
Uusi republikaaninen USA:n senaattori New Hampshiren osavaltiosta 

käyttää ’Feeniks-lintu rintamerkkiä’ uutiskonferenssissa, joka esittelee 

hänet Judd Greggin seuraajana  

 

Alaotsikko: Tämän Feeniks-lintu rintamerkin (Phoenix Bird Pin) käyttäminen lähettää signaalin 

kaikkein mahtavimmalle eliitille, että Bonnie Newman jatkaa valmistetun käsikirjoituksen 

noudattamista kun hän täyttää Judd Greggin senaatinpaikan, kun hän [Gregg] ottaa kauppaministerin 

viran vastaan Obaman hallinnossa. [Judd Gregg on juuri (12.2.2009) vetäytynyt virasta 

’ratkaisemattomien ristiriitojen’ vuoksi, joita hänellä on presidentti Obaman kanssa talouden 

elvytyspaketista. Saa nähdä miten Newmanin nyt käy. Suom. huom.]  
 

Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi 

maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen 

päivittäisissä uutisissa!! 

 

Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi. 

 

Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla. 

 

OLET NYT TERÄNSUULLA  
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Kun demokraattinen New Hampshiren osavaltion kuvernööri John Lynch ilmoitti että Bonnie Newman korvaisi 

Judd Greggin USA:n senaattorina, Bonnie marssi uutiskonferenssiin yllään Illuminatin Feeniks-lintu rintamerkki! 

Kuvassa yläpuolella, sinä voit selvästi nähdä Feeniks-linnun, jolla on kynsissään pallo, joka edustaa maapalloa. 

Muistat varmaan että tämä rintamerkki esiteltiin vuonna 1999 Hillary Clintonin toimesta, joka oli maan 

ykkösnainen (First Lady) tuolloin.  



Mutta, ennen kuin me käymme käsiksi tähän aiheeseen, tutkikaamme tätä nykyistä uutisjuttua, jotta me voimme 

ymmärtää miksi sellainen tuntematon republikaani poimittiin korvaamaan arvossa pidetty senaattori Judd Gregg 

Washingtonissa.  

UUTISKATSAUS: "Low-key administrator is picked to fill Gregg's Senate seat" ("Hillitty hallintovirkailija 

valitaan täyttämään Greggin senaatinpaikka"), Boston Globe, 6. helmikuuta 2009, 

http://www.boston.com/news/nation/washington/articles/2009/02/04/low_key_administrator_is_picked_to_fill_gre

ggs_senate_seat/.  

"Eilen New Hampshiren kuvernööri poimi J. Bonnie Newmanin korvaamaan virasta eroavan USA:n senaattori 

Judd Greggin, valitsemalla itsensä ’kohtuulliseksi republikaaniksi’ kuuluttaneen kulissien takana vaikuttavan 

hallintovirkailijan, ja naisen, joka on laajalti tuntematon osavaltion äänestäjille. Itse asiassa, Newmanin näkökannat 

kuumissa poliittisissa kysymyksissä ovat tuntemattomat, ja hän pidättäytyi eilen kun häneltä kysyttiin miten hän 

saattaisi erota poliittisesti Greggistä, joka valittiin presidentti Obaman ehdokkaana kauppaministeriksi."  

Kun presidentti Obama turvautui Judd Greggiin kauppaministerinä, Mr. Gregg pani ehdoksi että hänen 

hyväksyntänsä tarjottuun virkaan tapahtuisi sillä ehdolla, että New Hampshiren kuvernööri korvaisi hänet toisella 

republikaanilla, joka on mitä tärkeintä huomioon ottaen sen, että New Hampshiren kuvernööri on demokraatti. Jopa 

demokraattipresidentti Obama suostui tähän ehtoon.  

Nyt me tiedämme miksi molemmat demokraatit niin mielellään hyväksyivät tämän ehdon: demokraattikuvernööri 

turvautui naiseen, joka on niin tuntematon kotiosavaltiossaan että häntä voitaisiin pitää vain sellaisena 'poliittisena 

kevytsarjalaisena', että hän ei voisi koskaan haitata uuden demokraattipresidentin agendaa. Ainoa kysymys johon 

vaaditaan vastaus, on se, että suostuisiko Bonnie Newman yhtymään Obaman presidenttiyden suunnitelmiin.  

Newman vastasi tuohon kysymykseen osittain kun hän kuvaili itseään 'kohtuullisena republikaanina', termi, joka 

osoittaa selkeää halukkuutta 'mennä mukaan päästäkseen eteenpäin'.  

Mutta, jopa tärkeämpää oli se tosiasia että Bonnie Newman piti yllään Illuminatin Feeniks-lintu rintamerkkiä, 

vaatekoriste, jonka alun perin teki suosituksi demokraatti Hillary Clinton vuonna 1999, kun hänen aviomiehensä 

oli Yhdysvaltain presidentti. Niitä varten teistä, jotka ette ole tietoisia Feeniks-linnusta tai tästä nimenomaisesta 

'Hillaryn rintamerkistä', niin salli meidän tutkia tätä asiaa jossakin laajuudessa.  

Mikä on tämä Feeniks-lintu rintamerkki, jota Hillary alkoi käyttää alkuvuonna 1999?  
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Menneenä vuotena, Hillary Clinton on käyttänyt uutta kauluskäänteen rintamerkkiä (lapel pin), joka on leimallinen, 

vähintäänkin. Vaikka muut kristilliset ministeriöt ovat kertoneet tästä rintamerkistä, mikään niistä ei ole tunnistanut 

sitä Illuminatin symboliksi jota se todella on, paljolti siksi, että mikään noista ministeriöistä ei ole täysin perehtynyt 

okkultiikkaan. Tämä symboli, joka näkyy Hillaryn kuvassa yläpuolella, EI ole lennossa oleva kotka joka kuljettaa 

pyöreää helmipalloa, kuten on kerrottu. Tämä 'kotka' on paljon enemmän petollisempaa tyyppiä, mutta ennen kuin 

me voimme tarkalleen ymmärtää minkä tyyppinen lintu se on, meidän pitää nähdä tämä kauluskäänteen 

rintamerkki paljon selvemmin.  

Hillaryn rintamerkki (Hillary's Pin)  

 

Ole hyvä ja tutki tätä rintamerkkiä tässä lähikuvassa. Sinä näet että tässä kaula on hieman venytetty, melkein 

kuikelo. Sinä huomaat että tämä lintu ei ole Amerikan kotka, koska sen kaula on aivan liian ohut ja kunnolla 

venytetty. Itse asiassa, sinä voisit jopa sanoa että se on 'ruipelo'. Tämä lintu on okkulttinen Feeniks-lintu, 

muinaisesta egyptiläisestä tarusta. Pane merkille äärimmäiset samankaltaisuudet 'kotkan' kauluskäänteen 

rintamerkissä ja Feeniks-linnun, kuvassa vasemmalla, välillä.  

Sitten, tutki tätä Feeniks-linnun kuvaa vasemmalla.  

FEENIKS-LINTU NÄYTTÄÄ OLEVAN VÄÄRÄN MESSIAAN SYMBOLI  

Mikä, sinä sanot, on egyptiläinen Feeniks-lintu? Muinaisen Egyptin Feeniks-lintu on puhdasta legendaa, mutta 

tämä ei estä okkultisteja uskomasta sen olemassaoloon. Sallikaamme 33 asteen vapaamuurarikirjailija Manly P. 

Hallin kertoa meille tarunomaisesta Feeniks-linnusta.  

"Antiikin kansoissa tarunomaista lintua, jota kutsutaan Feeniks-linnuksi, kuvaillaan varhaisten kirjoittajien, kuten 

Clementin, Herodotuksen, ja Plinyn kautta; koossa ja muodossa se muistutti kotkaa, mutta tiettyjen 

eroavaisuuksien kanssa. Feeniks-linnun ruumista peittävät kiiltävät purppuranpunaiset höyhensulat ja sulat sen 

pyrstössä ovat vuorotellen sinisiä ja punaisia. Linnun pää on väritykseltään laimea, ja kaulansa ympärillä sillä on 

vanne kultaista höyhenpeitettä. Takana Feeniks-linnun selkäpuolella on säihkyvän värinen töyhtöharja. Vain yhden 

näistä linnuista otaksuttiin elävän siihen aikaan, kodissaan kaukaisissa osissa Arabiaa, linnunpesässä, jossa on 

kultaa ja suitsuketta (frankincense) ja mirhaa (myrrh). Feeniks-linnun sanotaan elävän 500 vuotta, ja kuollessaan 

sen ruumis avautuu ja jälleensyntynyt Feeniks-lintu nousee esiin. Johtuen tästä symboliikasta, Feeniks-lintuun 



yleensä viitataan kuolemattomuuden ja henkiin heräämisen edustajana." [Manly P. Hall, "The Secret Destiny of 

America (Amerikan salainen kohtalo)", 1958, s. 176-77; Korostukset lisätty]  

Minä pidän hyvin mielenkiintoisena sitä että tämä okkulttinen legenda, Feeniks-lintu, jakaa useita asioita todellisen 

tarinan kanssa Jeesuksen Kristuksen syntymästä, elämästä, ja palvelutehtävästä. Tarkastelkaamme lyhyesti näitä 

yhteisiä kohtia:  

1. Feeniks-lintu elää linnunpesässä, jossa on kultaa ja suitsuketta. Luukkaan evankeliumin luvussa 2:11-

12, me näemme että kolme viisasta miestä -- itämaan tietäjät -- toivat Jeesukselle mirhaa ja kultaa ja 

suitsuketta. Kullakin näistä aineista on erilainen merkitys meidän Herramme ja Vapahtajamme 

Jeesuksen Kristuksen palvelutehtävässä. "Kulta ja suitsuke (frankincense) on merkkinä Kristuksen 

papillisesta välitystehtävästä (intercession) ihmiskuntaa varten", Defender’s Bible Commentaryn 

(Raamatun selitysteos) mukaan. Sen vuoksi, kun sanotaan että Feeniks-lintu asuu linnunpesässä, 

joka sisältää kultaa ja suitsuketta, niin se kuvaa messiastyyppistä palvelutehtävää ihmiskunnan 

hyväksi, ja sitä, joka käsittää hengellisen 'välitystehtävän'. 

2. Feeniks-linnulla on myös mirhaa linnunpesässä. "Mirha on merkkinä Kristuksen tulevasta kuolemasta 

koko ihmiskunnan puolesta, jotta ihmiset voidaan vanhurskauttaa Isä Jumalan edessä perustuen 

Jeesuksen uhrikuolemaan ristillä." [Ibid.] Jälleen kerran, me näemme että Feeniks-linnun legenda 

pitää sisällään toisen messiaanisen palvelutehtävän, väärennetyn sellaisen ollaksemme varmoja. 

3. Me näemme että, kuolemansa jälkeen, Feeniks-lintu nousee elämään uudelleen. Siten, Feeniks-lintu 

kuvaa kolmannen messiastyyppisen palvelutehtävän, siinä, että se nousi kuolleista.  

Siispä, tämä legenda on rinnastettavissa Jeesuksen todelliseen elämään ja palvelutehtävään kolmella kriittisesti 

merkittävällä alueella: Hänen hengellisessä julistuksessaan (Intercession), Hänen sijaiskuolemassaan koko 

ihmiskunnan puolesta, ja Hänen ylösnousemuksessaan.  

Tämä on syynä siihen että Illuminatin Mestarit tarttuivat Feeniks-lintuun yhtenä heidän symboleistaan koskien 

tulevaa Antikristuksen Uutta maailmanjärjestystä. Älä koskaan unohda että tämä tavoite on erittäin tärkeä Uudelle 

maailmanjärjestykselle. He suunnittelivat lavastavansa väärennetyn Kristuksen, jonka me tiedämme olevan 

Antikristus. Siten, Feeniks-linnun symboli toteuttaa täydellisesti heidän suunnitelmansa ja voi täysin palvella tuon 

kadotuksen lapsen symbolina.  

FEENIKS-LINTU ESITTÄÄ OKKULTTISEN OPETUKSEN UUDESTISYNTYMISESTÄ  

Mutta, palatkaamme nyt Feeniks-linnun okkulttiseen tarinaan.  

"Kaikilla symboleilla on alkuperänsä jossakin konkreettisessa, ja Feeniks-lintu on yksi merkki salaisista 

järjestyksistä muinaisessa maailmassa, ja noiden järjestysten alullepano, sillä oli yleistä viitata johonkuhun joka oli 

hyväksytty temppeleihin kahdesti syntyneenä, tai jälleensyntyneenä. Viisaus suo uuden elämän, ja ne, joista tulee 

viisaita, syntyvät uudelleen." [Hall, Ibid.; Korostus lisätty]  

 

Eikö tämä ole hämmästyttävää? Feeniks-linnun tarulla on nyt neljäs messiaaninen sivumerkitys; se edustaa 

'uudestisyntynyttä' ihmistä. Muista aina että suurin osa pakanaryhmistä, erikoisesti sivistyneimmät, ovat 

tarkoituksellisesti luoneet myytin että heidän jäsenensä ovat 'uudestisyntyneitä'. Jopa roomalaiskatolisuus opettaa 

että sen jäsenet syntyvät uudelleen, tavallisesti kasteessa.  

FEENIKS-LINTU NÄYTTÄÄ OLEVAN LUCIFER  

Kuulkaamme nyt enemmän okkulttisesta uskosta Feeniks-lintuun, entisen noidan kertomana.  

"Feeniks-linnun uskotaan olevan jumalallinen lintu mentäessä takaisin Egyptiin... Tämä Feeniks-lintu tuhoaa 

itsensä liekeissä ja sitten nousee tuhkasta. Useimmat okkultistit uskovat että Feeniks-lintu on symboli Luciferista, 

joka heitettiin alas liekeissä ja jonka he ajattelevat eräänä päivänä nousevan voittoisana. Tämä, tietenkin, on myös 

yhteydessä Hiram Abiffin, masonistisen ’kristuksen’, nousuun." [Tri. C. Burns, "Masonic and Occult Symbols 

Illustrated (Masonistiset ja okkultistiset symbolit kuvattuna)", s. 123]  

Ettet ajattelisi että tämä Feeniks-linnun yhteys Luciferiin on vain okkultistin mielikuvitusta, kuuntele Barbara 

Walkeria, radikaalia feministiä. Hän sanoo että egyptiläiset ja foinikialaiset uskoivat, että Feeniks-lintu oli kuvaus 



jumalasta joka "nousi taivaaseen aamutähden (kointähti) muodossa, kuten Lucifer, hänen kuolemansa ja 

jälleensyntymänsä tuliuhrauksen jälkeen..." [Walker, "Now Is The Dawning (Nyt on aamunkoite)", s. 281]  

Eräs vapaamuurarikirjailija, paljasti että auringonjumalaa, joka loi kaikki muut jumalat, symboloitiin Feeniks-

linnulla. [Joseph Fort Newton, "The Builders: A Story and Study of Masonry (Rakentajat: Kertomus ja tutkimus 

vapaamuurariudesta)", The Torch Press, 1914, s. 13-14; myös J.S.M. Ward, "The Hung Society or the Society of 

Heaven and Earth (Verhottu yhteisö tai Taivaan ja Maan yhteisö)", The Baskerville, Press., Ltd., 1925, s. 44 ja 

102]  

FEENIKS-LINTU OLI ALUN PERIN AMERIKAN SYMBOLI MEIDÄN SUURESSA 

SINETISSÄ  

Entinen illuministinoita, Doc Marquis, paljastaa mitä mielenkiintoisimman, ja vähän tunnetun, tosiasian meidän 

Amerikan kotkasta joka esitetään meidän Suuressa Sinetissä. Hän toteaa että, alun perin, Amerikan kotka ei ollut 

kotka, vaan Feeniks-lintu! Meidän esi-isämme, jotka olivat joko vapaamuurareita tai ruusuristiläisiä, näkivät 

mielessään että Feeniks-linnun oli määrä olla meidän kansallinen symboli, ei Amerikan kotkan! ["Secrets of the 

Illuminati (Illuminatin salaisuudet)", s. 11; katso myös saatanallinen kirja symboleista, "Magic Symbols 

(Maagiset symbolit)", s. 140-143]  

FEENIKS-LINTU, YKSI TÄRKEIMMISTÄ ILLUMINATIN SYMBOLEISTA  

Feeniks-lintu on yksi ensimmäisistä Illuminatin symboleista, Doc Marquisin mukaan. Sen tähden, koska Hillary 

Clinton käyttää tätä symbolia, me voimme vakuuttua siitä että hän on illuminaatti. Lisäksi, koska tätä illuministista 

kauluskäänne-rintamerkkiä käytti kaksi ihmistä, jotka olivat hyvin läheisiä presidentti Bill Clintonille, me voimme 

varmuudella tietää että hän [Bill] on myös illuminaatti. [Tämä kauluskäänne-rintamerkki nähtiin seuraavien 

henkilöiden yllä: Donna E. Shalala, sosiaali- ja terveysministeri, sekä Bettie Currie, Clintonin henkilökohtainen 

sihteeri, katso U.S. News & World Report, 9.2. 1998]  

Lopuksi, tämä kauluskäänne-rintamerkki nähtiin konservatiivisen republikaanin Jeanne Kirk Patrickin yllä! Tämä 

tosiasia osoittaa aukottomasti että sekä demokraatit että republikaanit, liberaalit ja konservatiivit, ovat yhtälailla 

sitoutuneet Uuteen maailmanjärjestykseen! Nyt sinua ei enää petetä ja sinä tiedät totuuden siitä mitä on todella 

meneillään Washington D.C.:ssä.  

 

Nyt, tutkikaamme okkulttista symboliikkaa, joka on tämän illuministisen kauluskäänne-rintamerkin takana. Doc 

Marquis vahvisti minulle puhelinkeskustelussa 27. tammikuuta 1999, että Feeniks-lintu on Illuminatin Mestareiden 

symboli. Tuo mielessä, kuuntele Docin okkulttista selitystä tästä kauluskäänne-rintamerkistä.  

1. Juuri se tosiasia että tämä kauluskäänne-rintamerkki esittää Feeniks-lintua, osoittaa että rintamerkki 

on illuministinen merkitykseltään, ja että käyttäjät ovat illuminaatteja, yhtä hyvin. Vain illuminaatit 

käyttäisivät Feeniks-lintu rintamerkkiä. Ja, kun he käyttävät sitä, he tarkoituksellisesti lähettävät 

viestin kaikille okkultistitovereille maailmassa. 

2. Koska Feeniks-lintu kuljettaa palloa, me tiedämme että pallo edustaa meidän maailmaamme. 

Huomioi että pakanat ovat käyttäneet tätä symbolia aikaisemmin, Feeniks-linnun omistaessa kaksi 

maailmaa sen siipien alapuolella [huom. kuva yläpuolella, otettu Tri. Burnsin kirjasta, "Masonic 



and Occult Symbols Illustrated", s.122, http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=9] Tämä 

kauluskäänne-rintamerkki käsittää Feeniks-linnun kuljettamassa koko maailmaa tarrautuneissa 

kynsissään, ilmaisten että se on vanginnut maailman. 

3. Koska Feeniks-lintu katsoo vasemmalle, me tiedämme että se kuljettaa maailmaa uuteen paikkaan 

huolimatta tosiasiasta että maailman kansat vastustavat sitä minne heitä ollaan viemässä. 

Okkulttisessa symboliikassa, kun lintu kuvataan katsomassa oikealle, se tarkoittaa sen kannattavan 

jotakin (supportive of something), ja kun se katsoo vasemmalle, se on tähyilemässä vastarintaan (tai 

vastustuksessa, in opposition). Koska Uusi maailmanjärjestys tulee merkitsemään kuolemaa ja tuhoa 

kahdelle kolmasosalle maailman väestöstä, me tiedämme että ihmiset aikovat vastustaa sen 

päämääriä, erityisesti ne meistä, jotka tiedämme tarkalleen mikä heidän Suunnitelmansa on. Se ei 

haittaa. Jopa tätä kaikkea vastustusta vastaan, Feeniks-lintu [Illuminati] kuljettaa vangittua 

maailmaa ja on viemässä sitä uuteen paikkaan, Antikristuksen Uuteen maailmanjärjestykseen. 

4. Siivet levitettynä aktiivisessa lennossa osoittaa, että tähän uuteen paikkaan aiotaan saapua pikaisesti, 

ilman suurempaa lisäviivettä. Siten, Hillary ja Bill sekä kaikki nämä naiset käyttäen tätä 

rintamerkkiä kommunikoivat okkultistitovereilleen että tuleva Uusi maailmanjärjestys on hyvin 

lähellä ollakseen saavutettu. [Vuonna 2005, juuri kun Bush oli valittu toiselle kaudelleen, David 

Bay viikkokirjeessään julisti että Uusi maailmanjärjestys koittaa Bushin toisella vrkakaudella, 

jonkin eleen tai merkin perusteella. Toivonen huom.]  

 

JOHTOPÄÄTÖS  

Heti kun Hillary alkoi pitää yllään tätä Illuminatin rintamerkkiä, kaikki naiset, jotka työskentelivät Clintonin 

Valkoisessa Talossa, alkoivat käyttää niitä, jopa ulkoministeri Madeleine Albright! Silloin, me sanoimme että 

avainmerkitys oli se, että Illuminatin Uusi maailmanjärjestys oli yhä kurssissa, ja että Feeniks-linnun symboliikka 

oli vieläkin hyvin suuri osa Suunnitelmaa.  

9/11 -terrori-iskut ja seuraavat kahdeksan vuotta Bushin presidenttiyttä osoittivat ilman epäilyksen häivää, että 

Uuden maailmanjärjestyksen suunnitelma oli todellakin yhä kurssissa, ja että Feeniks-linnun symboliikka oli yhä 

voimassa.  

 

Republikaaninaiset alkoivat myös käyttää tätä Feeniks-lintu rintamerkkiä, lähtien rouva McCainista voitonjuhlissa 

New Hampshiren esivaalien jälkeen. Useimmat ihmiset, tietämättömiä Illuminatin suunnitelmasta globaalia Uutta 

maailmanjärjestystä varten, pitäisivät sitä melko tyrmistyttävänä että republikaani Cindy McCain, senaattori John 

McCainin vaimo, käyttäisi juuri sitä rintamerkkiä, josta on tullut synonyymi demokraatti Hillary Rodham 

Clintonille. Pinnallinen ymmärrys tästä tilanteesta luultavasti johtaisi jonkun uskomaan että senaattori ja rouva 

McCain olivat salaisia Clintonin tukijoita, tai olivat läheisiä demokraattipuolueelle.  

Minä vakuutan sinulle että tämä ei ole asianlaita -- kysymys on paljon syvemmästä ja vakavammasta kuin tuosta.  

Senaattori John McCain on juuri viestittänyt koko maailmalle että hän on salaisesti illuminaatti! Vuonna 2000, 

senaattori McCain oli suunnittelemassa kampanjaansa presidenttiyttä varten sen pohjalta että hän ei ole 
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vallanpitäjien sisäpiiriläinen (Establishment Insider) ja että häneen siksi, voidaan luottaa presidentin virassa. Ja, 

monet äänestäjät ovat alkaneet uskoa tuohon mielikuvaan. Syy siihen miksi McCainilla on yhtäkkiä mennyt niin 

paljon paremmin esivaaleissa, on se, että hän on kyennyt vakuuttamaan ihmiset hänen lahjomattomuudestaan, ja 

siitä tosiasiasta, että hän ei ole osa 'systeemiä (Establishment)'. [Me olemme kuulevinamme tämän saman 

kertosäkeen jokaisen esivaalikauden aikana näinä useina menneinä vuosikymmeninä.]  

Kun sekä demokraatti- että republikaaninaiset käyttävät samaa illuministista rintamerkkiä vaatetuksessa, niin se 

lujittaa meidän väitettämme että "ei ole olemassa vähäisintäkään eroa demokraatti- ja republikaanipuolueiden 

välillä". Molempien puolueiden johtajat ovat yhtälailla sitoutuneet luciferistiseen Uuteen maailmanjärjestykseen, 

eli, vapaamuurarikristuksen (Antikristus) valtakuntaan.  

Suomentajan kommentti: Ei kai tässä voi muuta todeta kuin että USA on todella se Suuri Saatana, joksi 

edesmennyt Iranin hengellinen johtaja Ajatollah Khomeini sitä kutsui. USA:n tehtävänä näyttää olevan vain 

aikaansaada UMJ keinolla millä hyvänsä. Tämän Feeniks-lintu rintamerkin käyttö vallan piireissä vain vahvistaa 

sitä käsitystä, että Amerikan Yhdysvallat on muinaisen Egyptin jälkeläinen, jonka presidentit ovat nykyajan 

Faraoita. Ihmisten sokeus Yhdysvaltoja kohtaan on suurta, ja Suomessa varsinkin Kokoomus-puolueen 

(kannattajien) taholta. Lucifer on naamioitumisen mestari. USA:n aika on kuitenkin lopussa, sillä lähtien 

demokraattipresidentti John F. Kennedystä, joka valmisti Yhdysvallat Vietnamin sotaan 1960-luvulla aloittaen 

varsinaisesti Pedon valtakauden, on nyt tultu 10. presidenttiin Barack Obamaan, joka on viimeistä edellinen USA:n 

johtaja 10+1 kuninkaan sarjassa (ks. Dan. 7:19-27 ja 4. peto). Jäljellä on vielä pieni sarvi, laiton, eli 11. kuningas 

(presidentti). 

 

--------------------------------- 

 

Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön 

tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka 

varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata 

ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten 

tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda 

monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen. 

 

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin 

välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa 

sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun 

tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu. 

 

Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen 

todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa, 

sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti 

uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä 

vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti. 

 

Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt. 

 

Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat 

nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa. 

 

Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen: 

 

Cutting Edge Ministries 

11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393 

North Attleboro, MA 02763-1156 

 

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille. 

 

Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 2341 

 

 

http://www.sunpoint.net/~patato/cefb.html
http://www.cuttingedge.org/email.html


 

Käännetty Cutting Edge Ministeriön suostumuksella. 

 

Kääntäjä: Olli R. -- "nokialainen" 

 

Takaisin  

 
 

http://www.heinola.org/~patato/cef.html

