Guldet i ändens tid
Guld har fascinerat mänskligheten sedan urminnes tider och metallen torde ha
varit en av de första att tas i bruk av människan.
Guldproduktionen har varierat under århundradenas lopp men sköt på allvar fart
under 1800-talets guldrusch då utvinningen ökade markant både i Australien,
Ryssland, och USA. Historiskt har guld också ofta varit basen i olika länders
myntfot.
I Bibeln omtalas guldet i olika sammanhang i inte mindre än 420 verser.
Metallen beskrivs ofta i samband med rikedom men Herren varnar också för att
guldet är en orsak till synd och kommer inte att kunna rädda människan på
Herrens dag.
Då Herren talar till Mose vid Sinai berg i samband med de tio budorden säger
Herren till Mose.
2 Mos 20:22 HERREN sade till Mose: "Så skall du säga till Israels barn: Ni har
själva sett att jag har talat till er från himlen. 23 Ni skall inte göra er gudar att ha
vid sidan av mig. Gudar av silver eller guld skall ni inte göra åt er.
Flera bibliska profetior, men även David Wilkerson, har framfört varningar om
att förlita sig på guldet som säkerhet i ändens tid då metallen kommer att
orsaka stora förluster för dess ägare och leda ändetidens guldtillbedjare in i
fördärvet.
Under den senaste tiden har förtroendet för guld satts under press och priset
har sedan början av december 2012 fram till mitten av april 2013 fallit med i
runda tal 20 procent. Det stora tappet skedde under några dagar i mitten av
april (övre diagram). De senaste 40 årens guldprisutveckling (nedre diagram).
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När det drastiska fallet inträffade i mitten av april var de flesta ekonomer ense
om att guldets glansdagar var förbi. I det övre diagrammet kan vi se att fram till
idag har guldet återhämtat runt en tredjedel av det totala fallet.
Orsaken till det häftiga raset kan sannolikt sammanfattas i tre punkter. Den helt
avgörande faktorn heter manipulation. Det handlar om ett komplicerat förfarande som bygger på en skenbar operation där man pressar priset genom så
kallade Naked Shorts. Säljarna i de aktuella processerna är med andra ord inte
ägare av den aktuella kvantiteten guld, metoden är endast manipulationer på en
dataskärm. En åtgärd som till stora delar är olaglig men som tillåts för stora
aktörer och Hedgefonder, i det aktuella fallet sannolikt FED, Golden Sachs etc.
Fredagen den 12 april och måndagen den 15 april skedde en intensiv handel
med Naked Shorts. Enbart under fredagen handlades det 500 ton guld med
denna metod Kingdom Economics har gjort en bra beskrivning av förfarandet.
Vad som ytterligare stärker denna tes är vad Lindsey Williams nyligen
bekräftade från sin Elitkälla. Guldpriset manipulerades av Eliten för att från
lägre nivåer kunna gå in i fler poster av fysiskt guld.
Något som inledde den aktuella prispressen under december var antydningar
om att FED eventuellt skulle strypa aktiviteter beträffande QE3 (kvantitativa
lättnader). En sådan åtgärd är det enda som i dagsläget skulle motivera ett
fundamentalt lägre guldpris. Scenariot är dock mindre sannolikt.
Den tredje faktorn som under inledningen av april pressade det då utsatta
guldpriset var Cyperns tillkännagivande om planer på att avyttra 400 ton av sin
guldreserv.
Efter prisjusteringen kan vi se en ökande efterfrågan på fysiskt guld. Företag
som är säljare av fysiskt guld säger att efterfrågan på metallen stigit markant
och leveranser som tidigare kunde ske under loppet av ett par dagar tar nu fyra
till sex veckor i anspråk, fysiskt guld är idag en bristvara.

De senaste dagarnas rapporter talar om hur efterfrågan på det pappersbaserade guldet markant reducerats. Alla aktörer världen över, stora som små,
jagar nu desperat efter fysiskt guld. Bedömare menar att efterfrågan på fysiskt
guld överstiger tillgången med minst 60 procent. Risk föreligger att det inom en
snar framtid kan ske ett totalt sammanbrott för handeln med det pappersrelaterade guldet, detta i takt med att allt fler kräver sina banker på fysiska
leveranser. Åtaganden som många aktörer inte kommer att kunna leva upp till.
Vad har då det förda resonemanget med ändetidens profetior att göra? Låt oss
titta på vad profetiorna säger om guldet i ändens tid. Vi börjar med vad David
Wilkerson profeterar om beträffande detta sammanhang.
I sin utmärkta skrift Synen säger Wilkerson. Guldpriset stiger, men de som
investerar i den varan i hopp om att finna trygghet, får snart en obehaglig
överraskning. Priset på guld stiger till astronomiska summor, men sjunker snart
igen. Några rader längre fram fortsätter Wilkerson, Guldhamstrare drabbas
svårt, och tillägger, Det här är en av de mest betydelsefulla förutsägelserna i
denna bok.

. Frågan vi då kan ställa oss är, har vi nu nått upp till astronomiska summor på

guldpriset? Vi kan ställa oss tveksamma till detta påstående. Observera att
Wilkerson i detta sammanhang även pekar på att, det fluktuerande och osäkra
priset på guld och silver är en del av totalbilden av den ekonomiska förvirring
som skall gripa världen. Det är väl få som protesterar om vi påstår att vi nu
befinner oss i just den situationen. Det som nu inletts är sannolikt det Wilkerson
talar om som en period av fluktuerande och osäkra priser på guld. Vi vet däremot inte om vi nått upp till vad Wilkerson beskriver som astronomiska summor.
Vad kan då påverka guldpriset under de kommande 12 till 24 månaderna? Ja
självklart är det många olika scenarier som kan styra denna utveckling. Vi
bortser från eventuella krigsutbrott i Mellanöstern med extremt stigande
oljepriser och håller oss till mer ekonomiska fundament.
Det vi tidigare berörde, en strypning av QE3 och en eventuell fundamental
omläggning av japansk och europeisk penningpolitik där man stoppar sedelpressarna skull självklart sätta en enorm press på guldpriset då världen skulle
stå inför en allvarlig deflation. Motsatsen till detta är att sedelpressarna
fortsätter att gå på högvarv vilket skapar incitament för ett fortsatt högt och
stigande guldpris. Så sent som i början av maj försäkrade ECB-chefen Mario
Draghi att, Penningpolitiken kommer att vara fortsatt ackommoderande.
Den närmsta tidens status för pappersrelaterat guld kommer sannolikt att få en
turbulent utveckling. Priset kommer att karaktäriseras av fluktuerande nivåer
och fortsatta manipulationer. Som tidigare nämnts får risken bedömas vara stor
för ett sammanbrott av handeln med guld på de elektroniska marknaderna.
Oddsen för kraftiga prisstegringar på fysiskt guld får då anses som sannolika
och kommer då att se dagen ljus innan fallet med stort F inträffar, för det stora
fallet kommer att äga rum, det talar många Bibelställen om.

Bibelns profetior talar om att vid denna tidens slut kommer en tid av total
katastrof för guld och för de människor som förlitar sig på metallen och sätter
sitt hopp till denna.
Klag 4: 1 Hur har inte guldet mist sin glans, det ädlaste guld förvandlats! Heliga
ädelstenar ligger utkastade i varje gathörn.

Hes 7:19 De skall kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent.
Silvret och guldet skall inte kunna rädda dem på HERRENS vredes dag. De
skall inte kunna mätta sig med det eller fylla sin buk med det, ty det har för dem
varit en orsak till synd.
Dessa verser talar tydligt om hur de som förlitat sig på guld och funnit glädje i
denna metall bittert skall få ångra detta på HERRENS vredes dag. Ädelmetallen
har förlett dem till synd och betraktas som oren.

Vi kan se att även i Jakobs brev talas det om hur de som samlat skatter i de
sista dagarna skall drabbas, hur deras guld skall ärga och hur ärgen skall vittna
mot dem och förtära deras kött som eld.
Jak 5:1 Lyssna, ni som är rika, gråt och klaga över de olyckor som skall komma
över er. 2 Er rikedom skall förmultna och era kläder förtäras av mal. 3 Ert guld
och silver skall ärga, och ärgen skall vittna mot er och förtära ert kött som eld.
Ni har samlat skatter i de sista dagarna. 4 Se, den lön ni undanhållit arbetarna
som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren
Sebaots öron. 5 Ni har levt i lyx och överflöd på jorden. Ni har gött er på
slaktdagen. 6 Ni har dömt den rättfärdige och dödat honom, och han gjorde
inget motstånd mot er.
I Uppenbarelseboken kan vi läsa om den sjätte basunens ljud och hur de fyra
änglarna då kommer att stå rustade för att döda en tredjedel av människorna.
(Upp 9:13-15). De som överlever dessa plågor omvänder sig ändå inte utan
fortsätter att tillbe sina onda andar av guld och andra avgudabilder. Tillbedjan
av guldet fortgår således hos vissa människor även under den sista vredens
plågor strax innan tiden förklaras vara ute.
Upp 9:20 De andra människorna, de som inte dödades av dessa plågor,
omvände sig ändå inte från sina händers verk så att de upphörde med att tillbe
onda andar och avgudabilder av guld, silver och brons, sten och trä, som
varken kan se eller höra eller gå. 21 Och de ångrade inte sina mord och sin
svartkonst, sin otukt och sina stölder.
Både Wilkersons profetior och ett flertal Bibelord talar alltså samma tydliga
språk. Vi skall inte förlita oss på guld som en räddare i den sista tiden, guldet
kommer endast att föra med sig förluster, synd, död och evig förtappelse.
Mvh Rune

