
Etus ivu Art i kke l i t Las t  Trumpet Luki jo i l t a

Hengellinen pakotie

Sefanja 2: 1-3:

»Menkää itseenne, kootkaa ajatuksenne, te häpeämätön kansa, ennenkuin neuvopäätös on synnyttänyt -- päivä 
kiitää pois kuin akanat -- ennenkuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennenkuin teidän päällenne tulee 
Herran vihan päivä. Etsikää Herraa, kaikki maan nöyrät, te, jotka pidätte hänen oikeutensa. Etsikää vanhurskautta, 
etsikää nöyryyttä; ehkä te saatte suojan Herran vihan päivänä.» 

Luukas 21: 34-36:

»Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, 
niin että se päivä yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko maan 
päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja 
seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä.»

Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5: 1-3:

»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.»

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

Tässä Last Trumpet Newsletterin numerossa, me tutkimme taas kerran aikamme tapahtumia Jumalan Sanan 
valossa, ja kun me teemme näin me näemme että ma aivan varmasti elämme aikakauden viimeisiä päiviä. Me 
olemme sukupolvi joka näkee kaikkien Raamatun profetioiden lopullisen täyttymyksen, ja poikkeuksetta jokainen 
päivä julistaa lopun kiihrehtymistä ja sitä että ikuisuus häämöttää suurena horisontissa.

Selvästikin, maailma elää ahdistuksen aikaa. Me näemme toistuvia merkkejä auringossa, kuussa ja tähdissä. 
Tulivuoret, maanjäristykset, omituinen sää ja sulava napajäätikkö paljastaa että on meneillään jotakin sellaista 
jollaista ei ole ollut koskaan aiemmin. Sodat ja sanomat sodista, se että koko Lähi-itä on räjähdystilanteessa,
paljastaa Raamatun tarkkuuden ja että synnin taso, erityisesti Amerikan Yhdysvalloissa, on saavuttamassa 
kyllästymispisteen joka synnyttää pelottavan, kiivaan tuomion. Totisesti, se on jo alkamassa toteutua.

Yläpuoliset Raamatun jakeet julistavat vakavamielistä totuutta että suurin osa ihmisistä jotka nyt elävät maan
päällä eivät pääse pakoon Kaikkivaltiaan oikeutettua vihaa vaikka on annettu käsky paeta! Meille on kerrottu mitä 
tehdä, ja kuitenkin jokainen jatkaa elämistään pahuudessa, nauttien ainakin jossain määrin moraalittomuuden 
saastasta, huumeista, juopumuksesta, pornografiasta, noituudesta sen monissa muodoissaan sekä lukemattomista 
muista tavoista kapinoida Kaikkivaltiasta Vapahtajaa vastaan. Jos vain ihmiset kohtaisivat todellisuuden siitä mikä 
on selvästi näkyvillä heidän edessään ja nöyryyttäisivät itsensä täydellisessä parannuksen teossa, he kykenisivät 
pakenemaan pian tulevaa vihaa. Kuten pääsiäinen Egyptissä, jossa veri pelasti kauhuilta joka kohtasi kaikkia 
muita; samoin, kun sakea pimeys peitti maan, Jumalan ihmisillä oli valo asunnoissaan.

Kun me luemme Ilmestyskirjasta Jumalan kunnioitusta herättävästä vihasta joka on aivan edessä, se riittää
nostamaan hiuksesi pystyyn, eikä se ole vitsi. Kaikki nämä asiat tulevat nopeasti. Miksi odottaa hetkeäkään? 
Katumuksessa on suuri voima, sillä kun sinä todella etsit Herraa Jeesusta, Hän ei ainoastaan täydellisesti anna 
anteeksi ja unohda, vaan Hän antaa sinulle myös tarvittavan määrän voimaa selättää synti ja synnilliset tavat jotka 
ovat olleet hiljaa kuristamassa elämää ulos sinusta. Sinä voit voittaa todistuksesi sanalla sekä Karitsan verellä. 
Kukaan meistä ei ole sen arvoinen mutta kuten Raamattu sanoo, me olemme "lasketut sen arvoiseksi" jos me 
käytämme tätä hengellistä pakotietä. Me voimme suojautua tämän maan päällä vaivan aikana. Tämä hengellinen 
pakotie sulkeutuu pian.

Outo aika ja noiduttu kansakunta
Ajanjakso 20. tammikuuta - 20. maaliskuuta on hyvin outo ja tärkeä ajanjakso noidille, erityisesti Yhdysvalloissa. 
Se on erityistä aikaa käynnistää uusia okkultistisia projekteja uudelle vuodelle. 19.3. - 22.3. tunnetaan noitien ja 
illuminaattien keskuudessa nimellä "Mars ingress"; tämä on termi jota astrologit käyttävät osoittamaan 
optimaalista aikaa aloittaa sota. Me tiedämme että Presidentti Bush valitsi tämän Ostera-sapatin ajan 
hyökkäykselle Irakiin ja julisti vihollisuuksien loppuneen Beltaine-sapattina 1. toukokuuta. Herra Bush on 
todellinen Skull & Bonesman, ja hän tekee kaiken noituuden kaavan mukaan. Maaliskuu on nimetty Marsin, 
muinaisen sodan jumalan mukaan. Jos sinä olet ihmetellyt uusia viimeaikaisia sota-uhitteluja koskien Syyriaa, 
Irania ja Pohjois-Koreaa, sinulla on vastauksesi.
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Olen kiitollisuudenvelassa jokaisena päivänä siitä että olen pelastunut noituuden ja okkultismin valtakunnasta. Sen 
vuoksi mitä minä tiedän tästä valtakunnasta, minä seuraan jatkuvalla hämmästyksellä kun Illuminatin salaliiton 
elitistiset suunnittelijat tekevät töitä uuden maailmanjärjestyksen suunnitelmiensa kimpussa, sillä heidän
aikatauluihinsa merkityt tapahtumat noudattavat aina noituuden ja astrologian kaavaa. Noidat ottavat vuoden 
pyörän, joka tunnetaan myös nimellä "onnenpyörä" ja jakavat sen kvartaaleihin. Täten, näistä 52 viikosta 
muodostuu neljä 13 viikon jaksoa. He edelleen jakavat nämä viikot ristineljänneksiin eli 6½ viikon jaksoiksi. 
Tämä on koko tämän uskonnon perusta. Jokainen 6½ viikkoa merkitsee ristineljännestä tai korkeaa sapattia, ja 
jokainen 13 viikkoa merkitsee neljännes-sapattia. Maailman tapahtumat noudattavat aina tätä kaavaa, ja Jumala 
myös lähettää tuomionsa heidän ylleen heidän omien kaavojensa mukaan. Minä olen seurannut tätä viimeiset 24 
vuotta eikä se koskaan petä.

Kun helmikuun 2. päivä saapui, se oli uuden vuoden ensimmäinen sapatti, ja ristineljännes-sapatti joka tunnetaan 
nimellä Imbolc. Sana Imbolc tarkoittaa "vatsasa" ja noidat uskovat sen olevan kevään ensimmäinen liike Äiti 
Maan kohdussa. Roomalaiskatoliset tuntevat tämän päivän Kynttilänpäivänä, ja muut tuntevat sen nimellä
Metsämurmelin päivä jolloin turkispeitteiset eläimet tulevat ulos Äiti Maan kohdusta nähdäkseen aurinko-jumalan 
varjon ja ennustaakseen uuden kevään syntyä. Tämä on mihin noidat uskovat. Se on heidän uskontonsa.

Kun minä käänsin radion auki 2. helmikuuta 2005, ensimmäinen uutinen jonka minä kuulin ABC-uutiskanavalta 
oli se että televisiossa esiintyvä seksin määrä herätti kysymyksiä. Mainittiin että musiikkikanavalla (MTV) oli 
keskimäärin 13 seksikohtausta tunnissa. Sattumoisin, ne jotka hallitsevat maailmaa ovat omistaneet tämän ajan
vuodesta hedelmällisyyden jumalattarelle. Seuraava uutinen oli että Keskuspankki kokoontui sinä päivänä 
aikomuksenaan nostaa korkoja. Tämän lisäksi, Paavi sairastui ja häntä hoidettiin sairaalassa, ja Presidentti Bush oli 
valinnut tämän päivän puheelleen kansakunnan tilasta. Kaikki tämä noitien Imbolc-sapattina.

6. helmikuuta, pidettiin Super Bowl jalkapallo-ottelu ja se oli nimeltään Super Bowl XXXIX. En katsele
televisiota, mutta minä pystytän antennin tiettyjä tapahtumia varten jos tunnen tarvetta tehdä näin. Minä katsoin 
Super Bowl 39:n puoli-ajan ohjelmaa sillä minä tiesin että sen täytyi olla okkultistinen tapahtuma ja se oli. Luku 
39 on 3 x 13 ja Saatana ei unohtaisi tätä tilaisuutta tehdä työtä suunnitelmiensa kimpussa ja toimia ihmiskarjansa 
kanssa. Siellä oli Sir Paul McCartney seisomassa valoympyrän keskellä. Hänellä oli yllään punainen paita jossa oli 
suuri pentagrammi yksi sakara ylöspäin, paidan etupuolella. Tämä tähti edustaa loitsun lähettämistä ja nämä viisi 
sakaraa edustavat maata, tuulta, tulta, vettä ja henkeä. McCartney, entinen Beatlesin jäsen, lauloi neljä laulua --
kaksi sellon ja kaksi pianon säestyksellä. Nämä laulut olivat: "Drive My Car", "Get Back", "Live and Let Die" ja 
"Hey Jude". Paljon voitaisiin sanoa näistä kaikista kieroutuneista lauluista ja ne muodostivat kehittyvän kaavan,
mutta minä katsoin hämmästyksellä kun McCartney heitti loitsun kansakunnan ylle laulun "Hey Jude" aikana. 
Tämä loitsu lähetettiin, täydellisenä käsimerkkien kanssa, kun laulun sanat täyttivät stadionin. Jokainen stadionilla 
oli varustettu valokynän kanssa jota he pitivät ylhäällä kun he liittyivät tähän pahaan lauluun. Tämä laulu kertoo
LSD-huumeesta joka on ihon läpi imeytyvä imupaperi-huume, ja on CIA:n kehittämä heikentämään mieltä. Tri. 
Timothy Leary, joka auttoi popularisoimaan tämän huumeen, julisti että huumeen vaikutuksen alaisena olevat 
näkevät toisen maailman joka on todellinen mutta jota ei voida muutoin nähdä. Laulussa "Hey Jude" on seuraavat 
sanat: "...muista päästää hänet ihosi alle sitten alkaa olla paremmin." Kymmenet tuhannet ihmiset lauloivat mukana 
ja vastaanottivat tämän loitsun joka oli suunniteltu tuottamaan entistä suurempaa himoa huumeisiin ja seksiin. Se
oli suuren luokan mielen sitomis loitsu.

Totisesti meidän kansakuntamme on noiduttu, ja meillä on melkein universaali kiinnostus noituuteen, jonka vuoksi 
minä puhun sen vaaroista jatkuvasti. Noidat ovat kehoittaneet minua lopettamaan tämän ja uhanneet seurauksilla.
Ainoat henkilöt jotka aiheuttavat minulle enemmän vaivaa kuin noidat ovat tunnustukselliset "kristityt". Kirkot 
jatkavat Harry Potter -kirjojen ja -elokuvien hyödyntämistä, jotka opettavat lapsille noituuden periaatteita. 
Hiljattain, Good Shepherd of Momence -niminen episkopaalinen kirkko järjesti erityisen tilaisuuden jossa 
seurakunnan lapset lukivat Raamattua kynttilän valossa ja katsoivat sitten kolme Herry Potter filmiä myöhään 
yöhön. Pastori Walter Griesmeyer sanoi: "J.K. Rowlingin Harry Potter -elokuvissa on paljon kristillistä
symboliikkaa. Eräässä kohtauksessa Harry Potter astuu sisään Professori Dumbledoren toimistoon ja nurkassa oli 
kuoleva feeniks-lintu. Äkkiä, tämä lintu leimahtaa liekkeihin Potterin ja professorin edessä ja muuttuu tuhkaksi. 
Sitten linnunpoikanen syntyy ja nousee ylös tuhkasta." Pastori jatkoi sanomalla: "Tämä edustaa Herran 
ylösnousemusta." Meidän täytyy muistaa että feeniks-lintu on selkeän pakanallinen ja on noituuden oppi. Se 
edustaa Saatanaa jota korkean tason noidat kutsuvat Luciferiksi. Luukas 10:18 sanoo: "Silloin hän sanoi heille: 
'Minä näin saatanan lankeavan taivaasta niinkuin salaman.'" Noidat uskovat että hän nousee uudestaan liekeistä ja 
tuhkasta ja synnyttää uuden maailmanjärjestyksen. Se on heidän uskontonsa.

Me elämme kieroutuneen uskonnollisen uskon aikaa, ja se muuttuu oudommaksi kaiken aikaa. London Times -
sanomalehti julkaisi hiljattain uutisen joka alkoi: "Ihmisiä tullaan kiduttamaan laboratorioissa Oxfordin 
Yliopistossa Yhdysvaltain rahoittamassa kokeessa jotta nähtäisiin onko usko Jumalaan tehokas kivun lievittäjä." 
Tässä tutkimuksessa on mukana huippu-neurologeja, farmakologeja, ruumiin tutkijoita, etiikan tuntijoita ja 
teologeja. Tämä on kahden miljoonan dollarin tutkimus jota rahoittaa amerikkalainen John Templeton -rahasto. 
Tri. Toby Collins sanoi: "Me simuloimme kärventymisen tunnetta nähdäksemme kuinka ihmiset, kääntämällä 
ajatukset toisaalle tai käyttämällä erilaisia strategioita, voivat mukauttaa ja vähentää kivun tasoa. Samalla kun he 
kärsivät, heille näytetään uskonnollisia symboleita kuten Neitsyt Marian kuvia tai krusifiksi. Heidän neurologinen 
vastauksensa mitataan jotta määriteltäisiin heidän uskonsa tehokkuus joka auttaa heitä selviytymään." Mikä on 
tämän tutkimuksen todellinen syy jossa määritellään niiden ihmisten kivunsietokyky joita pidetään kristittyinä?
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Nämä ovat päiviä jollaisia ei ole koskaan ollut! Irakilaiset pakotetaan alistumaan silmien skannaukselle 
tunnistamista varten. Sutterissa, Kaliforniassa, Brittan Elementary Schoolin oppilaat pakotettiin pitämään 
radiotunnistelappua kaulassaan joka valvoo oppilasta kaiken aikaa. Tämä ohjelma on nyt keskeytetty vanhempien
suuttumuksen takia. Mainittakoon tässä että kaikki yksityisyys on mennyttä. Illuministit valvovat ja nauhoittavat 
kaikki puhelut hyödyntämällä kännykkämastoja kaikkialla maassamme. Nyt matkapuhelimia käytetään erityisesti 
rivouksiin, kun miljoonat ihmiset hankkivat kännyköihinsä pornografisia kuvia yhdistettyinä "asiaankuuluvin" 
äänin. Kaikki tämä on suunniteltu saamaan aikaan enemmän haureutta ja aviorikosta, joka on jo täyttänyt meidän 
maamme.

Virkaanastujaisten okkultistinen ilmapiiri
Presidentin virkaanastujaiset pidettiin 20.1.2005, päivänä jolloin noitien vesimiehen merkki alkoi. On 
mielenkiintoista huomioida että kun siunaus annettiin, puhuja viittasi Jumalaan "todellisena voiman välittäjänä". 
Jäin miettimään, että mikä Jumala ja millaisesta voimasta hän puhui. George W. Bushin virkaanastujaispuhe sisälsi 
salamyhkäisiä okkultistisia teemoja jotka luultavasti jäivät huomaamatta useimmilta. Eräs tällainen esimerkki 
annettiin noin puolessavälissä kun Presidentti sanoi: "Ponnistuksiemme kautta me olemme sytyttäneet tulen... 
kuten myös tulen ihmisten mieliin. Se lämmittää niitä jotka tuntevat sen voiman, se pelottaa niitä jotka taistelevat
sitä vastaan, ja eräänä päivänä tämä raivoava vapauden tuli saavuttaa maailmamme pimeimmät nurkat." Tämä 
käsite ja nämä sanat "tuli ihmisten mielissä" on otettu suoraan Dostojevskin romaanista Riivaajat. Tässä kirjassa 
eräs hahmoista sanoo: "Tuli on ihmisten mielissä eikä talojen katoissa." Tämän tarinan asiayhteys on hillitön halu 
valtaan kaappaamalla valta viekkaalla voiman manipuloinnilla. On mielenkiintoista huomioida että Fidel Castro, 
joka tuntee vallankumoukselliset ja heidän tiensä koska hän on ollut sellainen koko elämänsä, sanoi että Presidentti 
Bush oli "sekopäinen" virkaanastujaisissaan.

On muitakin kysymyksiä joihin pitäisi löytyä vastaus koskien Presidentti Bushia ja hänen virkaanastujaisiaan.
Miksi Presidentti Bush salli tyttärensä Barbaran kutsua siivottoman Rap- rock-artistin joka tunnetaan nimellä "Kid 
Rock" esiintymään virkaanastujaisjuhlissaan. Kid Rock on pahamaineisen kuuluisa F-sanojen jatkuvasta käytöstä 
ja hän seurustelee pornonäyttelijän kanssa. Kid Rock on suuri Bush-fani ja kerskuu sillä että hän tapasi Presidentin 
silloin kun Kid Rock aloitteli. Lopulta, median painostuksesta Kid Rock täytyi peruuttaa.

Presidentti Bush oli kiireinen rynnätessään tanssiaisesta toiseen vaimonsa Lauran kanssa jolla oli yllään 10.000
dollaria maksanut Oscar de la Rentan suunnitteleva puku. Constitution-tanssiaisissa he tanssivat 66 sekuntia. Koko 
tapahtumassa oli sellaista joka herätti epäilystä ympäri maailman. Ihmiset ihmettelivät että miksi Presidentti, hänen 
vaimonsa ja kaksi tytärtään jatkuvasti tekevät el-cernunno saatanallisia tervehdyksiä sormillaan. Jotkut ovat 
yrittäneet kertoa minulle että se on Teksasin Yliopiston pitkäsarvinen tervehdys. Jos näin on asia, Teksasin 
Yliopistolla on paljon faneja ympäri maailman. Seuraavassa joitakin esimerkkejä monista jotka ovat tehneet tämän 
identtisen merkin: Jordanian Kuningas Abdullah, Silvio Berlusconi, Prinssi Charles, Tony Blair, Tom Ridge, Dan 
Quayle, Liz Taylor, Amy Grant, Kenraali Tommy Franks, Senaattori John Edwards, Saatanan ylipappi Anton 
Szander LaVey sekä monet muut. Tämä sama saatanallinen tervehdys esiintyy Satanic Biblessä nimellä "Mano
Cornuto", joka merkitsee uskollisuutta satanistien välillä sekä alamaisuutta heidän sarveikkaalle jumalalleen. 
Minulla on edessäni Reuters-uutispalvelun kuva jossa Laura Bush tekee saatanallisen tervehdyksen oikealla 
kädellään samalla kun Presidentti Bush joka seisoo hänen vierellään tekee tämän saman merkin vasemmalla 
kädellään. Tämä on merkki joka tarkoittaa "olkaa kirottuja" okkultismissa.

On kuitenkin monia jotka kieltäytyvät tulemasta huiputetuksi. Kaikkialla Norjassa ja muissa osissa Eurooppaa 
ihmiset esittävät tämän kysymyksen: Miksi Presidentti Bush teki jatkuvasti saatanallisia tervehdyksiä
virkaanastujaisjuhlissaan? Norjalainen sanomalehti Nettavisen julkaisi artikelin otsikolla "järkyttäviä tervehdyksiä 
Bushin tyttäreltä". Tässä artikkelissa kysyttiin, että miksi hän ja hänen perheensä tekevät kunnianosoituksia 
Saatanalle. Sananlaskut 6:12-15 sanoo: "Kelvoton ihminen, väärä mies on se, joka kulkee suu täynnä vilppiä, 
silmää iskee, jaloillaan merkkiä antaa, sormillansa viittoo, kavaluus mielessä, pahaa aina hankitsee, riitoja 
rakentaa. Sentähden hänen turmionsa tulee yhtäkkiä, tuokiossa hänet rusennetaan, eikä apua ole." Me löydämme 
myös seuraavat sanat Jobin Kirjasta 31:25-28: "...jos iloitsin siitä, että rikkauteni oli suuri ja että käteni oli saanut 
paljon hankituksi, jos katsellessani aurinkoa, kuinka se loisti, ja kuuta, joka yhä vaelsi, sydämeni antautui salaa 
vieteltäväksi ja käteni niille suudelmia heitti, niin olisi sekin raskaasti rangaistava rikos, sillä minä olisin kieltänyt 
korkeuden Jumalan." Me usein näemme julkkisten suutelevan käsiään ja heittäen suukkoja, mikä on Jumalan 
kieltämä ja yhdistetään Baalin palvontaan. 

Sijoittamassa paikoilleen Kolmannen maailmansodan joukkoja
Koskaan maailman historiassa ei ole ollut suurempaa potentiaalia maailmansotaan kuin on olemassa tällä hetkellä. 
Yhdysvallat ja lukuisat muut kansakunnat ovat jo mukana verisessä konfliktissa Afganistanissa ja Irakissa. Nyt 
kun Condoleezza Ricestä on tullut ulkoministeri, hän on ansiokkaasti ärsyttänyt Irania ja Pohjois-Koreaa. 
Molemmilla valtioilla on ydinaseita. Koko maailma näyttää olevan liikkeellä kohti Harmageddonia suurella 
nopeudella. Libanonin pääministeri Rafiq Hariri surmattiin hiljattain ja Syyriaa syytettiin teosta. Syyria ja Iran 
ovat nyt muodostaneet yhteisen rintaman Yhdysvaltoja vastaan ja totisesti nämä kansakunnat ovat vihaisia. 
Raamattu mainitsee tämän kansainvälisen vihan Ilmestyskirjan luvussa 11:18 seuraavasti: "Ja pakanakansat ovat
vihastuneet..."

Yhdysvallat on jo aloittanut sotatoimet Irania vastaan lähettämällä kommando-sotilaita tähän maahan etsimään
ydinaseita. New York Daily News on raportoinut että Yhdysvallat on valmis hyökkäämään Iraniin. Iran on 
selkeästi ilmoittanut että he eivät koskaan luovu ydinohjelmastaan. Sillä välin, Yhdysvallat jatkaa vakoilukoneiden 
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lähettämistä ja iranilaisten ärsyttämistä. Me tiedämme myös että sekä Iran että Punainen Kiina ovat ostaneet 
ilmasta maahan laukaistavia ohjuksia ukrainasta. Iranin Presidentti Mohammad Khatami puhui hiljattain 
kymmenille tuhansille iranilaisille ja sanoi: "Iranin islamilainen tasavalta ei etsi sotaa, väkivaltaa tai yhteenottoa. 
Kaikki hyökkääjät tulevat kohtaamaan palavan helvetin."

Näyttää siltä että koko Lähi-itä on ruutitynnyri joka odottaa räjähtämistään, mutta on muitakin huolenaiheita. AP 
raportoi hiljattain että Venäjä ja Kiina valmistelevat massiivista yhteistä sotaharjoitusta Kiinan maaperällä. Idän 
kuninkaat ovat nousemassa ja koukistelevat muskeleitaan. Pohjois-Korea on ilmoittanut omaavansa ydinaseita. Me 
tiedämme myös että Pohjois-Korea on myynyt uraania Libyalle.

Kummallisella tavalla, me elämme maailmassa joka valmistautuu sotaan rauhan nimessä. Koko maailma on 
järjestymässä uudelleen, ja Euroopan Yhdysvallat on nyt todellisuutta. NATO on Euroopan Unionin voimakas 
armeija. Minä katson hämmästyneenä kun Euroopan Unionin perustuslaki allekirjoitettiin Roomassa Paavin suuren 
mustan kuvan alla. Tämä kuva näyttää itse Saatanalta, ja voi tuntea voimakkaan pahuuden kun sitä katsoo. Tämä
allekirjoitus tapahtui kaksi päivää Halloweenin jälkeen vuonna 2004. Nyt tämä EU:n perustuslaki on tarkoitus 
viedä avaruuteen italialaisen astronautin Roberto Vittorin mukana joka ammutaan ylös Kazakstanista 15.4.2005.

Järkyttävä uutinen Israelista!
Suuri muutos Israelin hallinnossa on tapahtunut hiljattain. Varjohallitus (governing body) jota ei ole ollut olemassa
1600 vuoteen on äkkiä ilmestynyt. 20. tammikuuta vuonna 2005, samana päivänä jolloin oli USA:n presidentin 
virkaanastujaiset, Sanhedrin käynnistettiin Tiberiaassa. Tämä ainutlaatuinen seremonia kokosi 71 rabbia jotka 
saivat erityisen rabbiinisen määräyksen maimoniideilta. Tämän Sanhedrinin on tarkoitus olla uskonnollinen valta 
Israelissa. Mainittakoon tässä että se oli Sanhedrin joka tuomitsi Jeesuksen kuolemaan ja aiheutti Jeesuksen 
apostoleille niin paljon ongelmia, erityisesti Apostoli Paavalille.

Tämä uudelleen muodostettu Sanhedrin kokoontuu 9. helmikuuta keskustelemaan ja määritelläkseen entisen 
Jerusalemin temppelin tarkan sijainnin. Tarkoitus on jälleenrakentaa tämä temppeli ja käynnistää uudelleen 
palvontamenot Rabbi Chaim Richman:in mukaan. Eräs ongelma on siinä että temppeli täytyisi rakentaa paikalle 
jossa on nyt muslimien Kalliomoskeija. Aivan ilmiselvästi, jos moskeija pyrittäisiin tuhoamaan, helvetti pääsisi irti
kun miljardi muslimia raivostuisi. Aikaa on vähän, ja meidän mielemme ja sydämemme pitäisi askarrella tämän 
kysymyksen parissa: "Missä minä vietän iäisyyteni?"

Kouristelevan luomakunnan viimeiset kouristukset
Joulukuun 26. päivän suuresta maanjäristyksestä lähtien, maapallo ei ole ollut sama. Kokonaiset saaret ovat 
siirtyneet paikoiltaan mukaanlukien Sumatra joka on 1060 mailia pitkä ja 250 mailia leveä. Tämä tosiasia selittää 
miksi amerikkalainen sukellusvene törmäsi kiviseen merenpohjaan hiljattain. U.S.S. San Francisco iski kiviin 
surmaten yhden merimiehen ja 60 loukkaantui. New York Times kertoi tästä 12.1.2005. Vaikka laivasto etsii 
syntipukkia, heidän täytyy muistaa että tämä maanjäristys on muuttanut pysyvästi Tyynen valtameren pohjaa, ja 
että kivet ja maa johon sukellusvene törmäsi eivät olleet siellä aikaisemmin eikä niitä ollut merkitty karttoihin.

Tämä maanjäristys ei vaikuttanut ainoastaan Tyyneen valtamereen vaan suurimpaan osaan maailmaa. Maanjäristys 
tuntui 400 metriä Floridan alapuolella ja nosti pohjaveden pintaa neljä tuumaa.

Maanjäristykset monin paikoin jatkuvat hämmästyttävällä voimalla ja taajuudella. 10.1.2005, pohjois-Iraniin iski 
5,8 suuruinen järistys. Muita hiljattain tapahtuneita järistyksiä tänä alkaneena vuonna ovat: pohjois-Japani, 18.1., 
6,3; Uusi Seelanti, 20.1., 5,5; itäinen Turkki, 25.1., 5,5; sekä lukuisat muut. Maan kuoressa ei ole koskaan ollut 
tällaista epävakaisuutta. Intian Andamaanien saaristoa ravisteli 28 jälkijäristystä 24 tunnin aikana 28.1.2005. 
Helmikuun kuudentena, Filippiinejä tärisytti 7,1 suuruinen järistys.

Opiskellessamme maanjäristys tilannetta ja miettiessämme meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen sanoja; Hän selkeästi varoitti että lukuisat maanjäristykset monin paikoin olisivat maailmanlopun 
merkki, minä vilkaisin USA:n Geologisen tutkimuslaitoksen tilastoja ja löysin hämmästyttäviä lukuja. Yhden
esimerkki-viikon aikana, helmikuun ensimmäisellä viikolla joka on eräs vuoden okkultistisimpia viikkoja, oli tasan 
66 yli neljän richterin maanjäristystä. Monet olivat luokkaa 5, 6 ja 7. Nämä järistykset jatkuivat helmikuun toisella 
viikolla -- voimakas maanjäristys 8. helmikuuta lähellä Vanuatua voimakkuudeltaan 6,7. Samana päivänä oli kaksi 
järistystä Tunisiassa, On niin paljon maanjäristyksiä joka päivä etten voi julkaista niitä kaikkia tässä uutiskirjeessä. 
Koskaan aikaisemmin ei ole ollut tällaista.

30.12.2004, huomattava venäläinen tiedemies varoitti että toinen suuri maanjäristys ja tsunami on välitön lähellä 
päiväntasaajaa sekä itäisellä että läntisellä pallonpuoliskolla. Tri. Jevgeni Dolginov varoitti että murtumat Maan
kuoressa tuovat pian vakavia seismisiä onnettomuuksia.

Samalla kun tulivuoret jatkavat purkautumistaan, napajäätiköt sulamistaan ja omituiset säät vallitsemistaan, eikö 
ihmisten pitäisi kiinnittää näihin huomiota? Eivätkö kaikki nämä asiat ole selkeä varoitus syntiselle ihmiselle katua 
ja tehdä parannus? Tiedemiehet sanovat nyt että globaali lämpötila nousee 11 Celsius-astetta saaden aikaan 
hirvittäviä seurauksia.

Toinen järkyttävä raportti julkaistiin hiljattain huomattavan tiedemiehen toimesta, jossa sanotaan että meidän 
aurinkomme on himmenemässä! Tri. Gerry Stanhill:in mukaan -- hän on englantilainen tiedemies joka 
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työskentelee Israelissa -- auringonvalo on himmentynyt jatkuvasti, ja vuodesta 1950 lähtien me olemme 
menettäneet huimat 22 prosenttia. Minua muistuttavat sanat Matteuksen luvussa 24:29 joka sanoo: "Mutta kohta 
niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta, ja 
taivaitten voimat järkkyvät."

On monia merkkejä taivaissa, ja NASA:n tiedemiehet ovat hiljattain julkaisseet raportteja yhä useammista mustista 
aukoista avaruudessa jotka kirjaimellisesti repivät tähdet paikoiltaan ja työntävät osan niiden sisuksista tiheisiin 
ytimiinsä. Tiedemiehet sanovat että mustat aukot turmelevat avaruuden ja ajan niiden ympäriltä.

Tähtiä repivien mustien aukkojen lisäksi, tähdet myös vaeltavat ulos meidän Linnunrata-galaksistamme. Tri. 
Warren Brownin mukaan, joka on astronomi Harvard-Smithsonian Astrofysiikan keskuksessa, tällaista ei ole 
tapahtunut koskaan aikaisemmin. Näyttää siltä että meidän galaksimme on alkanut hajota ja tiedemiehet ovat
antaneet näille vaeltaville tähdille nimen "outcast stars" (poisheitetyt tähdet). Juudan Kirjeen jae 13 sanoo: 
"...rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkkyys ikuisiksi 
ajoiksi on varattu." Näin on niiden kanssa jotka vastustavat Kaikkivaltiasta, ja Hän käyttää juuri näitä merkkejä 
varoittaakseen meitä kaikkia!

Lopuksi, minä haluan kiittää teitä kaikkia jotka tuette tätä Lopun ajan ministeriötä niin monin tavoin. Siunatkoon
Jumala sinua avustasi. Me edelleen kiinnitämme rukouspyyntöihisi yksilöllistä huomiota. Armo ja rauha olkoon 
ylläsi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.

David J. Meyer

http://www.lasttrumpetministries.org/

Takaisin

Sivu 5/5Last Trumpet Newsletter - Maaliskuu 2005

17.8.2013mhtml:file://C:\Users\Omistaja\Documents\Last Trumpet Newsletterit ym. David J. Me...Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.lasttrumpetministries.org/
http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/

