkoi kovaonnisena ja valitettavana verotulojen 
virhearvioimisena ja väärinkäyttämisenä Kreikassa, osoittautuimyöhemmin olevan 
täysi talouskriisi, joka oli hoidettava ja heti. 
Yritykseen kääntää nuo pitkäaikaiset taloudelliset väärinkäytökset oli sisällytettävä 
Kreikan hallituksen täysi sitoutuminen kaikkein ankarimpiin taloudellisiin 
säästätoimiin. Siinä kävi niin, että kupla puhkesi, kun työpalkkoja ja eläkkeitä 
alennettiin ja palkkauskielto otettiin käyttöön välittömästi. Se toimi sytytystulppana 
työläisten protestien jatkuvalle aallolle ja väkivallalle Ateenan kaduilla päivittäin ja 
koska Kreikka on euro-alueen jäsen, niin sen velkakriisin tartunta alkoi saastuttaa 
muita euro-alueen jäseniä ja varsinkin, kun Standards & Poors nopeasti alensi Kreikan 
luottoluokituksen ”roskaluokkaan.” Tämä saastutti kaikki euro-alueen maat, kun 
osakkeet noissa maissa syöksyivät ja johti edelleen Espanjan ja Portugalin 
luottoluokituksen alentamiseen. 

Euro vakavimmassa kriisissä 

Kreikan rahoitusvelka on nyt kasvanut niin isoksi, että maa on toteuttanut 
säästötoimia yrittäen rajoittaa velkakuormaansa. Johtuen Kreikan rahoitusmurheiden 
ankaruudesta EU:n johtajat pääsivät sopimukseen, että käyttäisivät varoja sekä EU:sta 



että IMF:stä (International Monetary Fund) auttamaan taloudellisesti rampaa 
Kreikkaa. Vaikka vuosien hillitön tuhlaus, halvat lainat ja kyvyttömyys toteuttaa 
taloudellisia uudistuksia eivät ehkä aikoinaan näyttäneet katastrofaalisilta, niin 
Mustan Apokalyptisen Hevosen irtipäästäminen paljasti sellaisen törsäilevän 
eurooppalaisen elämän aran alavatsahaavoittuvuuden. Se jätti Kreikan pahasti alttiiksi, 
kun globaali taloustaantuma iski. Tämän Mustan Apokalyptisen Hevosen tulemus ja 
tämän profetian toteutuminen on se, joka poisti verhon osittain viilatuilta tilastoilta 
paljastaen odotukset ylittävät velkatasot ja vajeet. 
Tämän vuoden 2008 elokuun 23. päivän profetian voimaa painottaa se, että tämä 
Ratsastaja nosti Kreikan valtionvelan huikeaan 300 miljardin euron ennätykseen, mikä 
on paljon enemmän, kuin tuon maan koko talous. Lisäksi edelleenpainottamaan sitä, 
että on hellittämätön tehtävässään irrottaa ihminen tämän lojaalisuudesta 
taloudelliselle vaurastumiselle, Mustan Apokalyptisen Hevosen Ratsastaja on 
pohjimmiltaan provosoinut Kreikan luottoluokituksen, joka on arvio sen kyvystä 
maksaa takaisin velkansa, kaikkien aikojen alhaisimmaksi, mikä tarkoittaa, että 
ulkomaiset sijoittajat tulevat pitämään sitä Taloudellisena Mustana Aukkona. Samaan 
aikaan Espanjan ja Portugalin luottoluokitus laskettiin samalle tasolle.
 Tämän tartunnan vaikutus jättää useimmat euro-alueen maat kamppailemaan 
velkojensa maksamiseksi, kun korot olemassaolevista veloista nousevat. Tämä on nyt 
heijastunut pahasti Euron uskottavuuteen saaden sen pahasti vajoamaan kaikkien 
aikojen alhaisimpiin kursseihin. Saksan kansleri Angela Merkel'in oli kutsuttava 
koolle hätäkokous käsittelemään euron tulevaisuutta. Kommentoiden karmeaa 
tilannetta Merkel sanoi, että euro on kaikkien aikojen vakavimmassa vaarassa ja että 
jos euro todella kaatuu, koko Eurooppa tulee kaatumaan. 

Hengellinen merkitys tempauksen kannalta 

Tottelemattomuuden synnin kautta maa irroitettiin taivaasta ja vieroitettiin 
yhteydestään, kunnes Jeesus tuli ja yhdisti sen uudelleen taivaaseen. Vuosisadasta 
toiseen Jumala on tuskallisesti saanut todistaa samankaltaisen tottelemattomuuden 
uutta esiintulemista seurauksena ihmisen sitoutumisesta omaan menestykseensä ja 
rahallisiin voittoihin. Mutta nyt Herra ravistelee maaplaneettaa perinpohjin ja 
täydellisesti purkaa sen taloudellisen vaurauden rakenteen, jotta ihmisen ääni voisi 
jälleen saavuttaa Jumalan korvat ja hänen anomuksensa löytäisivät suosion taivaan 
kartanoissa. Tämä on ainoa keino, jolla ihminen voi kuulla Pyhää Henkeä ja siten 
kiiruimmiten valmistautua Messiaan tulemukseen. 
Se on Mustan Hevosen taivaasta irtipäästämisen tarkoitus, kun hän kauhealla tavalla 
hävittää ihmisen suuren riippuvuuden maallisesta menestyksestä ja taloudellisesta 
vauraudesta. Jumala irrottaa ihmisen pitämästä kiinni aarteistaan maan päällä, missä 
koi ja ruoste ja varkaat voivat tuhota ja varastaa; samalla kohottaen ihmiskunnan 



huomion kohti taivasta, että tämä tallettaisi aarteensa taivaaseen, missä koi eikä ruoste 
eivätkä varkaat voi tuhota. Messias tulee. 


