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Hämmennys Pedon valtakunnassa! 

>>Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri 

ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä 

taivaitten voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja 

kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän 

vapautuksenne on lähellä.>>  

Luuk. 21:25-28  

>>Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että 

Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: "Nyt on rauha, ei hätää mitään", silloin yllättää 

heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.>>  

1 Tess. 5:1-3  

>>Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta 

sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin 

käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.>>  

Luuk. 17:28-30  

Tässä LTN:n numerossa, me katselemme hämminkiä ja epävakautta koskien päiviemme tapahtumia Raamatun 

profetian valossa. Kun me teemme näin, me näemme selvästi kuinka täsmällinen ja tarkka Raamattu on kun 

jokaista profetian yksityiskohtaa toteutetaan nyt meidän ajassamme aivan meidän silmiemme edessä! Me olemme 

näkemässä nyt Antikristuksen valtakunnan nopeaa nousua. Kun tätä tapahtuu profetian mukaisesti, kansakuntia 

joka puolella ei vain ajettaisi hankaluuksiin tai tehtäisi levottomiksi, vaan saatettaisiin ahdistukseen (distress). 

Ensisijainen syy tuohon ahdistukseen on samaan aikaan esiintyvä hämmennys (perplexity). Tässä kohtaa meidän 

pitää käsittää että sana "perplexity" tulee kreikankielen sanasta aporia, joka tarkoittaa: "kykenemätöntä löytämään 

tietä ulos"! Kirjoitukset yläpuolella kertovat meille myös että kun maan ihmiset julistavat rauhaa ja turvallisuutta, 

niin yhtäkkinen tuho tulee kohtaamaan heitä. Profetia myös käyttää analogiaa raskaana olevasta naisesta, joka on 

synnyttämäisillään. Synnytystuskat tihentyvät ja tulevat aina vain voimakkaammiksi, ja ei ole olemassa tietä 

perääntyä siitä mitä on tapahtumassa. Siten, maapallon hämmentyneet ihmiset, niin läheisiä uskonnon kanssa ja 

silti niin kaukana totuudesta, eivät tule löytämään mitään pakotietä!  

Me myös tiedämme että kun loppu tulee, niin se tulee hyvin nopeasti! Kirjoitusten kolmas osa edellä kertoo meille 

että elämä tulee olemaan status quo ja jatkuu normaalisti kaikissa meidän inhimillisissä ponnisteluissa kunnes 

yhtäkkiä viimeinen päivä tulee. [9/11 -terrori- iskut tulivat myös yllättäen. Suom. huom.] Vapahtajamme kiinnitti 

huomion Sodomaan ja vertasi viimeistä sukupolvea siihen. Todellakin, maailma on nyt pullollaan sodomiitteja. Me 

myös tiedämme Sodoman ja Gomorran hävittämisen tarinasta että himokkaat homoseksuaalit sokeutettiin enkelien 

toimesta, ja sokeutuneet vain vahvistivat himoaan kun he seisoivat lähellä Lootin taloa. Homoseksuaalit eivät 

koskaan lakanneet yrittämästä kun demonit heissä ajoivat heitä äärimmäiseen voimaan, kun he uuvuttivat itsensä 

löytääksensä oven! Joten, Lootin ja hänen perheensä jätettyä kaupungin, tulta ja tulikiveä satoi tuon kaupungin 

sokeutuneen väestön päälle. Yhtälailla nyt tässä viimeisessä sukupolvessa, hengellinen sokeus on ottanut valtaansa 

Yhdysvaltain ja muun maailman ihmiset. He ovat sokeita lähestyvälle Kaikkivaltiaan Jumalan tuomiolle. Tämä on 

erityisesti totta koskien kirkkojen johtajia. Meidän Herramme sanoi että jos sokea taluttaa sokeaa, niin he kaikki 

putoavat ojaan!  

http://www.lasttrumpetministries.org/


Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 5:19, me luemme hyvin syvällekäyvän jakeen seuraavasti: "Me 

tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa (lieth in wickedness, KJV)." 
Huomautettakoon tässä että sana "lieth (maata, olla)" tässä jakeessa tulee kreikan sanasta joka merkitsee 

"asettautumista täydelliseen lepotilaan, ikään kuin unitilaan". Siispä, jae sanoo että viimeisten päivien ihmiset 

retkottavat ja makaavat täydellisesti pahuudessa. He ovat täysin mukautuneita pahuuteen ilman mitään vaistoa 

(tajua) siitä mikä on todella oikein ja mikä on todella väärin. Tämä on juuri tilanne meidän päivinämme! [Tästä 

hyvänä esimerkkinä käy Suomessa Nokia-yhtiön palvonta, kun ihmiset eivät tajua että firma ajattelee vain omaa 

etuaan käyttäen ihmisiä hyväksi. Tämä rahantekokone aikoo nyt kävellä Suomen perustuslain ylitse ns. urkintalain 

(Lex Nokia) muodossa, joka kaventaa yksilön perusoikeuksia. Kaiken huipuksi Nokia uhkasi todistajien mukaan 

lähteä Suomesta pois jos lakia ei alettaisi valmistella hallinnon piirissä (HS 1.2.2009). Luulisi viimeistään nyt 

ihmisten tulevan järkiinsä kun peto näyttää todelliset kasvonsa. Suom. huom.] Jos sinä olet lukemassa tätä ja sinä 

tunnet liikahtelua sielussasi, niin luovuta sydämesi ja mielesi Herralle Jeesukselle nyt! On niin vähän aikaa jäljellä, 

ja pian tulee olemaan liian myöhäistä. Vapahtaja kuulee sinua ja pelastaa sinut. Sinä tulet olemaan turvassa 

tulevalta vihalta!  

Uuden Pedon nousu! 

Aikana jolloin saat tämän uutiskirjeen, ellei Kaikkivaltias Jumala tule väliin, meillä on uusi Yhdysvaltojen 

presidentti. Minä kirjoitan tätä uutiskirjettä tammikuun 16:ntena 2009, ja vain muutaman päivän päästä Barack 

Hussein Obamasta tulee Yhdysvaltain 44. presidentti. Virasta lähtevän presidentti George W. Bushin yksi 

viimeisistä virallisista toimenpiteistä oli julistaa Washington D.C.:hen hätätila virkaanastujaisten takia. (1) 

Virkavalan vannomisseremonian odotetaan maksavan 165 miljoonaa dollaria, (2) ja Obama tulee ajamaan 

limusiinilla joka on suunniteltu kestämään raketti- ja kemikaalihyökkäyksiä. (3) Tämä musta Cadillac-ajoneuvo on 

nimetty "pedoksi (the beast)" Salaisen Palvelun toimesta. (4) Turvallisuusjoukot, jotka ovat 42,500 hengen 

vahvuiset, tullaan valjastamaan tapahtumaa varten, käsittäen USA:n Salaisen Palvelun, FBI:n, ja yhteensä 99 

muuta liittovaltion, osavaltion, ja paikallisia lainvalvontavirastoja. Komentokeskukset, jotka on pystyttänyt FEMA 

(Liittovaltion hätätilavirasto), Kotimaan turvallisuusvirasto (Department of Homeland Security), ja muut virastot, 

tulevat täyttämään koko alueen. (5) Se tulee näyttämään kuin sotavyöhykkeeltä ja on enemmänkin 

sotilastapahtuma kuin mitään muuta. Lukuun ottamatta hakaristin tai hackenkreutzin mukanaoloa, se tulee 

näyttämään hyvin paljon samanlaiselta kuin tammikuun aamu, jolloin Adolf Hitler käveli ylös portaita maassaan 

ottaakseen vallan ohjakset. Hitler lupasi muutosta ja taloudellista elpymistä. Hän myös lupasi työtä jokaiselle.  

Käytettävissä tapahtumaa varten tulee olemaan uskonnollinen johtaja Rick Warren. Warren on 

monimiljonääripastori ja Ulkomaansuhteiden neuvoston (Council on Foreign Relations eli CFR) jäsen, joka tulee 

pitämään rukoushetken. Mitä henkeä hän tulee rukoilemaan? Obama myös kutsui episkopaalipiispa Gene 

Robinsonin lausumaan erityisrukouksen. (6) Robinson on liekehtivä tulikuuma homoaktivisti New Hampshiresta, 

joka on esiintynyt uutisissa hänen äärimmäisten toimiensa vuoksi ylistäessään homoseksuaalisuutta. Minä näen ja 

tunnen Jumalan tuomion tulevan nopeasti tämän tapahtuman jälkeen!  

Lukuisia hämmästyttäviä merkkejä on sattunut kuukauden sisällä ennen Obaman suunniteltuja virkaanastujaisia. 

Uusi presidentti ja hänen perheensä lähtivät lomalle Oahun saarelle, Havaijille, joulukuussa. He yöpyivät 

"vaatimattomassa" 9 miljoonan dollarin, viiden makuuhuoneen merinäköala-talossa lähellä Honolulun keskustaa. 

Associated Pressin mukaan, "heidän Havaijin loma pimentyi yhdeksitoista tunniksi". (7) Se oli sähkökatkos, joka 

toi pimeyden heidän palatsiinsa valtameren yllä. Se tapahtui perjantaiyönä, joka oli ensimmäinen esbat (noitien 

viikottainen kokoontuminen) Yule-sapatin jälkeen, ja se oli myös vuoden viimeinen esbat. Luku yksitoista on 

tärkeä, koska se on Vesimiehen ajan (Aquarian) luku, koska Vesimies (Aquarius) on eläinradan 11. merkki 

astrologiassa. Aurinko siirtyy tuohon merkkiin tammikuun 20. päivänä, juuri virkaanastujaispäivänä. Washington 

ja koko hallinto operoi noituuden voimalla ja on tehnyt sitä sukupolvien ajan. Siten, synkkä ja okkulttinen varjo 

heitetään virkaanastujaistapahtuman ylle, ja synkät pahaenteiset päivät odottavat Amerikkaa!  

Eräs tapahtuma joka sattui tammikuun 7:ntenä 2009, oli mystinen päivällistapaaminen Obaman ja neljän 

presidentin kanssa. Siellä oli kaikkiaan viisi miestä: Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. 

Bush, ja Jimmy Carter. The Associated Press piti tärkeänä mainita että tämä tapaaminen sattui tarkalleen 

kolmetoista päivää ennen suunniteltuja virkaanastujaisia. (8) Mistä nämä viisi miestä puhuivat? Se oli kaikki hyvin 

yksityistä ja salaista. Minua muistutettiin samankaltaisesta tapauksesta, kun viisi miestä menivät luolaan lähellä 

Ingolstadtia, Baijerissa, toukokuun 1:senä v. 1776. Se oli Tri. Adam Weishaupt, joka neljän muun miehen kanssa, 

tapasivat luolassa Rothschildin pankkikartellin käskystä tuodakseen esiin salaliittolaismaisen suunnitelman vallata 



maailma ja esitellä se eräänä päivänä heidän jumalalleen Luciferille. Tuossa luolassa, nämä viisi miestä 

neuvottelivat näkymättömän voiman kanssa jota he kutsuivat tuntemattomaksi kontrolloijaksi (controlling 

unknown). Tämä "voima" antoi heille ohjelman värvätä jäseniä heidän uudelle järjestölle, joka tulisi tunnetuksi 

Illuminatina. He kätkisivät itsensä piiloutumalla vapaamuurarilooshien korkeille tasoille, kunnes he pystyisivät 

lietsomaan vallankumouksia ja kolme maailmansotaa siihen asti kun heidän päämääränsä olisi saavutettu. Tähän 

tarinaan olisi paljon lisättävää. Kun viisi miestä kokoontuu salaisesti okkultismin maailmassa, niin he edustavat 

pentaakkelin, viisi-sakaraisen tähden, viittä sakaraa. Nuo viisi sakaraa ovat maa, tuuli, tuli, vesi, ja henki. Se ei 

ollut mikään sattuma että tämä (presidenttien) tapaaminen oli 13 päivää ennen virkaanastujaisia kun Obamasta on 

määrä tulla virallisesti presidentti ja auringon siirtyessä Vesimiehen merkkiin. Luku kolmetoista on pyhin luku 

okkultismissa.  

Tammikuun 13. päivänä 2009, Kotimaan turvallisuusvirasto suoritti kokeen Valkoisessa Talossa ennakoimalla 

mahdollisen suuren välikohtauksen painottaen hallinnon menettelytapojen jatkuvuutta jos hyökkäys tapahtuisi. (9) 

Kun Herra Jeesus palaa takaisin, siellä ei tule olemaan mitään rutiinia koskien heidän hallintoaan; se on varmaa!  

Mitä tulee tapahtumaan tämän kalliin tapahtuman ja vallanvaihdoksen jälkeen? Muuten, suuret osuudet kaikista 

varoista joilla virkaanastujaiset maksetaan, on tulossa juuri Wall Streetin pomoilta, jotka vastaanottivat 

hätärahoitusta (bail-out money)! Tämä kerrottiin hiljattain Wall Street Journalissa. (10) Uusi presidentti tulee 

olemaan ainutlaatuinen yhdellä merkittävällä tavalla. Hän tulee olemaan ensimmäinen USA:n presidentti, joka 

siirtyy Amerikan imperiumin johtoon laskusuhdanteessa (in decline)! (11) Obama ilmeisesti ajattelee itseään 

luojana. Hän aikoo "luoda" 600,000 uutta valtion työpaikkaa. (12) Uusi presidentti aikoo myös "luoda" kaksi 

biljoonaa uusia dollareita hänen ohjelmiensa kuluihin. Tällä tulee olemaan laimentava vaikutus Amerikan dollarin 

arvoon, joka on jo vaikeuksissa. Obama itse totesi, "On olemassa punaista mustetta niin kauas kuin silmä voi 

nähdä", ja hän suunnittelee leikkaavansa sosiaaliturvaa ja terveydenhuollon menoja. (13) [Sana "sosiaaliturva" 

(social security) tarkoittaa USA:n kielessä eläkkeitä. Toivonen huom.]  

Tammikuun 5:ntenä 2009, Business and Media Institute (Median ja liikealan instituutti) raportoi että Obama 

saattaa olla taipuvainen asettamaan veron lypsylehmille voidakseen lisätä rahaa kasvihuonekaasujen aisoissa 

pitämiseksi. (14) Veron odotetaan olevan $175.00 lehmää kohden. Ympäristöekstremistit uskovat että lehmät 

päästävät tarpeeksi kaasua ilmavaivoista vahingoittaakseen ympäristöä ja otsonikerrosta.  

Tammikuun 14:ntenä, tuleva Valkoisen Talon lehdistösihteeri Robert Gibbs ilmoitti että Barack Obama aikoo 

ehdottomasti lopettaa armeijan "don’t ask, don’t tell (älä kysy, älä kerro)" -ohjelman koskien homoja ja lesboja 

armeijassa. (15) Uusi presidentti uskoo että homot, lesbot, biseksuaalit, transseksuaalit ja muut tuonkaltaiset pitäisi 

toivottaa avoimin käsivarsin tervetulleiksi armeijaan. Tarvitsemmeko me militantteja sodomiitteja aseistetuissa 

joukoissa?  

Onko Barack Hussein Obama antikristus? Me tiedämme että antikristuksesta hallinnoivana petona puhutaan 

Ilmestyskirjassa, luvussa 13. Kun me tutkimme tuota lukua, me huomaamme että vaikkakin antikristus on peto, 

hänellä on ihmisen luku, ja hänen lukunsa on 666. Siispä, luvut ovat tärkeitä antikristuksen ja antikristillisen 

toiminnan indikaattoreita. Huomautettakoon tässä että Obama väittää Havaijia syntymäpaikakseen, vaikka hän ei 

ole koskaan todistanut sitä. Soveltamalla hänen väitettään, kuitenkin, me löydämme hyvin mielenkiintoisia lukuja. 

Me tiedämme että saatana kertoi Kaikkivaltiaalle Jumalalle Jobin kirjan luvussa 1:7 että hän oli tullut maata 

kiertämästä ja siellä kuljeksimasta (walking to and fro in the earth, and walking up and down in it, KJV). 

Kiertämästä (to and fro, suom. edestakaisin) viittaisi maapallon leveysasteisiin, ja kuljeksimasta (up and down, 

suom. ylös ja alas) viittaisi maapallon pituusasteisiin. Obaman väitetyn syntymäpaikan leveysaste Havaijilla on 

21,6. Nuo kolme numeroa, jotka muodostavat 21,6:n, ovat merkittäviä, koska luku 216 on luku 6 potenssiin kolme, 

tai 6x6x6=216. Obama syntyi elokuun 4. päivänä v. 1961, joka on vuoden 216. päivä, toinen 666. Me tiedämme 

myös että Obaman toimistolla Chicagossa, Illinoisissa, oli mielenkiintoinen postinumero (zip code): 60606. 

Muinaisessa babylonialaisessa kirjainten numerointijärjestelmässä, jossa kirjaimilla on numeeriset vastineet 

lisäämällä kunkin kirjaimen arvoa kuudella aakkostossa alusta lähtien (A=6, B=12, C=18, jne.), me huomaamme 

että sanoista "A messiah Barack" tulee luku 666. Me myös tiedämme Ilmestyskirjasta, luvuista 7 ja 14, että luku 

144,000 edustaa Kaikkivaltiaan Jumalan kansaa. Se on antikristus, joka yrittää jakaa sen. Jos me jaamme luvun 

144,000 luvulla 666, me saamme hämmästyttävän osamäärän 216,216216. Jos me jaamme luvun 144,000 luvulla 

216, me saamme luvun 666,666666.  

Meidän täytyy myös muistaa että Obaman väite syntymisestä Havaijilla on lisäksi paljastava, koska Havaiji 

sijaitsee Tyynessämeressä (Pacific Ocean). Sana "Pacific" tarkoittaa "rauhaa (peace)", ja Kirjoitukset sanovat että 



antikristus tulee rauhan miehenä (Vrt. Ilmestyskirjan 1. sinetti, Suom. huom.). Me tiedämme myös että metaforinen 

merkitys sanalle "Hawaii" tulee sanoista "Ha" (elämän henkäys), ja "Wai" (tuore vesi). Siten, kielikuvassa se 

tarkoittaa "elämän vettä". Ylimääräinen kirjain "I" sitten viittaisi lauseeseen, "I am the water of life (Minä olen 

elämän vesi)". Tämä on nimike joka kuuluu vain Herralle Jeesukselle ja ei Barack Obamalle.  

Obama yhdistetään myös Keniaan, mikä on epäilemättä hänen todellinen syntymäpaikkansa. Sana "Kenya" on itse 

asiassa feminiininen sana äännettynä "Keen-ya", ja sillä viitataan feminiinisessä käytössä "ihmiskunnan kehtoon" 

paikallisessa Kikuyu-kielessä. Sanan "Kenya" kirjaimellinen merkitys on "jumalten asunto". Jopa Obaman 

poliittiset juuret Illinoisissa ovat merkittäviä, koska sana "Illinois" on Algonquin-kielen (eräs Amerikan 

alkuperäisintiaanien kieli) sana joka tarkoittaa "ylempien ihmisten heimoa", tai toisin sanoen, herrarotua. Paljon 

enemmän voitaisiin kertoa!  

Taloudellisen imperiumin romahdus! 

Oudot voimat ovat nyt kovasti työskentelemässä maailmassa, ja niiden tavoitteena on ainutlaatuinen ja 

yhtenäistetty rahajärjestelmä. Tämä on välttämätöntä maailman väestön kontrolloimiseksi ja saattamaan ihmiset 

kuuliaisiksi yhden-maailman diktaattorille. Tammikuun 8:ntena 2009, Ranskan Nicolas Sarkozy, Saksan Angela 

Merkel, ja Tony Blair, entinen Englannin pääministeri, kutsuivat Yhdysvaltoja liittymään heihin tuodakseen esiin 

uuden maailman kapitalismin. (16) Tällä kummallisella Euroopan triumviraatilla on päämäärä yhden-maailman 

rahajärjestelmästä. He ovat jo yhdistäneet suurimman osan Eurooppaa käyttämään yhteistä valuuttaa, jota 

kutsutaan euroksi. Mutta yhdistynyt Eurooppa ei ole tarpeeksi. Sarkozy lausui selvästi, "Me emme voi hyväksyä 

vallitsevaa tilaa!" (17) Nämä kolme johtajaa ovat sekä salamyhkäisiä että epätavallisia. Nicolas Sarkozy, Ranskan 

johtaja, on itse asiassa kreikkalaista syntyperää oleva ja tulee samalta Makedonian alueelta mistä Aleksanteri Suuri 

tuli. Hän on voimakas ja vaativa auktoriteetti. Tony Blair on aktiivinen okkultisti ja johtaja Euroopan Unionissa. 

Merkel on kertoman mukaan Adolf Hitlerin biologinen tytär keinohedelmöityksen kautta, venäläisen lääkärin 

mukaan joka sekä kehitti menettelytavan että tallensi sen muistiinpanoihinsa ja puhtaaksi kirjoitettuihin 

asiakirjoihin. Katso tarkkaan Angela Merkeliä, ja sinä voit nähdä Hitlerin kasvot lukuun ottamatta viiksiä 

(schnurrbart). Minkä kummallisen kolmen voiman he luovatkaan kun he jatkavat missiotaan yhdistää maailma 

yhden valuutan alle. Se muistuttaa minua Ilmestyskirjan luvusta 16:13-14, jossa lukee seuraavaa: "Ja minä näin 

lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon 

muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo 

kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.  

Tuleeko Amerikan Yhdysvallat milloinkaan liittymään sellaiseen järjestelmään ja ollakseen näin toisista 

riippuvainen yksikkö maailmanlaajuisessa universaalissa talousjärjestelmässä? Juuri tällä hetkellä, me olemme 

näkemässä meidän nykyisen järjestelmämme romahdusmaista sortumista, ja massiivisten pelastuspakettien 

(bailouts) jakamisen jatkuessa, kapitalismi on antamassa tietä sosialismille ja valtion omistajuudelle. Joulukuun 31. 

päivänä 2008, Financial Times julkaisi otsikon, "USA:n osakemarkkinoilla pahin vuosi sitten Suuren laman (Great 

Depression)". (18) Tammikuun 7:ntenä 2009, Wall Street Journal -lehden otsikossa luki seuraavaa: "Fedin (USA:n 

keskuspankki) tulevaisuudennäkymät synkistävät taloutta". (19) Juttu jatkui tekemällä kauheita ennustuksia 

vuodelle 2009, käsittäen kohoavan työttömyyden hyvinkin vuoteen 2010 saakka! (20) Se on taloudellista 

katastrofia toisensa perään Amerikassa, ja se on ollut sitä lähtien syyskuusta 2008, jolloin romahtaminen alkoi, 

kuten ennustettiin LTN:n toukokuun 2008 numerossa. Nyt me olemme saaneet tietää että jättimäisen Bank of 

American on määrä saada ylimääräiset 20 miljardia dollaria. Tämä ilmoitettiin tammikuun 16:ntena 2009. Se tekee 

liittovaltiosta ensisijaisen osakkaan tässä jättipankissa ja näennäisesti sen omistajan! (21) Tämä on marxilaista 

sosialismia käytännössä! He sanoivat että se ei voisi koskaan tapahtua täällä.  

Sillä välin (vähittäis)myynti jatkaa jyrkkää laskuaan koska ihmisillä ei vain ole rahaa ostaa tavaroita, jopa 

alemmilla hinnoilla. Määrittelyn kautta, tämä on lama. Ford Motorin myynti putosi 32 prosenttia joulukuussa, ja 

Chryslerin myynti putosi 53 prosentilla! (22) Marraskuussa 2008, työnantajat poistivat 533,000 työpaikkaa. (23) 

Kerran niin kovasti kysytyt Yhdysvaltain valtion velkakirjat eivät nyt tuota korkoa juuri lainkaan korkoasteen 

ollessa 0,005%. Punainen Kiina on nykyään USA:n valtion velkakirjojen suurin omistaja ja on pulassa niiden 

kanssa. (24)  

Kuinka kova oli talouden lasku ja romahdus viime kuukausina? USA:n yritysten eläkerahastot pitivät sisällään 60 

miljardin dollarin ylijäämän vain vuosi sitten. Nyt rahastot, joista niin monet ihmiset ovat riippuvaisia eläkeiässä, 

ovat rahapulassa 409 miljardin dollarin alijäämän kanssa! (25) Monet ihmiset tulevat olemaan kykenemättömiä 



jäämään eläkkeelle! Lisäyksenä tuohon, sosiaaliturva on vaikeuksissa, kuten Obama myönsi, ja suuret ikäluokat 

tuovat 10,000 uutta hakijaa sosiaaliturvalle joka päivä! (26) Tämän kaiken ollessa käynnissä, on mielenkiintoista 

panna merkille että United Autoworkers’ Union (Yhdistynyt autotyöntekijöiden liitto) säilyttää ja nauttii 6 

miljoonan dollarin golf-kurssinsa jäsenille 33 miljoonan dollarin järvenranta lomapaikassa! (27) Se on yhtä metkua 

toisensa perään ja rehellisyys on nykyään lähes olematonta.  

Anelu valtion pelastuspaketteja varten jatkuu koko ajan. Terästeollisuus Amerikassa, joka oli kerran meidän 

kansallisen kasvumme selkäranka, on nyt romahdustilassa. He toivovat pelastusrahaa. (28) Amerikan osavaltiot 

ovat myös vararikossa. Neljäkymmentäseitsemän meidän viidestäkymmenestä osavaltiosta on nyt täysin 

vararikossa ja pyytävät liittovaltiolta hätärahoitusta yhteismäärältään 1 biljoonan dollarin verran, CNN:n raportin 

mukaan. (29) Myös yritysten pitkässä listassa, jotka anelevat pelastusrahaa, on yksi joka on törkeä ja moitittava. 

Tammikuun 8:ntena 2009, pornoteollisuus Yhdysvalloissa pyysi 5 miljardin dollarin valtion pelastuspakettia 

veronmaksajien rahoista. (30) Törkyteollisuus väittää että niin monet miljoonat ihmiset katselevat ja lukevat 

pornoa tietokoneillaan, että he eivät enää osta aikakauslehtiä ja DVD:tä. He sanovat myös että Amerikka tarvitsee 

lisää pornoa pitämään ihmiset viihtyneinä ja onnellisina. Epäilemättä, Yhdysvallat on moraalisesti turmeltunut 

kansakunta ruokahalulla joka vaatii helvetin ruokalistan. Pian se kaikki on ohi!  

Huolimatta taloudellisesta katastrofista, joka on nyt nielaisemassa kansakuntamme, hämmästyttävää suunnitelmaa 

ollaan parhaillaan panemassa täytäntöön Yhdistyneitten Kansakuntien käskystä, joka käsittää valtavia määriä 

USA:n dollareita. Minä järkytyin lukiessani artikkelia Houston Chroniclesta, joka ilmoitti otsikossaan, päivätty 

marraskuun 13. päivälle 2008, seuraavaa: "Voidaanko muinainen Babylon herättää henkiin?" (31) Juttu jatkuu 

kertomalla suunnitelmista entisöidä täydellisesti muinainen Babylonin kaupunki, Irakissa. Tämä muinainen 

kaupunki oli suuresti saatanan rakastama. Se on paikka missä ensimmäiset astrologit piirsivät ensimmäisiä 

tähtikarttoja. Se on paikka missä ensimmäiset lait kodifioitiin ja missä Riippuvat puutarhat tulivat yhdeksi 

muinaisen maailman seitsemästä ihmeestä. Se oli myös epäjumalanpalvonnan kehto, perusta vapaamuurariudelle ja 

kaikille väärille uskonnoille. Todellakin, tämä on yksi viimeisistä lopun merkeistä tässä nykyisessä maailmassa!  

Yhdysvallat on kaatanut suunnattomia määriä rahaa Irakiin ja jatkaa sen tekemistä. Yhdysvallat on nyt vihkinyt 

suurimman suurlähetystönsä ikinä. Tammikuun 6:ntena 2009, 700 miljoonan dollarin suurlähetystö otti mukaansa 

ennusmerkkejä vihkimisestä (took the omens of inauguration), sillä se on merkitys tuolle sanalle "inaugurate 

(vihkiä)". Linnoituksen kaltainen rakennelma on pinta-alaltaan 104 eekkeriä (1 eekkeri = 4047 neliömetriä = 0,4 

hehtaaria) maata ja siinä on tilaa 1,000:lle työntekijälle. Se on enemmän kuin kymmenen kertaa minkään USA:n 

suurlähetystön koko maailmassa. Tämä suurlähetystö on myös kuusi kertaa suurempi kuin koko YK:n kompleksi 

New York Cityssä. (32) Onko tämä enemmän kuin suurlähetystö? [Ainakin Totuuden kirjan (Dan. 11) jakeessa 38 

puhutaan linnoitusten jumalasta, jota lopullinen antikristus palvoo. Irak on USA:n sotatantere ja suurlähetystö 

symbolisoi näin sodanjumala Marsia, jota antikristuksen edelläkävijä presidentti George W. Bush palvoi. Hänen 

aloitteesta uutta suurlähetystöä (linnoitusta) ruvettiin rakentamaan. Suom. huom.] Onko tämä [Irakin] kompleksi 

jonkinlainen päämaja sijaiten Eufrat-joen alueella, joka on perinteinen rajaviiva mikä erottaa Idän kuninkaat 

Lännen kuninkaista? Pian me saamme tietää.  

Kansakuntien ahdistus! 

Maailma, jossa me elämme, ei ole vain taloudellisissa vaikeuksissa, vaan se on myös totaalisen levottomuuden 

maailma, ja Kolmas maailmansota häämöttää taivaanrannalla. Meidän Vapahtajamme itse profetoi tästä 

Matteuksen luvussa 24:6-8 seuraavasti: Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette 

peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja 

valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on 

synnytystuskien alkua. Näistä sanoista me ymmärrämme että loppu ei tule pienten sotien kautta, vaan pikemmin 

maailmansodan kautta missä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Se tulee olemaan 

koko maailma sodassa!  

Tällä hetkellä, valtava Venäjän karhu on nousemassa ylös jälleen kerran. Kremlistä on tullut pelokas johtuen 

massiivisesta kansalaislevottomuudesta kun heidän taloutensa on saamassa ankaran iskun johtuen globaalista 

talouskatastrofista. (33) Se on euron kamppailua ruplaa vastaan, ja Venäjän täytyi alentaa ruplan arvoa taas. (34) 

Ongelma on se, että yksi päätulonlähteistä Venäjälle on maakaasun vienti Euroopan kansakuntiin. Venäjällä on 

myös yksi suurimmista öljyreserveistä maailmassa Krimin öljykentissä. Kun öljynhintaa manipuloitiin alaspäin 

maailmanmarkkinoilla, Venäjä sai raskaan taloudellisen iskun. Kiistely on niin suurta että tammikuun alussa, 



Venäjä pani poikki kaasutoimitukset itäiseen Eurooppaan. Noissa maissa, tuhansien kauppojen täytyi sulkea 

ovensa, ja kodit olivat ilman lämpöä. Sitä ollaan kutsumassa "uudeksi kylmäksi sodaksi Euroopassa". (35) Me 

tiedämme että öljynhintaa manipuloidaan ylöspäin ja alaspäin Illuminatin salaliittolaisten tahdon mukaisesti, ja me 

olemme kaikki nähneet tuon äskettäin. Venäjää pakotetaan reagoimaan, ja se on syynä siihen miksi tuo kansakunta 

on nyt nousemassa ylös ja näyttelee sen sotilaallisia voimiaan. Venäjä on nyt sijoittamassa sota-aluksia ympäri 

maailman ja on selvästi valmistautumassa johonkin mittasuhteiltaan suurehkoon. (36) Venäjästä on myös tullut 

vahva liittolainen sekä Iranille että Venezuelalle ja se rakentaa nykyään ydinteknologiaa tuohon Etelä-Amerikan 

kansakuntaan. (37) Voiman tasapaino on myös siirtymässä Lähi-idässä kun Venäjä aseistaa Irania ohjuksilla ja 

muilla suuritehoisilla aseilla. (38)  

Kuten ABC News on raportoinut, äskettäisestä sodasta Gazassa on seurannut tuhansien ihmisten kuolemia ja 

loukkaantumisia, suunnattoman enemmistön heistä ollessa viattomia siviilejä, naisia, ja lapsia. Tämä säälimätön 

hyökkäys on lietsonut väkivaltaista vihaa Israelia kohtaan koko muslimimaailmassa lupausten kanssa tuskallisesta 

kostosta. Uhrien kuolleita ruumiita pidettiin esillä joukkokokouksissa, ja muslimimaailmaa ollaan nostattamassa 

kiehumispisteeseen Israelia vastaan. Massiiviset maailmanlaajuiset protestit ovat nyt lisäämässä vihaa. (39) Kaikki 

tämä johtaa kauhistuttavaan sotaan, joka päättyy Harmagedonin taisteluun. Ilmestyskirjan luvusta 16:14-16, me 

luemme seuraavaa: "Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten 

luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä. -Katso, minä tulen niinkuin varas; autuas 

se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi! - Ja ne 

kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon." [David Meyer uskoo että me elämme jo 

nyt Ilmestyskirjassa mainittua vihan tai ahdistuksen aikaa. Ilmeisesti hän ei usko tempaukseen ennen 

Harmagedonin taistelua. Toivonen huom.]  

Me tiedämme että Harmagedon sijaitsee Israelissa ja että viimeinen sota päättyy siellä, yhtä hyvin kuin tämä 

nykyinen maailma. Jumala jopa käytti Sakarjaa, profeettaa, kuvailemaan ydinaseiden, joita tullaan käyttämään 

siellä, vaikutuksia. Sakarjan luvusta 14:12, me luemme seuraavaa: Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee 

niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo 

jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa." Tämä on selkeä kuvaus 

lämpöydinaseista, jotka sulattavat lihan, ja tämä profetia annettiin lähes 2,500 vuotta sitten! Jumala auttakoon 

meitä kaikkia!  

Suuria merkkejä taivaissa ja maan päällä! 

Me tiedämme Kirjoituksista että viimeisinä päivinä siellä on oleva suuria merkkejä sekä taivaissa että maassa. 

Meidän Herramme Jeesus profetoi että maanjäristyksiä tulisi monin paikoin. Uutismedia ei tavallisesti kerro paljoa 

maanjäristyksistä, mutta USA:n Geologinen tutkimuslaitos raportoi 326 merkittävästä maanjäristyksestä 

voimakkuudeltaan neljä richteriä ja sen yläpuolella 30 päivän aikajaksona joulukuun 6. päivästä 2008, tammikuun 

5. päivään 2009. (40) Lisäksi, ja ei tuohon lukuun mukaan luettuna, ovat yli 900 maanjäristyksen parvet 

Yellowstonen kalderassa (caldera) Wyomingin osavaltiossa. (41) Tämän alueen alapuolella on yksi suurimmista 

tulivuorista maailmassa, ja sen purkautuminen on myöhässä. (42) Vain Jumala tietää milloin tämä massiivinen 

purkaus tapahtuu. Monet maanjäristykset, joita sattuu ympäri maailman lähes jatkuvasti, ovat aivan liian lukuisia 

lueteltavaksi tässä uutiskirjeessä, mutta tässä on muutama niistä: San Francisco, Kalifornia -- järistysten sarja 

tammikuun 5:ntenä 2009; Pakistan -- voimakkuudeltaan 6 richterin järistys tammikuun 4:ntenä 2009; Indonesia -- 

voimakkuudeltaan 6 richterin järistys tammikuun 4:ntenä 2009. (43) Voimakkuudeltaan 4,5 richterin järistys iski 

Los Angelesin alueelle tammikuun 8:ntena 2009, ja se tunnettiin niinkin kaukana kuin San Diegossa. Costa Ricaan 

iskettiin 6,1 richterin maanjäristyksellä tammikuun 8:ntena 2009, joka sai ihmiset juoksemaan pääkaupungin 

kaduille kun he seurasivat ikkunoiden pirstoutumista ja seinien murentumista. (44) Järistysten lista jatkuu ja jatkuu!  

Omituinen talvisää on myös pyyhkäissyt meidän kansakuntaamme tappavien lumimyrskyjen, jäämyrskyjen, ja 

ennätyksiä rikkovan kylmyyden kanssa. Täällä Wisconsinissa meillä on ollut melkein 50 tuumaa (1 tuuma = 2,54 

cm) lunta toistaiseksi ja ilman kylmyyslämpötilat 43 astetta alle nollan Fahrenheit-asteikolla (°C = (°F ? 32) / 1,8)! 

Alaskassa, lämpötilat menivät niinkin alas kuin miinus 78 astetta Fahrenheit-asteikolla! (45)  

Outoja ja mystisiä asioita on myös meneillään taivaissa, jotka ovat epäilemättä merkkejä niille, jotka valvovat ja 

jotka uskovat mitä Raamattu sanoo. Pientä Latvian kansakuntaa pelästytettiin hiljattain valopatsailla, jotka tulivat 

alas avaruudesta yön aikana joulukuun lopussa 2008. Monia valokuvia otettiin värillisistä valokeiloista, jotka ovat 

hämmentäneet tiedemiehiä. Tiedemiehet verkkosivustolla spaceweather.com sanoivat, "Truhinin pilarit eivät ole 



normaalin kaltaisia. Jopa johtavat asiantuntijat eivät pysty ymmärtämään niitä. Nämä pilarit (patsaat) ovat 

salaperäisiä; niissä on selittämättömiä kaarevia huippuja ja jopa käyrät valokaaret ovat peräisin niiden kannasta 

(base)." (46) Nämä ovat merkkejä taivaissa! [Todennäköisesti venäläiset kokeilevat jotain uutta asetta ja haluavat 

näyttää latvialaisille kuka on "isoveli". Toivonen huom.]  

 

On olemassa vielä yksi kummallinen mysteeri avaruudessa joka oli suurena keskustelun aiheena äskettäin 

Amerikan tähtitieteellisessä yhdistyksessä (American Astronomical Society). Tiedemiesten pitkälle kehitetty 

laitteisto poimi äänen avaruudesta jota he kuvailivat hyvin äänekkäänä karjuntana (roar), joka oli kuusi kertaa 

äänekkäämpi kuin mikään mitä he ovat ikinä kuulleet tulevan avaruudesta. Tri. Alan Kogut NASA:n Goddardin 

avaruuslentokeskuksesta Greenbeltissä, Marylandissa, sanoi näin, "Universumissa on jotakin uutta ja 

mielenkiintoista meneillään. Maailmankaikkeus todella sai meidät sekaisin... yksityiskohtainen analyysi signaalista 

sulki pois varhaistähdet tai minkä tahansa tunnetun radiolähteen, käsittäen kaasun meidän oman galaksimme 

uloimmassa kehässä." (47) Mikä on tämä kummallinen karjunta avaruudesta? Minua muistutetaan Jooelin kirjan 

luvusta 3:16, jossa lukee seuraavaa: "Herra ärjyy Siionista ja antaa äänensä kuulua Jerusalemista, ja taivaat ja 

maa järkkyvät; mutta Herra on kansansa suoja, Israelin lasten turva."  

Lopuksi, minä rukoilen että me kaikki olisimme valmiina tuota Herran tulemuksen suurta päivää varten. Kiitokset 

kaikille teille, jotka tuette tätä lopunajan profeetallista ministeriötä. Jumala siunatkoon teitä uskollisuudestanne! 

Kaikkien rukouspyynnöt ovat aina tervetulleita, ja me suomme kullekin niistä yksilöllistä huomiota. Armo ja rauha 

olkoon moninkertaisesti yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.  

David J. Meyer  

Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")  
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