
Irak on nyt radioaktiivinen joutomaa -- köyhdytetty uraani alkaa vaatia 

veroa siviiliväestön keskuudessa 

 

Alaotsikko: Jesaja 13 on nyt toteutumassa viimeistä piirtoa myöten Irakissa. Kuitenkin, muoto jolla 

tämä lopullinen tuho toteutuu, on niin järkyttävä ja niin huolellisesti kätketty lännessä asuvien silmiltä 

että tavallisella ihmisellä ei ole aavistustakaan millaisen kansanmurhan tämä Skull & Bones -

presidentti George Bush on langettanut Irakin ja sen väestön ylle.  
 

 

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. 
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Aivan kuten Cutting Edge varoitti huhtikuussa 2003, tämä köyhdytetyn uraanin sota joka käydään Irakissa on 

muuttanut tämän maan myrkylliseksi joutomaaksi. Uraanisaaste täyttää nyt ilman, veden ja ravintoketjun, saaden 

koko populaation kärsimään erilaisista syövistä sekä muista kohtalokkaista sairauksista jotka ovat erittäin yleisiä.  

Kun meidän joukkomme aloittivat hyökkäyksensä Irakissa 20.3.2003, minä sain soiton eräältä lukijalta joka oli 

sotilaslääkäri eräässä Lähi-idän maassa. Tämä lääkäri oli Yhdysvalloissa saamassa koulutusta -- sellaista koulutusta 

jonka ainoastaan Yhdysvallat pystyy tarjoamaan. Tätä lääkäriä koulutettiin nykyaikaiseen sodankäyntiin ja siihen 

liittyi myös sodankäynti köyhdytetyllä uraanilla.  

Tämä lääkäri käytti kaksi tuntia selostaessaan minulle köyhdytettyä uraania käyttävien ammusten haitallisuudesta. 

Me olemme kirjoittaneet lukuisia artikkeleita tästä aiheesta vuosien mittaan, ja me olemme laittaneet ne osastoon 

nimeltä "Depleted Uranium". Koska meillä ei ole aikaa eikä tilaa käsitellä tätä aihetta perinpohjin, ole hyvä ja 

käytä vähän aikaa lukeaksesi niistä muutama. Jos et ole tutkinut tätä aihetta aiemmin, sinun täytyy informoida 

itseäsi tämän hirvittävän aseen vaaroista, sillä se tuhoaa noin 90% irakilaisista siviileistä.  

Tämä sotilaslääkäri varoitti minua, että 20 vuoden kuluttua hyökkäyksestä Irakista tulisi elinkelvoton maa. Ihmiset 

jotka eivät ole lähteneet pois tästä tuomitusta maasta kuolevat. Vuoteen 2023 mennessä, maailman ihmiset tulevat 

ymmärtämään että tämä amerikkalainen invaasio -- joka käynnistettiin valheellisin perustein -- on luonut historian 

suurimman kansanmurhan! Presidentti George Bush tulee olemaan syyllinen kaikkien irakilaisten murhaamiseen, 

eli toteuttaen täten vakavan profetian Jesajan Kirjan luvussa 13:4-5:  

"Kuule, vuorilla käy kuin kuin paljon väen pauhina; kuule valtakuntain, kokoontuneitten kansojen kohinaa: 

Herra Sebaot katsastaa sotajoukkoansa. He tulevat kaukaisesta maasta, taivaan ääristä, Herra ja hänen 

vihansa aseet, hävittämään kaiken maan."  
 

Kun Presidentti Bush määräsi hyökkäyksestä Irakiin, hän kerskui koonneensa "Tahdon liittouman" (Coalition of 

Willing) joka koostui 49 kansakunnasta ympäri maailman. Totisesti, Jumala kokosi suuren joukon joka oli koottu 

"taivaan ääristä". Edelleen, tämä seuraava profeetallinen segmentti kuvailee tämän mahtavan maailmanlaajuisen 

armeijan vaikutusta: "Herra ja hänen vihansa aseet..." Tämän armeijan kerrotaan toteuttavan sellaisen tuomion että 

se tyydyttää Jumalan vihan. Tässä kohdassa Lopun aikoja, Jumala lopulta toteuttaa tuomionsa Muinaista Babylonia 

kohtaan, koska sillä on ollut tärkeä rooli noituuden levittämisessä kaikkialle maailmaan jo 5 000 vuoden ajan. 



Tämä Kabbala on juutalainen versio muinaisesta noituudesta joka on lähtöisin Babyloniasta. Tänään, salaseurat 

perustavat luciferialaisen palveluksensa yleisesti noituuteen sekä erityisesti Kabbalaan. "...hävittämään kaiken 

maan." Köyhdytetty uraani on nyt tomussa, vedessä, ilmassa sekä elintarvikkeissa. Totisesti, Liittouman joukot 

ovat "hävittäneet kaiken maan", kuten Jesaja ennusti 2.500 vuotta sitten.  

Me uskomme lujasti että Bushin invaasio Irakiin 20.3.2003, sekä tämä sota joka on jatkunut siitä lähtien tuo tämän 

tuomion joka on ilmoitettu Jesajan Kirjan luvussa 13. Me julkaisimme viime vuonna artikkelin jossa kerrotaan 

seikkaperäisesti kuinka täydellisesti tämä profetia on toteutunut. Me rohkaisemme sinua lukemaan sen, uutinen 

2171, "President Bush Has Nearly Completed Fulfillment of the End of the Age Isaiah 13 Properly Against 

Ancient Babylon (Iraq)".  

Tässä kohtaa, salli meidän katsastaa tuoreita artikkeleita jotka osoittavat kuinka läpikotaisin Liittouman joukot ovat 

toteuttaneet tämän profetian. Läntinen media on suurelta osin ylenkatsonut tämän katastrofin paljastumisen, joten 

minun täytyi kääntyä arabilähteiden puoleen.  

UUTISKATSAUS: "Iraq´s War Disfigured Babies", Islam Online, 23.2.2009.  

 

"BAGDAD -- Uudessa Irakissa, naiset kuten Leila Omar Wassin ovat murheellisia joutuessaan synnyttämään 

epämuodostuneita lapsia koska vuosien sotiminen on myrkyttänyt heidänkehonsa. 'Minun ensimmäinen lapseni 

kuoli sen jälkeen kun hän oli syntynyt ilman jalkoja ja seuraava kuoli muutama päivä sitten koska hänen 

selkäytimensä oli paljaana ja hänen kallonsa liian suuri,' tämä 36-vuotias nainen kertoi Islam Onlinelle."  

"Wassim on eräs Fallujan pommitusten uhreista vuodelta 2004, jolloin ISA:n armeija väitteen mukaan käytti 

köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia, jotka sisältävät matala-aktiivista radioaktiivista jätettä. Lääkärit 

kertoivat Wassimille että nämä aseet olivat myrkyttäneet hänen kehonsa ja että ne aiheuttivat hänen lastensa 

epämuodostumat sekä sitä seuranneen kuoleman."  

"'Jos olisin tiennyt että kehoni on sairas, en olisi yrittänyt saattaa uutta lasta maailmaan.'"  

"'Asiantuntijat vahvistavat että monet Wassimin lailla, erityisesti raskaasti moukaroiduilla alueilla kärsivät 

samoista asioista.'"  

"'Amerikkalaisten hyökkäyksessä on käytetty suuria määriä kemikaaleja jotka altistavat helposti geneettisen 

materiaalin, joka johtaa siihen että syntyvät lapset elävät vain muutaman tunnin,' kertoi Tri. Adab Hatim, 

lastenlääkäri eräässä baijerilaisessa sairaalassa."  

"'Kaikkein yleisimmät epämuodostumat ovat selkäytimen paljastuminen, raajojen puuttuminen, ylimääräiset 

sormet, silmien epämuodostumat, suurikokoinen pää sekä paljastuneet sisäelimet', hän lisäsi."  

"Kiellettyään asian ensin, Pentagon myönsi maaliskuussa 2005, että valkoista fosforia oli käytetty Fallujassa."  

Washington myönsi myös käyttäneensä 1 200 tonnia köyhdytettyä uraania vuoden 2003 invaasiossa, sinun täytyy 

ymmärtää että he ovat käyttäneet niitä paljon enemmän sekä paljon pidempään. Todellisuudessa, USA-johtoiset 

sotilaat ovat räjäytelleet yli 4 000 tonnia köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia kuuden vuoden aikana! Minä 

http://www.cuttingedge.org/news/n2171.cfm


tulin uskomaan, että Illuminaatilla ei ollut koskaan tarkoituskaan voittaa tätä sotaa, sillä puolustusministeri Donald 

Rumsfeld myönsi alle puolet joukoista jotka heidän omien kenraaliensa mukaan olisi tarvittu. Kun Rumsfeld 

kieltäytyi lisäämästä joukkoja Pentagonin vaatimalle tasolle, minä en löytänyt asialle minkäänlaista järjellistä 

syytä; kuitenkin, Vietnamin sodan haamu kummitteli taustalla, kuten me kaikki nyt tiedämme että Illuminaatilla ei 

ollut koskaan tarkoituskaan voittaa tätä sotaa.  

Mitä enemmän minä tutkin köyhdytettyä uraania, sitä suuremman varmuuden minä sain että syy miksi Irakiin 

lähetettiin vain 140 000 sotilasta oli se, että näin USA:n omat tappiot olisivat pienempiä kun köyhdytetty uraani 

tuhoaa koko maan. Nyt, minä olen vakuuttuneempi kuin koskaan, että näin ovat asiat. Presidentti Bush, 

Puolustusministeri Rumsfeld ja koko Pantagonin henkilökunta käynnistivät tämän sodan tietoisena siitä että se 

tuhoaa tämän maan.  

UUTISKATSAUS: "Specian Weapons Deform Iraqi Babies", Islam Online, 16.6.2008.  

"FALLUJAH (IPS) -- Lapset jotka syntyvät Fallujassa osoittavat sairauksia ja epämuodostumia mittakaavassa 

jollaista ei ole aiemmin nähty, lääkärit ja asukkaat sanovat."  

"Nämä uudet tapaukset, sekä kuolleiden määrä lasten keskuudessa, on noussut sen jälkeen kun 'erityistä aseistusta' 

käytettiin kahdessa massiivisessa pommituskampanjassa Fallujassa vuonna 2004. Kiellettyään asian ensin, 

Pentagon myönsi marraskuussa 2005 että valkoista fosforia oli käytetty vuosi aiemmin Fallujassa."  

"Tämän lisäksi, köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia, jotka sisältävät matala-aktiivista jätettä, käytettiin 

runsaasti Fallujassa. Pentagon myöntää käyttäneensä 1 200 tonnia köyhdytettyä uraania Irakissa toistaiseksi."  

Huomioi, että Pentagon myönsi käyttäneensä 1 200 tonnia köyhdytettyä uraania vuoden 2003 hyökkäyksessä. 

Täten, Pentagon antaa yhä samoja lukuja viisi vuotta myöhemmin, mikä on ilmiselvä valhe.  

 

"Monet lääkärit uskovat että köyhdytetty uraani on syynä syövän lisääntymiselle Irakissa, samoin kuin 

amerikkalaisten veteraanien joukossa jotka pelvelivat vuoden 1991 sodassa sekä tässä nykyisessä miehityksessä. 

'Me näemme sateenkaaren värikirjon nousevan räjähtävistä amerikkalaisten ammuksista ja ohjuksista,' sanoi Ali 

Sarhan, 50-vuotias opettaja joka koki kaksi amerikkalaisten piiritystä vuonna 2004."  

 

Nämä siviilit saivat todistaa kun köyhdytettyä uraania sisältävät ammukset iskivät rakennuksiin. Koska DU-

taistelukärki tai DU-ammus sisältää uraania, se säteilee kuumaa valoa -- kuumempaa kuin mikään maan päällä ja se 

säteilee sateenkaaren värikirjoa. Mutta, DU ei ole ainoa laiton ase jota USA:n armeija käyttää irakilaisia siviilejä 

vastaan.  

 

"'Minä näin ruumiita jotka muuttuivat luiksi ja hiileksi sen jälkeen kun heidät altistettiin pommeille joiden me 

myöhemmin saimme tietää olleen valkoista fosforia.'"  

 

Tämä seuraava segmentti palauttaa meidät DU-myrkytysten päivittäisiin murheisiin.  

 

"Kaikkein huolestuttavinta on, että monet meidän naisistamme ovat kärsineet lastensa menettämisestä, ja joidenkin 

lapsilla on epämuodostumia."  

"'Minulla oli kaksi lasta joilla oli synnynnäinen aivovaurio,' 28-vuotias Hayfa Shukur kertoi IPS:lle. 'Minun 

aviomieheni on ollut amerikkalaisten vankina maaliskuusta 2004 lähtien, joten minun täytyi viedä lapset 

sairaaloihin ja yksityisiin klinikoihin. He kuolivat. Minä käytin kaikki säästöni ja jouduin lisäksi lainaamaan suuren 

summan rahaa.'"  

"Shukur sanoi lääkärien kertoneen hänelle että ne olivat kiellettyjä aseita (restricted weapons) jotka aiheuttivat 

aivovaurion hänen lapsilleen sekä sitä seuranneen kuoleman, 'mutta kellään ei ollut rohkeutta antaa minulle 

kirjallista raporttia.'"  

Nämä lääkärit pelkäsivät kostoa mikäli he rohkenisivat kertoa totuuden, ei ainoastaan amerikkalaisten vaan myös 

Irakin hallituksen taholta heidän pelätessään amerikkalaisten kostoa.  



Nyt, me luemme lapsista jotka on altistettu siten kuin näissä kuvissa osoitetaan.  

"'Monet lapset syntyivät synnynnäisten epämuodostumien kera,' sanoi eräs lastenlääkäri haluten pysyä 

nimettömänä. 'Näillä vastasyntyneillä ilmenee sydänvikoja, suulakihalkioita, Downin syndroomaa, sekä puutteita 

raajoissa.'"  

"Tämä lääkäri lisäsi: 'Minä voin kertoa kaikenlaisista ongelmista jotka liittyvät myrkylliseen saastumiseen jota 

tapahtui Fallujassa marraskuun 2004 verilöylyn jälkeen.'"  

"Monet lääkärit puhuvat samanlaisista tapauksista sekä samanlaisesta kaavasta. Nämä viittaukset jäävät 

anekdoottimaisiksi, tutkimusten sekä virallisten selontekojen puuttuessa. Fallujahin pääsairaalan (General Hospital) 

johto ei ollut halukas antamaan minkäänlaisia tilastoja epämuodostuneina syntyneistä lapsista, mutta eräs lääkäri 

oli valmis puhumaan nimettömänä -- peläten seurauksia mikäli hänen nähtäisiin kritisoivan sairaalan johtoa."  

"'Äidin altistuminen myrkyille sekä radioaktiiviselle materiaalille voi johtaa keskenmenoihin sekä synnynnäisiin 

epämuodostumiin,' tämä lääkäri kertoi IPS:lle. On ollut monia tällaisia tapauksia, ja hallitus 'ei tehnyt mitään 

lieventääkseen vahinkoja, tai auttaakseen tätä sairaalaa mitenkään. Nämä tapaukset vaativat intensiivisiä 

kansainvälisiä toimia sekä teknologiaa jota meillä ei tule olemaan täällä sataan vuoteen,' hän lisäsi."  

"Eräs eläkkeellä oleva irakilainen terveysministeriön virkailija sanoi 26. helmikuuta, että terveyssektori on 'suuren 

paineen alla,' monien lääkärien tultua tapetuksi, lääkärien muuttaessa pois, kehnon lääketieteellisen infrastruktuurin 

sekä lääkepulan takia. 'Meillä on pulaa kaikesta', tämä viranomainen sanoi. 'Meillä ei ole riittävästi erikoistuneita 

lääkäreitä eikä lääkkeitä, ja suurin osa meidän lääketieteellisestä välineistöstä on vanhentunutta. Meillä on paljon 

tapauksia joissa potilas on satuttanut päänsä tai selkärankansa, mutta me emme kykene tekemään mitään sillä 

meillä ei ole riittävästi spesialisteja eikä lääkkeitä,' hän lisäsi. 'Laskimoletkuissa tarvittavia nesteitä, jotka ovat 

perusasioita, ei ole aina saatavilla.' Hän sanoi, että vuoden 1986 jälkeen uusia sairaaloita ei ole rakennettu."  

Presidentti Bush ei kenties ole rakennuttanut sairaaloita sen jälkeen kun hän määräsi hyökkäyksestä, mutta 

varmasti hän upotti useita miljardeja dollareita uuteen suurlähetystöön Irakissa!  

"Irakin terveysministeri Salih al-Hassnawi kertoi lääkepulasta lehdistötilaisuudessa Arbilissa, Kurdistanissa, 22. 

helmikuuta: 'Irakin terveysministeriö kärsii akuutista läkepulasta. Me olemme päättäneet tuoda lääkkeitä 

välittömästi täyttääksemme nämä tarpeet.'"  

"Hän sanoi että vuoden 2008 terveydenhoidon budjetti lääkkeineen ja ambulansseineen on 22 dollaria per 

kansalainen. Mutta tämä tulee liian myöhään niiden monien lasten ja perheiden kohdalla jotka joutuvat kantamaan 

aiemman hävityksen seuraukset. Ja se on liian vähän kattamaan niiden lasten erityistarpeet joilla on 

epämuodostumia."  

Älä mene harhaan: koko Irakin väestö on hiljalleen kuolemassa köyhdytetyn uraanin sekä monien myrkkyjen takia 

joille he altistuvat.  

UUTISKATSAUS: "Syöpä leviää metsäpalon lailla Irakissa", Islam Online, 28.7.2003.  

 

"BAGDAD, July 28 -- Syöpätapaukset sekä syntymäviat ovat levinneet kulovalkean lailla Irakissa vuoden 1991 

sodan jälkeen, saaden lääkärit kuvailemaan niitä irakilaiseksi versioksi flunssasta. Köyhdytetty uraani (DU) jota 

Yhdysvallat ja sen liittolaiset käyttivät Irakissa on surmannut 120 000 - 140 000 irakilaista, viimeisimpien 

arvioiden mukaan jotka Irakin terveysministeriö julkaisi."  



Huomioi että heinäkuussa 2003, jopa 140 000 irakilaista siviiliä oli kuollut. Kuinka monta on kuollut näiden 

kuuden vuoden aikana? Ja, huomioi että vuonna 2003, syöpä ja syntymäviat olivat yhtä yleisiä kuin flunssa.  

"Irakin tultua miltei radioaktiiviseksi myrkylliseksi joutomaaksi, syntymävioista ja syövästä kärsivien irakilaisten 

määrä kasvaa joka päivä seurauksena tappavan radioaktiivisen materiaalin viipyilevästä vaikutuksesta... Tri. Abdul 

Kazimi, bagdadilaisen sairaalan johtaja sanoi, että 7 500 irakilaista saa syövän joka vuosi."  

Tämä köyhdytetyn uraanin katastrofi alkoi paljastua vuoden 1991 sodan aikana, ja se sai aikaan suurta vahinkoa 

irakilaisten terveydelle 12 vuoden ajan ennenkuin Presidentti Bush määräsi hyökkäyksestä. Tämä seuraava 

katkelma paljastaa että nämä aseet ovat kohtalokkaita sotilaille jotka käyttävät niitä.  

"Tätä ainetta on syytetty myös niin kutsutusta Persianlahden sodan syndroomasta, näistä yhä selittämättä jääneistä 

oireista jotka piinaavat satoja tuhansia veteraaneja. Lehdissä kerrotaan että yli 100 000 tonnia köyhdytettyä uraania 

sisältäviä ammuksia käytettiin Aavikkomyrskyssä; se oli ensimmäinen kerta jolloin tällaista asetta käytettiin 

sodassa."  

Tämä Gulf War Veterans Association raportoi että noin 75% kaikista amerikkalaisista sotilaista jotka taistelivat 

tässä vuoden 1991 sodassa ovat joko kuolleita tai kuolemassa. Me näemme samanlaisen vaikutuksen tässä 

kuusivuotisessa sodassa. Itse asiassa, tämä sotilaslääkäri jonka kanssa minä keskustelin uskoo vakaasti että 90% 

kaikista Irakissa palvelevista sotilaista kuolisi johonkin köyhdytetystä uraanista peräisin olevaan tautiin.  

"16.1.1991, Yhdysvallat käynnisti Operaatio Aavikkomyrskyn vapauttaakseen Kuwaitin. Tämä suunnaton 

amerikkalaisjohtoinen ilmapommitus pakotti irakilaiset vetäytymään Kuwaitista 27. helmikuuta. Abdul Hamid 

Khalifa, irakilainen syöpätutkija, sanoi että nämä 13 vuotta kestäneet pakotteet sodan jälkeen tekivät asioista 

vieläkin pahempia. 'Se on katastrofi kirjaimellisesti joka on karannut käsistä,' hän sanoi."  

"'Irakilaisia syöpätapauksia alkoi nousta pintaan vuoden 1991 sodan jälkeen, siten että suurin osa tapauksista 

keskittyi etelään ja siten että naiset kärsivät eniten.'"  

Tämä specialisti lisäsi, että jalkaväki altistui kaikkein pahiten DU-säteilylle. Hän sanoi edelleen, että saastunut 

vesi, vanhentuneet tuonti-elintarvikkeet sekä tuhoutunut infrastruktuuri pahensivat asioita. Khalifa painotti että 

ympäristön saastuminen aiheutti 70% syöpätapauksista ja ravinto 30%. Farras Abd, eräs Irakin kansalainen, jonka 

setä on DU-uhri, sanoi että rukoukset ovat hänen ainoa mahdollisuutensa."  

"'Lääkkeet ovat loppumassa sairaalasta eivätkä he pysty käsittelemään yhä kasvavaa syöpäpotilaiden määrää, joilla 

ei ole varaa matkustaa ulkomaille saamaan hoitoa,' hän huomautti."  

"Toinen, potentiaalisesti vielä suurempi vahinko syntyy kun DU-ammus iskeytyy kohteeseensa. 70% ammuksesta 

palaa törmäyksen voimasta, luoden DU-oksidihiukkasten tulimyrskyn. Jäännökset tästä tulimyrskystä ovat erittäin 

hienojakoista uraanipölyä jota tuuli levittää, jota menee elimistöön hengityksen kautta ja jota päätyy eläinten ja 

kasvien kautta ravintoketjuun. Sitten kun ne lojuvat maassa, nämä ammukset voivat saastuttaa ympäristöä ja luoda 

satakertaisen uraanipitoisuuden pohjaveteen, UNEP:in mukaan."  

Me olemme julkaisseet joitakin vuosia takaperin artikkelin jossa me huomautimme kuinka köyhdytetty uraani voi 

levitä tuulen mukana tuhannen mailin matkan hiekkamyrskyjen mukana. Tämä artikkeli on uutinen numero 2063, 

otsikolla "Sokaisevat hiekkamyrskyt -- kuinka köyhdytetty uraani tappaa kokonaisen väestön".  

Sinä ymmärrät että Illuminati on julistanut hiljaisen sodan kaikkia ei-integroituneita valtioita vastaan Lähi-idässä 

käyttäen Irakia ja Afganistania laukaisualustana josta käsin tämä radioaktiivinen pöly leviää päivittäin.  

Tämä viimeinen artikkeli osoittaa monien arabien ymmärtävän mitä Länsimaat ovat tehneet heille. He saivat 

herätyksen kaksi vuotta sitten jolloin Iranin presidentti Ahmadinejad julkisesti tuomitsi USA:n köyhdytetyn 

uraanin sodan Irakissa. Kuten tämä artikkeli osoittaa, monet arabit ymmärtävät nyt että heidät on kohtalokkaasti 

myrkytetty. He ymmärtävät tämän ja ovat vihaisia. Eräänä päivänä, he tulevat olemaan niin vihaisia että lähtevät 

joukolla sotaan Jerusalemia vastaan toteuttaen Sakarjan Kirjan luvun 12. Tämä päivä on tulossa; seuraa päivittäisiä 

uutisia nähdäksesi kuinka se toteutuu.  

UUTISKATSAUS: "The Truth Behing Depleted Uranium Contamination And its Usage", The Palestine 

Telegraph, 14.7.2009.  

http://www.heinola.org/~patato/cef2063.html


 

"LONDON, June 14 -- Köyhdytetyn uraanin käyttö ammuksissa, sen kyky kulkea pitkiä matkoja ja sen vaikutukset 

terveyteen ovat olleet kovasti esillä julkisuudessa... Vaikka uskotaan että DU-ammuksia käytettiin laajalti Balkanin 

sodassa vuosina 1991-2001, niiden todelliset kasvot eivät paljastuneet kuin vasta erään onnettomuuden 

seurauksena eräällä sotilasleirillä Kuwaitissa vuonna 1991... 10.7.1991, räjähdys tapahtui amerikkalaisten 

ammusvarikolla johon viitattiin nimellä Camp Doha surmaten ja haavoittaen sekä englantilaisia että amerikkalaisia 

sotilaita..."  

"Tämä hirvittävä onnettomuus paljasti ensimmäistä kertaa köyhdytetyn uraanin kauhut. Leirillä asuneet ihmiset 

joutuivat paniikkiin kun useat räjähdykset levittivät DU-ammusten osia pitkin leiriä. Ne sotilaat jotka olivat saaneet 

haavoja ammusten sirpaleista tei hengittäneet tomua joutuivat kohtaamaan hyvin epävarman tulevaisuuden kivun ja 

kärsimyksen kera, ja monet heistä kuolivat matala-aktiiviseen säteilyyn."  

"Ensimmäistä kertaa yleisö sai todisteen köyhdytetyn uraanin vaaroista joka oli nyt saastuttanut tämän varikko-

alueen samoin kuin kauempana olevia alueita jotka olivat tuulen alapuolella. Tämä onnettomuus paljasti 

ensimmäistä kertaa myös taistelukärjet jotka ovat malliesimerkki DU-ammuksista..."  

"Monet ovat kuolleet erilaisiin säteilysairauksiin ja ne jotka ovat jääneet eloon kärsivät sanoinkuvaamattomista 

kivuista ja kärsimyksestä. Tämä on myös johtanut keskenmenoihin ja pahasti epämuodostuneisiin lapsiin. Kuten oli 

myös Agent Orangen tapauksessa Vietnamissa, tämä trendi jatkuu heidän lapsissaan."  

Tämä Lopun ajan tuomio Irakia kohtaan on ollut avautumassa hyökkäyksestä lähtien 20.3.2003. Aika on tulossa -- 

kenties vuoden 2020 vaiheilla -- jolloin yksikään elollinen olento ei pysty asumaan Irakissa. Silloin, Jumalan 

tuomio "hävittämään kaiken maan" toteutuu täydellisesti. [Artikkelissa 1967 David Bay väittää että ihmisten 

sairastumiseen kuluu 8...20 vuotta, joten vuodesta 2010 eteenpäin irakilaisia alkaa kuolla kuin "kärpäsiä", ja että jo 

vuonna 2009 tilanne on niin paha että tätä tapausta ei voi enää piilotella. Sitten, uutisessa 1927 viitataan uutiseen 

1843, jossa kerrotaan että ihmiset alkavat kuolla jo 5...10 vuoden kuluttua altistumisesta (tämä teksti on 

myöhemmin poistettu artikkelista 1843). Täten, hän siirtää tätä hetkeä aina muutamalla vuodella eteenpäin. Suom. 

huom.]  

Ymmärtääksemme vaarat jossa me olemme mikäli Jumala on valinnut meidät olemaan Hänen moukarinsa Irakin 

tuomitsemisessa, sinun täytyy ymmärtää tuomitsemisen kaava joka on paljastettu Vanhassa Testamentissa. Useissa 

tapauksissa, Jumala käytti vielä pahempaa kansakuntaa välikätenä Israelin tuomitsemisessa; mutta sitten, jokaisessa 

tapauksessa, sitten kun Jumala on tuominnut Israelin, Hän kääntyi ympäri ja tuhosi kansakunnan jota Hän oli juuri 

käyttänyt Israelin tuomitsemiseen. Raamattututkijat kutsuvat tätä nimellä "Pattern of Judgement".  

Täten, jos Amerikkaa käytetään langettamaan Jumalan tuomio Irakn ylle, Hän kääntyy pian ympäri ja langettaa 

meille fyysisen tuomionsa. Onko tämä syynä siihen miksi Amerikkaa ei mainita Ilmestyskirjassa, vaikka meidän 

viholliset mainitaan? Onko tämä syynä sihen miksi meidän vapaamuurari-perustajiemme henkioppaat kertoivat 

heille että meidän todellinen kansallislintumme on egyptiläinen Fenix-lintu?  

http://www.cuttingedge.org/news/n1967.cfm
http://www.cuttingedge.org/news/n1927.cfm


Me kerromme tästä järkyttävästä totuudesta uusimmalla videollamme, Eye of the Phoenix. Meidän vapaamuurari-

isämme tiesivät että, lopussa, Amerikka minkä he perustivat, palaisi täydellisesti hienojakoiseksi tuhkaksi aivan 

kuten Fenix-lintu, mutta että tuhkasta nousisi Uusi maailmanjärjestys -- vapaamuurari-Kristuksen valtakunta. [Jo 

ainakin kuuden vuoden ajan, David Bay on julistanut että pian Amerikka tuhoutuu. Tuomioiden täytäntöönpano 

näyttää kuitenkin koko ajan siirtyvän... Suom. Huom.] 

 

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

 

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 

1792 South Lake Drive, Ste. 90 PMB 300 

Lexington, SC 29073 

 

Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille. 

 

Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 2372 

 

 

 

Käännetty Cutting Edge Ministeriön suostumuksella. 

 

Kääntäjä: Pasi Toivonen 

 

Takaisin  
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