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Sodoman ja hengellisen Egyptin Yhdysvallat

Ilmestyskirja 11:8:

"Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen
kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin."

Jesaja 19:1-4, 14:

"Ennustus Egyptistä. Katso, Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin. Silloin vapisevat
Egyptin epäjumalat hänen edessään, ja sydän raukeaa Egyptin rinnassa. Minä kiihoitan
Egyptin Egyptiä vastaan, niin että he keskenänsä sotivat, ystävä ystävää vastaan, kaupunki
kaupunkia vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Egyptiltä katoaa rohkeus rinnasta, ja
minä hämmennän hänen neuvonsa; ja he kysyvät epäjumalilta, henkienmanaajilta, vainaja-
ja tietäjähengiltä. Minä annan Egyptin tylyn herran käsiin, ja kova kuningas on hallitseva
heitä, sanoo Herra, Herra Sebaot."

"Herra on vuodattanut sen keskuuteen sekasorron hengen, ja niin he saattavat Egyptin
horjumaan kaikissa menoissansa, niinkuin juopunut horjahtaa oksennukseensa."

Luukas 13:2-5:

"Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille: 'Luuletteko, että nämä galilealaiset olivat syntisemmät
kuin kaikki muut galilealaiset, koska he saivat kärsiä tämän? Eivät olleet, sanon minä teille,
mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte. Taikka ne kahdeksantoista, jotka
saivat surmansa, kun torni Siloassa kaatui heidän päällensä, luuletteko, että he olivat
syyllisemmät kuin kaikki muut ihmiset, jotka Jerusalemissa asuvat? Eivät olleet, sanon minä
teille, mutta ellette tee parannusta, niin samoin te kaikki hukutte.'"

Tässä Last trumpet Newsletterin numerossa me käytämme Raamattua tutkiaksemme hyvin
outoa ja voimakasta henkeä joka on alkanut tulla näkyville kaikkialla Yhdysvalloissa. Nämä
ovat aivan viimeisiä päiviä jotka edeltävät meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen
Kristuksen paluuta, ja Raamattu kertoo meille että nämä viimeiset päivät olisivat täynnä
merkkejä jotka osoittavat meidän elävän tuhon aattoa.

Ilmestyskirja 11:8 kertoo meille Lopun aikojen kaupungista jota voitaisiin hengellisesti
kutsua Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa meidän Herramme ristiinnaulittiin. Meidän täytyy
ymmärtää että Jeesusta ei ristiinnaulittu missään kaupungissa vaan hänet vietiin porttien

Last Trumpet Newsletter -- elokuu 2002 unmht://files.kotisivukone.com.unmht/http.5/cuttingedgefinland.kotisi...

1 / 6 16.8.2013 16:02Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


ulkopuolelle maailmaan ja ristiinnaulittiin Golgatalla. Tämän vahvistaa Hebrealaiskirje
13:12-14 joka sanoo: "Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi
portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen
pilkkaansa kantaen; sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me
etsimme." Täten, tämä outo, hengellinen kaupunki nimeltään "Sodoma ja Egypti" on globaali
kaupunki globaaleine asukkaineen, emmekä me kristityt voi olla osa sitä vaikka me
elämmekin täällä hetken. Me olemme nyt näkemässä Sodoman pahatapaisten henkien ja
Egyptin epäjumalanpalveluksen nousevan korkeaan asemaan hallituksessa, ja noituudella
elämöidään kaikkialla. Maailmasta on nopeasti tulossa yksi kaupunki globaaleine
asukkaineen, ja Antikristus häämöttää horisontissa. Sodoman ja Egyptin merkit, symbolit ja
arkkitehtuuri ovat ympärillämme, ja nämä pahatapaiset henget ovat astuneet ihmisten sisään,
erityisesti niiden jotka ovat korkeilla paikoilla.

Antikristuksen lumoavat merkit

Nämä ovat outoja aikoja Sodoman ja Egyptin Yhdysvalloissa. Me kuulemme lasten
sieppauksista joka päivä. Yli puolet maastamme kärsii kuivuudesta ja meillä on nopeasti
leviävä tauti joka on nimetty suuren egyptiläisen joen mukaan -- länsi-Niilin virus. Me
näemme nyt massiivisia sotilaallisia valmisteluja Persianlahdella kun Yhdysvallat
valmistautuu hyökkäämään Irakiin. Kun minä katson tätä kaikkea, minä voin nähdä
noituuden ja okkultismin merkit näiden toimien takana. Entisenä noitana joka on pelastettu
Jumalan armosta, nämä salaiset asiat ovat näkyviä minulle. Lasten sieppauksia tapahtuu
melkein päivittäin, koska Uuden maailmanjärjestyksen illuministiset salaliittolaiset hankkivat
voimansa Luciferilta veristen rituaalien kautta. Langenneet enkelit tai pahat henget tekevät
työtä pystyttääkseen valtakuntansa Saatanalle, ja he voimistavat ponnistuksiaan koska aikaa
on vähän. Toukokuun 1. päivästä lähtien, joka on noitien sapatti, lasten sieppaukset ovat
tasaisesti lisääntyneet, ja tämän mukaan nämä sieppaukset jatkuvat läpi Halloweenin. Noituus
on maailman johtajien ja poliitikkojen uskonto, ja se löytyy vapaamuurareiden ja muiden
salaseurojen opeista. Mainittakoon tässä, että Presidentti Bush on ilmoittanut pitävänsä
konferenssin kadonneiden lasten vuoksi, ja se on määrä pitää vuorokausi syyspäivän
tasauksen jälkeen, syyskuun 22. päivänä. Tarkkaile pian tulevaa kaikkien lasten rekisteröintiä.
Meidän täytyy muistaa että Egyptin Farao myös yritti hallita lapsia. Me tiedämme että jos
tarpeeksi paljon lapsia siepataan, valveutumattomat ihmiset hyväksyvät kaiken mitä hallitus
tarjoaa ratkaisuksi.

Toinen omituisten sattumusten sarja on tapahtunut Fort Bragissa, Pohjois-Carolinassa jossa
monia meidän eliittijoukkojemme sotilaita koulutetaan. Tämän linnakkeen
sotilashenkilökunta kuuluu noitapiireihin kuten mediassa on kerrottu, sekä myös
aikaisemmissa Last Trumpet Newslettereissä. Viimeisen kuuden viikon aikana, neljän
sotilaan vaimot oli murhattu ja heidän aviomiehensä asetettu syytteeseen. Murhat alkoivat
kesäpäivän seisauksen aikoihin ja jatkuivat heinäkuun 31. päivään.

Me elämme surullista ja painostavaa aikaa, ja jokaisen todellisen kristityn pitäisi löytää
rukoukseensa uutta syvyyttä. On melkein vuosi siitä kun New Yorkin kaksoistornit tulivat
alas suurena kehoituksena tehdä parannus, mutta paha ihminen on tullut entistä pahemmaksi.
Me emme näe parannuksen tekoa vaan entistä suurempaa syntiä. Kaikkein suosituin
televisio-show Music TV:llä on "The Osbournes". Tämä on noitaperhe jota isännöi Black
Sabbathin Ozzy Osbourne. Pian saa ensi-iltansa toinen osa "Taru sormusten herrasta"
-elokuva. Noituus uskontona kasvaa nopeasti kaikkialla maailmassa, ja on nyt nopeimmin
kasvava uskonto Australiassa. Englannissa, noitien "pyhässä maassa", Janet Rowling on
kutsunut valitsemansa eliitin Stirling Castleen "kelttiläisiin Halloween-tanssiaisiin". Miksi
niin kutsutut "kristilliset" kasvattajat jatkavat Harry Potter -materiaalin käyttämistä?
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Illuminismin numerot ja pedon merkit

22.7.2002, U.S. News and World Report julkaisi uutisen suunnitelmasta istuttaa puita
William J. Clinton -keskukseen Little Rock:issa Arkansasissa. Artikkeli sanoo: "Ja tässä sinä
voit auttaa. Clintonin tuorein ajatus on tarjota rahoitusta 666:lle puuntaimelle." Numerot ovat
tärkeitä illuminaateille, ja Kaikkivaltias Jumala tuomitsee tämän pahan järjestelmän samalla
mitalla. On olemassa tiettyja lukuja jotka ovat tärkeitä paholaiselle, ja me näemme kun niitä
käytetään yhä uudestaan. Numero 666 on pedon luku Ilmestyskirjan luvun 13 mukaan.
Numero 13 on noitapiirin luku, 18 on kolme kuutosta ja 33 on vapaamuurareiden pyhä luku.
Numerolla 39 on merkitystä Wiccanille ja muulle noituudelle. On hämmästyttävää nähdä
kuinka Jumala käyttää näitä lukuja heitä itseään vastaan tuomitessaan. Jo vuosi ennenkuin
tornit romahtivat, minä varoitin ihmisiä että numero 11 nousisi merkittävään asemaan
Illuminatin keskuudessa, sillä vuosi 2000 nosti esiin Vesimiehen ajan aamunkoiton; tämä on
Eläinradan 11. merkki. Itse asiassa, illuminaatit viittaavat jumalaansa "Vesimiehen
Kristuksena". Me näemme yrityksen toisensa jälkeen suojautuvan velkojiltaan artiklan 11
mukaan. Pedon merkki sekä Vesimiehen merkki 11 ovat läsnä kaikkialla. Jopa Kanadan
pääkaupungilla Ottawalla on uusi logo jossa O:lla on kolme häntää muodostaen luvun 666.
Me näemme nämä numerot uutisissa jos me tiedämme mitä etsiä. Esäs esimerkki on Amtrak-
junaonnettomuus joka tapahtui 29.7.2002. Luku 29 (2+9) muodostaa luvun 11. Juna suistui
kiskoilta tasan 11 mailia Washington D.C:stä kello 1:55 iltapäivällä. Taas, 1+5+5 = 11.
Junassa oli 13 vaunua joista 11 suistui kiskoilta. Paljon muitakin yksityiskohtia voitaisiin
mainita tässä, mutta riittää kun sanon että merkit ovat kaikkialla, ja että mikään niistä ei ole
merkityksetön.

Sodoman ja Egyptin henget

Kun minä kirjoitan tätä uutiskirjettä, minun sydämeni on hyvin raskas, sillä minä tiedän että
vaikka olosuhteet tässä maassa ovat niin pahoja kuin ne ovat, useimmat ihmiset eivät välitä.
Onko tästä kerran niin suuresta Amerikan Yhdysvalloista tullut Sodoman ja Egyptin
Yhdysvallat? Jeesus sanoi, että puu tunnetaan hedelmistään. New York Cityssä, kaupungissa
jota on varoitettu monta kertaa Jumalan vihasta, pormestari Bloomberg liittyi "Gay Pride"
-paraatiin pitäen kädestä naiseksi ja patrioottiseen asuun pukeutunutta homomiestä. Tämä oli
33. vuosittainen paraati ja se oli nimeltään "Rainbow Bright". Pormestari Bloomberg antoi
myös hyväksyntänsä "homoliitoille" sanoen: "Se oli yksinkertaisesti oikea teko."

Maamme länsirannikolla, San Franciscon kaupunki piti 32. vuosittaisen "Gay Pride" -paraatin
jossa oli mukana Brittiläinen näyttelijä Sir Ian McKellen, joka oli Taru sormusten herrasta
-elokuvan tähti. Rannikolta rannikolle, Sodoman synnit ovat läsnä kaikkialla. Tässä maassa
on organisaatio nimeltään NAMBLA joka tukee sanoista "North American Man Boy Love
Association". Se on homo-pedofiili -järjestö jolla on mottonaan: "Jos sinä et saa heitä
kahdeksaan ikävuoteen mennessä, on liian myöhäistä." Nyt on olemassa toinenkin
organisaatio joka edistää seksiä naisten ja nuorten tyttöjen välillä, ja se on nimeltään
"Butterfly Kisses". Kuinka kauan Jumala sietää tätä? On ainoastaan ajan kysymys jolloin
Jumalan viha tulee esiin! Meillä on myös järjestö SAGE joka tulee sanoista "Senior Action In
A Gay Environment". Gay Senior -keskuksia perustetaan kaikkialle maahan, ja nyt me
olemme lukeneet että myös Gay Senior -keskukset ovat kelvollisia saamaan Liittovaltion
rahaa. Me olemme myös lukeneet, että Presidentti Bush on allekirjoittanut lain joka laajentaa
Liittovaltion kuolemantapauksista saadut avustukset koskemaan homopareja. Tämän lisäksi,
Presidentti Bush siirsi syrjään Scott Evertzin, Presidentin AIDS-neuvojan. Evertz on avoimen
homoseksuaali. Presidentti Bush korvasi hänet Tri. Joseph O'Neil:illä, joka on vielä
vannoutuneempi homoseksuaali. Mitä tapahtui Scott Evertzille? Evertz ylennettiin
terveysviraston pääsihteeriksi, jossa hän johtaa AIDSin vastaista taistelua. KUinka surullista
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tämä on, ja kuinka täydellisesti Jesaja 19:14 sopii Yhdysvaltoihin: "Herra on vuodattanut sen
keskuuteen sekasorron hengen, ja niin he saattavat Egyptin horjumaan kaikissa menoissansa,
niinkuin juopunut horjahtaa oksennukseensa."

Sota Irakia vastaan Amerikassa?

Tämä ei ole salaisuus! Yhdysvallat aikoo ryhtyä sotaan Irakia vastaan kun illuministiset
voimat jatkavat kansainvälisen järjestyksen uudelleen muovaamista. Presidentti Bushin
turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Condoleezza Rice sanoi, että Saddam Hussein on paha
mies, ja kuten Presidentti Bush sanoi: "Me aiomme panna hänet eläkkeelle." Tällainen
julistus ei jätä Saddamille muuta vaihtoehtoa kuin iskeä takaisin toivoen parasta. Vuoden
1991 sodassa Saddam sanoi: "Kaikkien sotien on alkanut." Ihmiset nauroivat tälle
lausunnolle, mutta 10 vuotta myöhemmin tornit tulivat alas ja Pentagoniin iskettiin. Mikään
tästä ei ollut yllätys meidän hallituksellemme eikä Illuminaatille. Oli määrätty, että on tullut
aika sodalle Yhdysvaltain maaperällä! Toisin sanoen, on tullut aika sotatilalaille sekä
sotilasvallalle kotimaassa. Seuraava askel on totalitaarinen diktatuuri. 22.7.2002, Tom Ridge,
Kansallisen turvallisuuden ministeriön johtaja sanoi: "Hallituksen pitäisi harkita yli
satavuotisen lain ja tradition kumoamista joka koskee armeijan käyttöä kotimaassa
järjestyksen valvojana." Tämän lisäksi, Presidentti Bush vaati Kongressia tarkistamaan
vuonna 1878 hyväksyttyä lakia joka kieltää armeijaa, ilmavoimia ja merivoimia ottamasta
osaa pidätyksiin, etsintöihin, takavarikoimisiin ja muihin poliisitoimiin Yhdysvaltain
maaperällä. Täten, jos tapahtuu Terrori-isku, meidän armeijallamme on valtuus etsiä ja
pidättää Yhdysvaltain kansalaisia. Kuinka tämä eroaa natsien Gestaposta? Älä ajattele että se
ei voi tapahtua täällä! Amerikasta on tulossa sotilasalue jossa on sotatilalait, kunnes
maailmanlaajuinen diktaattori voi ilmestyä. Tämä on ainoa keino jolla sinä voit hallita
amerikkalaisia. Sinun täytyy luoda kriisi joka vaatii sotilaiden väliintulon kotimaassa.
Ihmisille kerrotaan, että tämä on heidän omaksi parhaakseen. Tämä kaikki on tapahtunut
ennenkin Saksassa, Venäjällä ja Kiinassa. Rukoile nyt!

Uusi Gestapo ja U.S. poliisivaltio

Muutama viikko sitten minulla oli epäilyttävä etuoikeus kokoa Uusi Gestapo Northern
Kentucky Airportissa Cincinnatissa Ohiossa. Minä kävelin lentoaseman läpi kahdesti ja
molemmilla kerroilla minut vedettiin syrjään. Ensimmäisellä kerralla niitä jotka poolivat
kanssani käskettiin nousemaan koneeseen tai myös heidät vedettäisiin syrjään tarkastusta
varten. Naispuolinen vartija otti minun lompakkoni ja kaatoi sisällön pöydälle. Sitten hän otti
minun kenkäni, tutki minut metallinpaljastin-sauvalla sekä käsikopelolla. Viiden minuutin
päästä hän päästi minut menemään. Paluumatkalla minä seisoin seitsemän vuotiaan pojan
edessä jolta turvallisuusviranomainen oli ottanut lelupuhelimen sekä lentokoneen
pienoismallin pois. Sitten kun he olivat käyneet läpi tämän pienen pojan, he laittoivat minut
tuoliin istumaan ja ottivat minulta kengät pois. He veivät ne pieneen huoneeseen
tarkastettavaksi. Taas kerran minut tutkittiin. Minä sanoin: "Te tiedätte että täältä puuttuu vain
yksi asia: hakaristi tai sirppi ja vasara." Vartija sanoi: "Tämä on sinun omaksi parhaaksesi."
Minä kerroin hänelle, että juuri näin Hitler ja Stalin olivat sanoneet. Minulla ei ole
rikosrekisteriä enkä minä antanut heille mitään syytä tällaiseen kohteluun, eivätkä he olleet
ystävällisiä kenellekään. Minä myös kerroin heille olevani pettynyt, koska ajattelin että
kenties SS Valtakunnankansleri Heinrich Himmler olisi itse tullut tapaamaan minua. Sitten
kun minä pääsin Deltan koneeseen, mies käveli sisään, sieppasi tunnuksen lentoemännältä ja
sanoi "Madison". Hänellä ei ollut lippua ja hän istui taakseni. Me ymmärsimme että meitä
varjostettiin koska minä olin sanonut, että tämä ei ollut enää Amerikka vaan kuin Venäjä tai
Natsi-Saksa pahimmillaan. Minun ainoa aseeni on rukous sekä Jumalan Sana. Yhdenkään
amerikkalaisen ei pitäisi olla halukas elämään näin, enkä minä tule enää koskaan lentämään
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tällaisissa olosuhteissa. Mutta ihmisistä on tullut lampaita ja heidät keritään kun he seisovat
määkimässä rikkaan "Setä Scam:in" karja-aitauksessa. Nyt kyseessä ovat lentokentät, mutta
pian se on kaikkialla. Kuinka muuten meillä koskaan voisi olla diktatuuria tässä maassa?

Toinen tapaus: nuori äiti lapsensa kanssa kuljetti kolme pulloa omaa rintamaitoaan lastaan
varten, ja turvallisuusviranomainen pakotti naisen juomaan tämän maidon. Kun nainen valitti,
vartija sanoi vain noudattavansa Liittovaltion ohjeita. Vielä toinen tapaus: he ottivat
80-vuotiaan vammaisen miehen pyörätuolistaan ja veivät pyörätuolin syrjään. Tämä on hyvin
painostavaa niille jotka arvostavat vapauttaan. On myös mielenkiintoista huomata
okkultistiset symbolit joita on lisätty näihin lentoasemiin. Eräs esimerkki on Kansas Cityn
International Terminal "C" jossa on valtava, aavemaiselta näyttävä kyklooppinen silmä
lattiassa. Lattian virallinen selitys on: "Siinä on marmoria, messinkiä ja mosaiikkia, eräs
niistä muodostaa silmän sekä järjestyksen monivärisiä muotoja. Plus ja miinus kuvaavat
tuulen ja veden virtoja sekä magnetismia."

Uusi kansallisen turvallisuuden ID-kortti

Syyskuussa 2002, Popular Science Magazine kertoi uudesta ID-kortista joka tullaan
määräämään kaikille Yhdysvaltain kansalaisille. Kortisssa on kirjaimet USID vasemmassa
yläkulmassa sanojen "United States Identification" yllä. Sitten, sanat "Department Of
Homeland Security" sosiaaliturvatunnuksen ja syntymäajan alla. Sitten, siinä on kortin
haltijan nimi perustilastojen kanssa, joihin sisältyy asuinpaikkakunta. Kortin oikeassa
reunassa on laaserilla piirretty valokiva kortin haltijasta. Kortin takana on pyramidi
kaikkinäkevän silmän kanssa. Siinä on myös muistinauha johon mahtuu 20 megatavua tietoa,
mm. tiedot sormenjäljistä, iiriksestä, kasvoista, sydämenlyönnistä ja DNA:sta.

Jos tämä kaikki kuulostaa kaukaiselta, sinä voit lukea siitä ja nähdä kuvan siinä lehdessä.
Muitakin todisteita elektronisesta pedon valvonnasta pulpahtelee pintaan kaikkialla. New
York Times julkaisi hiljattain jutun päivittäistavarakaupoista jotka kokeilevat "sormenjälki
maksu-järjestelmää". Osanottajat laittavat yhden sormen elektroniselle alustalle joka tallentaa
digitaalisen kuvan tai kaavion, joka on yhdistetty heidän tiliinsä tai luottokorttiinsa.
Toimenpide kestää 20 sekuntia ja ihmisten kerrotaan rakastavan sitä! Toisin sanoen, kun sinä
maksat, sinä yksinkertaisesti laitat sormesi lukijan päälle; sinä et tarvitse rahaa etkä
luottokorttia, vaan ainoastaan sormenjälkesi. Tämä on pedon merkin alkua.

Jumala tunnetaan tuomioistaan

Me näemme merkkejä Jumalan tuomioista jokapuolella. Tällä hetkellä, 50% Yhdysvalloista
kärsii kuivuudesta, eikä juuri mikään kasva näillä alueilla. Toinen pölymyrskyjen aikakausi
saattaa pian kehiyttyä, sillä maaperä on niin kuivaa että halkeamat maassa ulottuvat 15 metrin
syvyyteen monilla alueilla. Niillä alueilla joilla sadetta saadaan, on suuria tulvia jotka saavat
aikaan miljardien dollarien vahinkoa. Me muistamme että massiiviset tornadot ja muut
katastrofit vaivasivat Arkansasia silloin kun Clinton oli Presidenttinä. Nyt me näemme että
sää vaivaa jatkuvasti Teksasia, nykyisen Presidentin kotivaltiota. Tuhansia koteja on
tuhoutunut. Yksistään Teksasin valtio on kärsinyt miljardien dollarien tulvatuhoista. Nyt
meillä on Länsi-Niilin virus tässä maassa, se on löydetty 33 osavaltiosta ja se tappaa ihmisiä
kun hyttyset levittävät sitä. Pohjois-Amerikassa on edelleen suuria metsäpaloja, ja jopa
Venäjällä, Moskovan alueella kuumuus on ollut painostavaa, ja kuivuus on saanut aikaan
tulipaloja jolloin savu on pimentänyt kaupungin. Tulvat ovat myös vaivanneet kaakkois-
Aasiaa, jolloin sadat ovat kuolleet, ja vesi on huuhtonut mukaansa myrkyllisiä käärmeitä ja
kuljettanut niitä ihmisten joukkoon. Aivan hiljattain, Euroopassa on tulvinut ja massiiviset
vesimassat huuhtoivat Prahaa, Tsekin pääkaupunkia ja tulvivat sitten Dresdeniin.
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Kenties kaikkein oudoin raportti koskien meidän planeettaamme on mystinen muutos maan
painovoimassa joka litistää napoja saaden maan pullistumaan päiväntasaajalla. Tiedemiehet
eivät tiedä mikä saa aikaan tämän suuren muutoksen.

Lopuksi, minun täytyy sanoa että ei ole epäilystäkään, että kaikki mistä Raamattu varoittaa
on nyt tapahtumassa, ja että tapahtumat ovat nopeutumassa. Rukoilkoon jokainen totinne
kristitty ja antakoon elämänsä Herralle. Hän sanoi, että Hän olisi kanssamme maailman
loppuun saakka, ja minä uskon Häntä. Me rukoilemme puolestasi, joten muista lähettää
pyyntösi meille. Muista meitä rukouksessasi koska on niin paljon taaistelua joka päivä,
erityisesti hengen maailmassa. Me olemme tässä maailmassa mutta emme tästä maailmasta,
ja meidän täytyy käyttää Jumalan antamaa uskoa joka päivä, joka tuo suuren voiton. Minä
haluan myös kiittää teitä kaikkia jotka tuette tätä Lopun ajan ministeriötä. Minä rukoilen että
Kaikkivaltias siunaisi sinua runsain mitoin ja avaisi taivaan ikkunat ylläsi tuoden monia
siunauksia. Armo ja rauha olkoon ylläsi Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

David J. Meyer

Takaisin
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