
Älypuhelimella maksaminen mahdollista nyt kaupoissa siihen liitetyn kortinlukijan avulla – 

Etelä-Carolinan osavaltio irtaantunee ensimmäisenä Yhdysvaltain osavaltiona 

Obamahoivasta – Kristittyjä murhataan korkeilla tasoilla nykyään kun profetoidut 

vainot lisääntyvät – Nelson Mandelan muistotilaisuudessa presidentti Obama rikkoi 

protokollan kättelemällä Kuuban johtajaa  

 

Tässä tämän viikon tuore Cutting Edgen viikkokirje jossa David Bay tarttuu aluksi mielenkiintoiseen (ja 

profeetalliseen) teknologiseen kehitysaskeleeseen joka voi olla viemässä meitä pitkälle pedonmerkkiyhteiskuntaan 

jossa ostaminen ja myyminen tapahtuu samalla tavalla rahattomasti joka puolella maailmaa esim. Internetiin 

yhdistetyn älypuhelimen avulla johon on liitetty kortinlukija (Ilm. 13:16-18). Katso jutun (uutis)linkit. Toiseksi 

kerrotaan niskuroivasta USA:n osavaltiosta joka haluaa irti presidentti Obaman kyhäilemästä 

terveydenhuoltouudistuksesta ajamalla läpi omaa lakiehdotusta joka mitätöisi Obamahoivan siellä. Jos tätä Etelä-

Carolinan osavaltion esimerkkiä seuraavat muutkin osavaltiot niin se voi olla kipinöintiä sisällissodalle maassa. 

Kolmanneksi kerrotaan kristittyjen lisääntyvästä vainosta ympäri maailman kun heitä tapetaan ja kidutetaan 

julmasti. Tämä on osa Jeesuksen ennustamaa profetiaa viimeisistä päivistä. Lopuksi neljännessä osiossa 

paneudutaan Barack Obaman ja Kuuban johtaja Raul Castron tekemään kädenpuristukseen Nelson Mandelan 

muistotilaisuudessa Etelä-Afrikassa tiistaina 10. joulukuuta 2013. Tämä ”väärä” teko aiheutti heti pahennusta 

republikaanien keskuudessa mutta vastaavanlaisia ”kiellettyjä” kädenpuristuksia on tapahtunut ennenkin USA:n 

presidenttien taholta eikä ainoastaan demokraattipresidenttien osalta. Viikkokirjeen suomensi: Olli R. 
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-------- This Week’s Hot News -------- 

 

-------- Tämän viikon kuumat uutiset -------- 

 

 
I. Merkittävä teknologinen kehitysaskel on juuri tapahtunut joka on 

mahdollista konvertoida jopa takapajuisiin, Kolmannen maailman 

kansakuntiin Uuden Maailman Järjestyksen globaalin rahattoman 

systeemin sisälle! 
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Nyt jopa Kongo voi siirtyä rahattomaksi. 
 

UUTISKATSAUS: ” 'Square'-yhtiö julkaisee ohuemman luottokorttilukijan suuremmalla tarkuudella ja 

joka on enemmän laitteisiin yhteensopiva”, Tech Crunch News, 10. joulukuuta 2013 

 

”Square todellakin paljasti tänään jotakin uutta kuten lupasi, ja se on luottokortin lukijan mallipäivitys … Uusi 

lukija on ohuempi, ja sillä on muotoilu, jonka oletetaan parantavan onnistumisastetta korttien lukemisessa. Lopulta, 

3,5 millimetrin äänijakkiliitin (audio jack plug) on muotoiltu uudelleen pelaamaan nätisti yhä useampien laitteiden 

kanssa.” 

 

Vain pari viikkoa sitten, huomasin mainoksen tästä luottokorttilukijasta, ja sen seuraamukset järkyttivät minua. 

Tämä lukija suorittaa luottokorttimaksuja ilman tarvetta monimutkaiseen tarkistustekisteriin joka on kuuman 

langallisen Internet-laajakaistayhteyden päässä. Tämä mainos näytti naisen viimeistelemässä ostoksiaan 

kirpputorityyppisessä vähittäiskaupassa älypuhelimellaan ja sitten hän otti asiakasluottokortin ja pyyhkäisi sen 

lukijan läpi joka oli kiinnitetty kämmentietokoneen oikeaan yläosaan, joka on yhdistetty Internetiin langattomasti. 

 

Muutamassa sekunnissa, rahansiirto oli saatettu päätökseen, ja tyytyväinen asiakas oli matkalla pois. 

 

Jos tämä kirpputoripaikka sijaitsisi Kolmannen maailman kansakunnassa, niin sitten satoja miljoonia rahansiirtoja 

voitaisiin pyyhkäistä paikan päällä markkinapaikassa. Ensimmäistä kertaa koskaan, teknologia on ratkaissut 

visaisen pulman Illuminatille. Heidän henkioppaansa kertovat heille että talous tulee olemaan globaali, rahaton ja 

niin suosittu että jokainen haluaa käyttää systeemiä. 

 

Tähän asti teknologia ei ole tuottanut vastausta jota Globaali Eliitti on etsimässä. 

 

Kun aika tulee Antikristukselle saapua maailmannäyttämölle, Illuminati tulee käynnistämään 3. maailmansodan, 

sota, joka kaataa alas vanhat kaupanteon tavat. Kolmannen maailman maissa, kaikki esteet täydelle rahattomalle 

talousjärjestelmälle pyyhitään pois sodan avulla. Kaikki markkinapaikat joka puolella maailmaa pakotetaan 

siirtymään täysin rahattomaan systeemiin ostamista ja myymistä varten. 

 

Tämä teknologinen kehitys on yksi noista aidoista ”aikainmerkki”-tapahtumista, kertoen meille että Antikristuksen 

ilmestyminen on todellakin hyvin, hyvin lähellä. 

 

Suom. huom. Tässä toisenlainen esimerkki (demoesitys) maksamisesta älypuhelimen korttilukijalla langattomasti, 

kätevää vai mitä? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NrNZCnru5oU  

 

 

 
II. Tuleeko Etelä-Carolinan osavaltio olemaan ensimmäinen maa joka 

”irtaantuu” Obamahoivasta? 

 

Etelä-Carolina oli paikka, jossa ensimmäinen separatistien kongressi pidettiin, kapinatoimi Washington 

D.C:tä vastaan, joka lopulta johti Konfederaation syntyyn ja sisällissotaan. 

http://techcrunch.com/2013/12/09/square-reveals-a-thinner-credit-card-reader-with-higher-accuracy-and-more-device-compatibility/?ncid=txtlnkusaolp00000591
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Tuo ”tekemisen meininki” on elossa ja voi hyvin Palmetto-osavaltiossa! 
 

UUTISKATSAUS: ”ETELÄ-CAROLINAN lakiehdotus mitätöisi Obamahoivan”, News Max, 9. joulukuuta 

2013 

 

”Lakiehdotus joka on asetettu nopeutetulle läpimenolle Etelä-Carolinan senaatissa mitätöisi tehokkaasti 

Obamahoivan tuossa osavaltiossa – ja se voisi toimia mallina muille osavaltioille jotka ovat kyllästyneet 

presidentin allekirjoittamaan terveydenhuollon lakiin. House Bill 3101 -asetus läpäisi osavaltion Kongressin 

edustajainhuoneen huhtikuussa ja suuntaa nyt kohti republikaanien hallitsemaa senaattia 

erityismääräysprioriteetilla. Jos lakiehdotuksesta tulee laki, Etelä-Carolina tulee olemaan ensimmäinen osavaltio 

joka vapauttaa kansalaisensa ja yrityksensä kaikesta osallistumisesta edulliseen terveydenhuoltolakiin (the 

Affordable Care Act).” 

 

Onko tämä lakiesitys kirjoitettu sillä tavalla että se voi ohittaa Korkeimman oikeuden päätöksen? Tämän 

lakiesityksen sponsori ajattelee tehneensä juuri niin. 

 

”Se mitä Korkein oikeus totesi Prinz vs. Yhdysvallat -tapauksessa, on se, että osavaltiot eivät ole pelkästään 

liittohallituksen poliittisia alaosastoja, toteuttaakseen sitä mitä liittovaltion hallitus tekee; vaan ne ovat itsenäisiä 

entiteettejä”, senaattori Tom Davis sanoi Daily Caller -lehdelle. 'Kongressi voi säätää lakeja, mutta se ei voi vaatia 

osavaltioita hyödyntämään joko varantojaan tai henkilökuntaansa panemaan toimeen nuo liittovaltion lait'.” 

 

”Tiivistäen, the Daily Caller raportoi, lausekkeet kumoaisivat tehokkaasti liittovaltion lain Etelä-Carolinan ihmisiä 

varten … Koska Etelä-Carolinan senaatissa on valtaosa republikaaneja – yhdessä maltillisten demokraattien kanssa 

jotka saattavat tukea lakiesitystä ilman pelkoa äänestäjien vihasta – ehdotettu laki todennäköisesti hyväksytään 

pikimmiten ja allekirjoitetaan laiksi kuvernööri Nikki Haley'n toimesta, joka on johtanut Etelä-Carolinan 

vastarintaa Obamahoivaa vastaan. Samaan aikaan, poliittiset voimat vasemmalla ja oikealla ovat kokoontumassa 

taisteluun, mukaan lukien paikalliset teekutsu-ryhmät jotka ovat mobilisoimassa kannattajiaan – ja vastustajat, 

jotka ovat kutsuneet lakiesitykselle tukea antavia lainsäätäjiä rasisteiksi ja kyseenalaistaneet osavaltioiden 

valtuudet vastustaa liittovaltion lakeja.” 

 

Taistelu on kova, mutta lopputulos on antoisa. Meidän täytyy rukoilla että tästä lakiesityksestä tulee laki Etelä-

Carolinassa ja kirjoitetaan siten, että sitä ei voi iskeä alas istuvan Korkeimman oikeuden taholta. Sitten muut 

osavaltiot voivat kopioida tämän lakiesityksen hyvin tarkasti omaa osavaltiotaan varten. 

 

Obamahoiva voi olla juuri kukistettu kaikesta huolimatta! 

 

 

 
III. Vielä yhdessä ”aikainmerkki”-tapauksessa, me saamme tietää, että 

kristittyjä murhataan erittäin korkeilla tasoilla – 100,000 kuollutta per 

vuosi. 
 

Jeesus sanoi että uskovien marttyyrikuolema olisi yksi lopunaikojen profetioista: ”Silloin he jättävät teidät 

karsimään vaivaa ja ahdistusta ja tappavat teitä, ja te tulette olemaan vihattuja kaikkien kansojen taholta 

Minun nimeni tähden.” (Matteus 24:9, engl. käännös) 

http://www.newsmax.com/newswidget/SC-bill-nullify-Obamacare/2013/12/09/id/540891?promo_code=13E39-1&utm_source=13E39Boston_Herald&utm_medium=nmwidget&utm_campaign=widgetphase1
http://en.wikipedia.org/wiki/Printz_v._United_States


 

UUTISKATSAUS: ”Kristittyjä poltetaan elävältä, mestataan, ristiinnaulitaan, kidutetaan kuoliaaksi: Ja vangitaan 

metallisiin kuljetuskontteihin”, The American Dream, 9. joulukuuta 2013 

 

” 'Tuleva kristittyjen vaino' on jo alkanut. Se on jo täällä. Joten miksi valtavirran media Yhdysvalloissa vaikenee 

lähes totaalisesti tästä ilmiöstä? Kun joku poliitikko jossakin päin maailmaa vahingossa loukkaa homoseksuaaleja 

tai muslimeja, se menee välittömästi uutisotsikoihin. Mutta hyvin harvat amerikkalaiset ovat edes tietoisia siitä, että 

on arvioitu, että 100 miljoonaa kristittyä kohtaa tällä hetkellä vainoa ja että suunnilleen 100,000 kristittyä kuolee 

heidän uskonsa tähden joka vuosi.” 

 

Menetelmät, joilla nämä kristityt kuolevat, ovat myöskin synkkiä. 

 

”Kristittyjä ympäri maailmaa poltetaan elävältä, mestataan, ristiinnaulitaan, kidutetaan kuoliaaksi ja vangitaan 

metallisiin kuljetuskontteihin juuri sen vuoksi mitä he uskovat. Tämä vaino jatkuu vuosi toisensa jälkeen ja on 

vakaasti tehostumassa. Mutta läntisen maailman hallitukset ja valtavirran media sivuuttavat lähes kokonaan sen 

mitä on tapahtumassa.” 

 

Sen jälkeen kun 3. maailmansota alkaa, Amerikan viranomaiset aikovat kumota Perustuslain ja viskata tämän maan 

absoluuttiseen diktatuuriin, 72 tunnin sisällä. Miljoonia amerikkalaisia kristittyjä tullaan pidättämään, panemaan 

vankilaan ja monia murhataan. Oletko valmis kuolemaan Vapahtajan vuoksi? 

 

 

 
IV. Nelson Mandelan muistotilaisuudessa presidentti Obama rikkoi 

protokollan kättelemällä Raul Castro'a. 
 

Samalla kun Amerikankuubalaiset ovat raivoissaan, muut tarkkailijat miettivät suunnittelisiko presidentti 

rauhansopimusta nyt kun hän on tehnyt rauhan Iranin kanssa. 
 

UUTISKATSAUS: ”Obama-Castro -kädenpuristus joka ällistytti maailmaa”, USA Today, 10. joulukuuta 2013 

 

”Obaman ja Castron välinen kädenpuristus Nelson Mandelan muistotilaisuudessa on luonut tulimyrskyn koskien 

spekulaatiota ja kiistaa siitä tuleeko olemaan USA:n ja Kuuban suhteiden sulamista … Obamasta tuli ensimmäinen 

Yhdysvaltain presidentti sitten vuoden 2000 joka kätteli Kuuban johtajan kanssa. Ele tuli päivänvaloon kun nämä 

kaksi ottivat istumapaikkansa Nelson Mandelan muistotilaisuudessa juuri ennen kuin kumpikin johtaja ylisti 

mennyttä ikonia.” 

 

Amerikankuubalaiset johtajat olivat raivoissaan tästä kädenpuristuksesta: 

 

* ”Senaattori Marco Rubio, Floridan kansanedustaja, Kuuban maahanmuuttajien poika, sanoi että presidentin 'olisi 

pitänyt kysyä Castrolta noista perusvapauksista joihin Mandela yhdistettiin ja jotka ovat kiellettyjä Kuubassa'.” 

 

* ”Republikaani Ileana Ros-Lehtinen, Floridan kansanedustaja, joka syntyi Havannassa ennen kuin heidän 

perheensä muutti Miamiin, sanoi että se oli 'kuvottavaa ja masentavaa' nähdä kädenpuristus.” 

 

http://endoftheamericandream.com/archives/christians-are-being-burned-alive-beheaded-crucified-tortured-to-death-and-imprisoned-in-metal-shipping-containers
http://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/12/10/obama-castro-handshake/3967087/


* ”Republikaani Mario Diaz-Balart, Floridan kansanedustaja, Kuuban maahanmuuttajien toinen poika, sanoi että 

'presidentin ystävällinen käytös Raul Castron suhteen on heijastusta hänen politiikastaan Castron hallintoa kohtaan 

ja jokaista muuta terroridiktatuuria kohtaan'.” 

 

Jopa muutkin poliitikot kuin Amerikankuubalaisen perinnön omaavat reagoivat ärtymyksellä. 

 

* ”Miksi sinun pitäisi kätellä jonkun kanssa joka pitää amerikkalaisia vankilassa?”, senaattori John McCain, 

Arizonan kansanedustaja, sanoi Public Radio International'ille. Hän viittasi Kuubaan pitämässä amerikkalaista 

kansainvälisen avun työntekijää, Alan Gross'ia, kuubalaisessa vankilassa joulukuusta 2009 lähtien.” 

 

Ihmiset sosiaalisessa mediassa iskivät nopeasti takaisin Obaman puolustukseksi. 

 

”Sosiaalisen median käyttäjät tulvivat Twitteriin ja Facebookiin myöskin kokoelmilla kuvia jotka näyttivät muita 

USA:n johtajia, enimmäkseen republikaaneja, tervehtimässä pahamaineisia diktaattoreita. Siellä oli vuodelta 1959 

kuva silloisesta varapresidentistä Richard Nixonista kättelemässä Kuuban vallankumouksen alkuperäistä johtajaa, 

Fidel Castro'a. He julkaisivat vanhoja kuvia entisestä puolustusministeristä Donald Rumsfeldista kättelemässä 

entistä Irakin diktaattoria Saddam Husseinia ja 1950-luvulta olevan kuvan republikaanipresidentti Dwight D. 

Eisenhower'ista Espanjan diktaattori generalissimus Francisco Francon kanssa.” 

 

Kuva, joka todella sai vereni kiehumaan oli kun tuo vanha antikommunisti republikaani, presidentti Nixon, vaihtoi 

kädenpuristuksia tuon vanhan kommunistiteurastajan, Mao Tse-tungin, kanssa helmikuun 21. päivänä 1972. Koko 

ikänsä, Richard Milhous Nixon teeskenteli olevansa kommunisteja härnäävä konservatiivi. Mutta, juuri kun hänellä 

oli mahdollisuus antaa mielekäs lausunto Kiinan kommunismia vastaan, niin mitä hän tekikään? Hän matkusti 

Kiinaan tavatakseen Maon ja muut kommunistijohtajat, aloittaen prosessin joka tunnetaan nimellä ”Opening Up of 

China to the West (Kiinan avaaminen Länteen)” Nixon ei ollut minkäänlaisen julkisen paineen alla tehdäkseen 

tämän matkan ja näitä myönnytyksiä; hän aloitti mukautumisen kommunistisen Kiinan suhteen yksinkertaisesti 

siksi koska se oli osa hänen Eliitin käsikirjoitustaan. 

 

Nixon petti puolueensa ja hän varmastikin petti Taiwanin Chiang Kai-shek'in, pitkänajan taistelijan kommunismia 

vastaan. 

 

Muistan nämä kuvat koska jokainen tuotti protestitulimyrskyn vastakkaisen puolueen poliitikoilta. Mutta, pieni 

pala todellisuutta joita nämä vanhat kuvat opettivat minulle, on se, ettei ole olemassa yhtä pientä hitustakaan eroa 

republikaanien ja demokraattien välillä. Kummankin puolueen johtajat ovat yhtäläisesti sitoutuneet Uuteen 

Maailman Järjestykseen. 

 

Ja siksi näet republikaanien tekevän asioita joita heidän kannattajansa eivät luulisi heidän tekevän, ja päinvastoin 

demokraatteja koskien. Tärkein agenda on sama, edistää tulevaa Uutta Maailman Järjestystä. Sinä ymmärrät, 

jokainen presidentti, mukaan lukien Barack Obama, seuraa yksinkertaisesti Eliitin kirjoittamaa käsikirjoitusta häntä 

varten.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/1972_Nixon_visit_to_China

