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Amerikka -- Synnin sokaisema ja laittomuuksien kyllästämä 

 

Daniel 8:23-25:  

 

”Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä 

ja juonissa taitava. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen 

paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja 

pyhien kansalle. Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria 

sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, 

mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.” 

 

Matteus 23:28-33:  

 

”Samoin tekin ulkoa kyllä näytätte ihmisten silmissä hurskailta, mutta sisältä te olette täynnä ulkokultaisuutta 

ja laittomuutta. Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te rakennatte profeettain hautoja 

ja kaunistatte vanhurskasten hautakammioita, ja sanotte: 'Jos me olisimme eläneet isäimme päivinä, emme 

olisi olleet osallisia heidän kanssaan profeettain vereen!' Niin te siis todistatte itsestänne, että olette niiden 

lapsia, jotka tappoivat profeetat. Täyttäkää siis te isäinne mitta. Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka 

te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?” 

 

Genesis 19:10-11, 24-25:  

 

”Silloin miehet ojensivat kätensä, vetivät Lootin luoksensa huoneeseen ja sulkivat oven. Ja he sokaisivat ne 

miehet, jotka olivat talon ovella, sekä nuoret että vanhat, niin että he turhaan koettivat löytää ovea. ... Ja Herra 

antoi sataa Sodoman ja Gomorran päälle tulikiveä ja tulta, Herran tyköä taivaasta, ja hävitti nämä kaupungit 

ynnä koko lakeuden sekä kaikki niiden kaupunkien asukkaat ja maan kasvullisuuden.” 

 

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

Tässä Last Trumpet uutiskirjeessä, me avaamme Raamattumme ja sydämemme kun me tutkimme 

kansakuntamme sekä koko maailman hengellistä tilaa. Kun me teemme näin, me näemme että on olemassa suuri 

hengellinen kiire siirtyessämme uuteen vuoteen 2006. Tämä hengellinen kiire johtaa lopulliseen tuomioon meidän 

Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tullessa takaisin. Ei kestä kauaa siihen kun tämä suuri päivä 

koittaa. Kelloille ja kalentereille ei ole enää käyttöä.  

Minä muistan jatkuvasti Apostolien tekojen luvun 2:19-21, jossa sanotaan: "Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä 

taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu 

vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi 

Herran nimeä, pelastuu."  

Me tiedämme että merkit meidän Herramme paluusta ovat edessämme, ja tämä viimeinen päivä lähestyy nopeasti. 

Tuona päivänä ainoastaan yksi asia merkitsee, ja se on tämä: "Missä sinä vietät ikuisuutesi?" Me tiedämme että 

valo tuotiin esiin luomisen ensimmäisenä päivänä; mutta aurinkoa, kuuta ja tähtiä ei luotu ennenkuin vasta 

neljäntenä päivänä. Joten on niin, että kun aurinko pimenee, ainoa valo on saapuva Vapahtajamme kun Hän tulee 

tuhoamaan Antikristuksen teot. Toinen Tessalonikalaiskirje 2:8 sanoo: "...niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka 

Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä..."  

Meille on kaikille tuttu tarina Sodoman ja Gomorran tuhosta ja siitä kuinka nämä kaksi enkeliä ihmisen muodossa 

vierailivat tässä Sodoman kaupungissa juuri ennen tämän homoseksuaalien tukikohdan tuhoa. Me tiedämme myös 
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että kaikki homoseksuaaliset miehet jokaisesta kaupungin korttelista piirittivät Lootin talon ja vaativat että nämä 

kaksi miestä annettaisiin heille, ja he uhkailivat Lootia myös. He olivat himonsa kiihkossa, ja nämä kaksi enkeliä 

iskivät jokaista näistä homoseksuaaleista sokeudella. Raamattu kertoo meille myös, että näiden miesten himo oli 

niin suuri että vaikka he olivat sokeita, he yrittivät löytää oven. Tällä on suurta merkitystä, sillä tämän sokeuden ei 

sanottu olleen väliaikaista.Täten, kun tuli alkoi sataa taivaasta, se satoi näiden sokeiden miesten päälle! Nämä 

miehet olivat sokeita kun heidän kaupunkinsa paloi, ja he myös tuhoutuivat tässä taivaallisen vihan tulimyrskyssä. 

Mainittakoon tässä että myös Jeesus kiinnitti huomiota tähän tapahtumaan ja sanoi että olisi tällaista kun Hän 

tulee takaisin. Luukas 17:28-30: "Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, 

istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se 

hukutti heidät kaikki, samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy."  

Tämä allegoria on hämmästyttävä sillä ,eidän päivinämme ihmiset ovat hengellisesti sokeita, erityisesti 

nimellisesti "kristityt". Vaikka Jumala lähettää lukuisia varoituksia tuomiosta, jopa tuhoten kokonaiset kaupungit 

kuten New Orleans, ihmiset pysyvät laittomuuksissaan ja yrittävät löytää ovia uusiin synteihin. Aivan kuten 

Sodoman miehet jotka sokeutuivat hieman ennen tuomiotaan, samoin tämä universaali sokeus tulee ihmisten ylle 

ennen viimeistä tuomiota, ja juuri tällaiset ovat olosuhteet meidän päivinämme. Muista, että sinun ei tarvitse olla 

eräs heistä. Tee nyt parannus ja huuda Kaikkivaltiaan Vapahtajan puoleen ennenkuin on liian myöhäistä. Sinä 

näet Hänet armolliseksi.  

Pedon kiivas ja synkkä luonne  

Me tiedämme lukiessamme Ilmestyskirjaa, lukua 13, että viimeinen pedon hallitus yrittää näyttää lampaalta, mutta 

se puhuu kuin lohikäärme. Kun sota raivoaa Irakissa ja itäinen pallonpuolisko on valmiina räjähtämään 

kauhistuttavaan maailmansotaan, me saamme nähdä yhä enemmän pedon todellisesta luonteesta. Eräs esimerkki 

on hiljattain käyty keskustelu Kongressissa koskien terrorismista epäiltyjen kiduttamista. Me kuulemme vain 

muutaman esimerkin epäiltyjen alentavasta ja epäinhimillisestä kiduttamisesta, mutta on olemassa monia tällaisia 

asioita joista ei koskaan kerrota virallisissa uutisissa. Eräs taktiikka jota usein käytetään on laivata vangit 

valtioihin kuten Egypti kuulusteltaviksi tietoisena että näitä epäiltyjä kidutetaan henkisesti ja fyysisesti siinä 

määrin että se kilpailee Stalinin aikakauden kanssa. Meidän täytyy muistaa että Pentagon ja Valkoinen Talo 

sanoivat vastustaneensa kidutuksen rajoittamista. Tästä CNN raportoi viime kuukauden aikana. Se että tästä 

asiasta keskustellaan, paljastaa että pedon turmeltunut luonne alkaa paljastaa itseään avoimesti!  

Toinen esimerkki on tämä tilapäinen Patriot Act, joka menee pian umpeen ja josta Kongrssi nyt päättää että 

annetaanko sille pysyvä status. Tämä Patriot Act sisältää määräyksiä jotka käytännöllisesti katsoen eliminoivat 

kaiken yksityisyyden amerikkalaisten elämästä. Kun Presidentti Bush tapasi republikaanien johtajat marraskuussa, 

toimittajat järkyttyivät tämän niin kutsutun "kristityn" presidentin sanoista. Tämä uutinen on peräisin 

amerikkalaiselta sotilaalta joka palvelee tällä hetkellä Irakissa, ja sain vahvistuksen myös muista löhteistä. En voi 

painaa tähän mitä sanoja meidän presidenttimme tarkkaan ottaen käytti kun hän käski Jumalaa kiroamaan USA:n 

Perustuslain, mutta jos sinä täytät tyhjät kohdat, sinä hahmotat mistä on kyse. Kun GOP-johtajat varoittivat 

Bushia että hänen kovan linjan Patriot Act:insa saisi konservatiivit vieraantumaan hänestä, tämä Presidentti sanoi: 

"I don't give a ______ damn!" Presidentti jatkoi: "I'm the President and Commander-in Chief; do it my way." 

Sitten tuli kaikkein järkyttävin lausunto. Me tiedämme että Presidentti vannoi juhlallisen valan Kaikkivaltiaan 

Jumalan edessä luvaten suojella Yhdysvaltain Perustuslakia kaikilta vihollisilta, sekä ulkomaisilta että 

kotimaisilta. Kun eräs Presidentin avustajista sanoi hänelle: "Tämä laki rikkoo Perustuslakia," Presidentti vastasi: 

"Lopeta perustuslain heittäminen minun kasvoilleni." Sitten Bush kirkui: "It's just a ______ damned piece of 

paper!" [Se on vain yksi helvetin paperinpala!]  

Nyt kun Presidentti on paljastanut todelliset tuntemuksensa asiakirjaa kohtaan jota hän vannoi suojelevansa, onko 

ihme että hänen nimittämänsä kenraali, Alberto (Speedy) Gonzales sanoi: "Tämä perustuslaki on vanhanaikainen 

dokumentti." Tämä mielessä, Korkeimman oikeuden tuomari Antonin Scalia sanoo: "Meillä on nyt Perustuslaki 

joka tarkoittaa sitä mitä me haluamme sen tarkoittavan. Tämä Perustuslaki ei ole elävä organismi, Herran tähden!" 

Jokainen joka on lukenut George Orwellin kirjan "Eläinten vallankumous" näkee mitä tapahtuu.  

Muut maat katsovat hämmästyneenä kun he näkevät kuinka Yhdysvaltain hallitus suunnittelee käyvänsä sotaa 

omia kansalaisiaan vastaan ja kuinka USA:n hallitus vakoilee kansalaisiaan. Hiljattain Asian Tribune, lainaten 

Washington Postia, osoitti kuinka Pentagon on kehittänyt suunnitelman käydä sotaa Yhdysvaltain rajojen sisällä. 



Tässä artikkelissa sanotaan että suunnitelmat ovat salaisia, mutta pieni määrä informaatiota vuodadettiin 

tarkoituksella ulos jotta saataisiin amerikkalaiset tottumaan sotilasvaltaan.  

Tämä outo pedon henki nousee esiin kaikkialla Yhdysvalloissa. Franklinissa, Ohiossa, vanha nainen nimeltään 

Beverly Kidwell pidätettiin Daytonin esikaupungissa annettuaan ruumiillista kuritusta lapsenlapselleen. 

Odotettuaan pitkän aikaa poliisilaitoksella hän nousi ylös ja alkoi kävellä kohti ovea. Sitten häntä ammuttiin 

sähköisellä Tazer-aseella, ja hän kaatui lattialle. Poliisi käveli hänen luokseen ja ampui tätä 68-vuotiasta naista 

neljä kertaa Tazerillaan, ja nainen houduttiin viemään sairaalaan. On monia tällaisia tapahtumia jotka kilpailevat 

sen kanssa mitä olisi voinut tapahtua Gestapon päämajassa vuonna 1942.  

On nyt paljastettu että Presidentti Bush teki toisenkin laittoman teon antamalla salaisen määräyksen vakoilla niitä 

joita he kutsuivat "tavallisiksi amerikkalaisiksi". NSA, eli Kansallinen turvallisuusvirasto suorittaa tämän. Tällä 

virastolla on päämaja Fort Meadessa, Marylandissa ja sen tehtävä vakoilla tavallisia amerikkalaisia ei ole 

satunnaista. On raportoitu että viittäsataa ihmistä seurataan joka minuutti. Vakoiltavien listalla on 80.000 nimeä.  

Toinen vakoilulaite jota peto käyttää, ja jolle ihmiset uhraavat hyvin vähän huomiota on kännykkä. Hiljattain, 

New York Times julkaisi artikkelin kännyköistä ja yksityisyyden puutteesta. Jokaisen kännykän antamat signaalit, 

silloin kun puhelin on päällä, sallivat globaalin paikannusjärjestelmän jäljittävän käyttäjän 300 metrin 

tarkkuudella mihin aikaan tahansa. Yhdysvalloissa on nyt 195.000.000 kännykkää ja lisää torneja rakennetaan 

jatkuvasti. Ei sen tähden että olisi parempi kuuluvuus vaan että kaikkinäkevä silmä pystyisi valvomaan paremmin.  

Niin kauan kuin minä olen tässä aiheessa nimeltä "vakoilulaitteet", minun täytyy mainita entinen Wisconsinin 

kuvernööri Tommy Thompson, joka oli myös Presidentti Bushin valitsema terveysministeri Bushin ensimmäisellä 

virkakaudella. Thompson on nyt Veri-Chip Korporaation johtokunnassa ja saarnaa siitä mitä hyötyä on 

tietokonesirun asettamisessa ihmiseen. Heinäkuussa 2005, Tommy Thompson lupasi asentaa sirun itseensä mutta 

perui myöhemmin aikeensa sanomalla ettei hänellä ole aikaa moiseen.  

Eräs peruste jonka nojalla amerikkalaisia kehoitetaan luovuttamaan yksityisyyden suojansa on se että toinen 

terrori-isku on välitön. On totta että toinen isku on välitön, mutta keitä ovat todelliset terroristit? Presidentti Bush 

on epäonnistunut surkeasti tehtävässään ja hän tietää tämän. On ollut skandaaleja, hänen suosionsa on pudonnut, 

ja hänen sodastaan Irakissa on tullut epäsuosittua. Tämä presidentti tarvitsee suuren terrori-iskun jotta ihmiset 

tulisivat hänen taakseen. Kyllä, toinen terrori-isku on välitön, ja on olemassa niitä korkeilla paikoilla jotka tietävät 

kuinka toteuttaa se.  

Kuten aikaisemmin mainittiin, Irakin sodasta on tullut epäsuosittua. On tulossa yhä selvemmäksi että maa kuten 

Irak, joka on ollut sisällissodassa sekä sodassa naapureidensa kanssa muinaisista ajoista asti, ei rauhoitu 

amerikkalaisten ja heidän ideologiansa läsnäolosta. Sen lisäksi että lukemattomat tuhannet ovat kuolleet ja 

vammautuneet, monia meidän kaatuneiden sankareidemme ruumiita ei kohdella kunniallisesti vaan ne kuljetetaan 

kotiin tavallisina matkatavaroina. Oli kerran aika jolloin sotilaiden ruumiit palasivat kotiin lippuun käärityssä 

arkussa ja niitä kunnioitettiin kaartin voimin. Kun eräs aviopari, John ja Stacey Holly, saivat selville että heidän 

ainoa lapsensa, Matthew, joka oli lääkäri 101st Airborne Divisioonassa, kuljetettiin takaisin matkatavarana, he 

nostivat sellaisen metelin että se pakotti hallituksen osoittamaan asiallista kunnioitusta.  

Lisää ongelmia Lähi-idässä  

Iranista on tulossa nopeasti märkivä haava Lähi-idässä kun tämä maa jatkaa ohjelmaansa kehittää ydinaseita. Iran 

väittää nyt tuottavansa ydinpolttoainetta suuria määriä. Suuri australialainen sanomalehti on myös raportoinut että 

Venäjän armeijan entiset jäsenet ovat nyt Iranissa auttamassa iranilaisia valmistamaan ydinkärkiä kantavia 

ohjuksia jotka voisivat lentää Keski-Eurooppaan asti. Britannian pääministeri, Tony Blair, varoittaa nyt 

sotilastoimista Irania vastaan. Pahentaakseen tilannetta edelleen, Iranin Presidentti Mahmoud Ahmadinejad, esitti 

puheen vaatien Israelin pyyhkimistä kartalta. Iranin johtaja sanoi myös: "Inshallah, Israelin poistaminen toteutuu 

pian Palestiinan valtion avulla." Tämä Iranin presidentti sanoi sitten että Israel pitäisi siirtää Alaskaan. 

Länsimaiden vastaus oli, että Iran on törmäyskurssilla Lännen kanssa!  

Kuinka kauan kestää ennenkuin ongelmat Lähi-idässä muuttuvat hirvittäväksi maailmansodaksi? Mainittakoon 

tässä että Israelin pääministeri Ariel Sharon on määrännyt armeijansa olemaan valmiina hyökkäämään Iraniin 

maaliskuuhun 2006 mennessä. Me tiedämme että illuminismin voima sekä antikristuksen voimat ovat 



pystyttämässä tätä kaikkea, ja se vain täyttää Raamatun profetian. Tämän projektin okkultistinen aikataulu ei 

hämmästytä minua, sillä sotia lietsotaan aina maaliskuun 20. ja toukokuun 1. päivän välillä sillä tällöin Mars, 

astrologian sodanjumala, on aktiivisin. Tämän vuoksi Presidentti Bush hyökkäsi Irakiin noitien Ashtroth-sapatin 

(tai kevätpäivän tasauksen) aikaan, ja julisti vihollisuudet päättyneiksi Beltaine-sapatin aikaan, 1. toukokuuta.  

Okkultismi ja antikristuksen voimat ovat hyvin aktiivisia Israelissa, ja kaikkein voimakkain noituuden symboli, 

heksagrammi, on heidän lipussaan. Jopa monet vilpittömät rabbit vastustavat sen käyttöä. Se ei ole Daavidin tähti. 

Se on Salomonin sinetti ja se luotiin kun hän oli luopiona. Eräs syy miksi juutalaiset kivittivät marttyyri Stefanin 

oli se että hän kertoi tämän. Apostolien Teot 7:42-43 sanoo: "Mutta Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät 

palvelemaan taivaan sotajoukkoa, niinkuin on kirjoitettu profeettain kirjassa: 'Toitteko te teurasuhreja ja muita 

uhreja minulle erämaassa neljänäkymmenenä vuotena, te, Israelin heimo? Ette; vaan te kannoitte Molokin majaa 

ja Romfa-jumalan tähteä, niitä kuvia, jotka te olitte tehneet kumarrettaviksenne. Sentähden minä siirrän teidät 

toiselle puolelle Babyloniin.'"  

Kun nämä juutalaiset kuulivat Stefanin sanovan tämän he kiristelivät hänelle hampaitaan ja tukkivat korvansa. 

Sanasta hexagrammi, joka tarkoittaa kuusisivuista hahmoa, me saamme sanan hex joka tarkoittaa kirota tai heittää 

loitsu. Se on itse asiassa miespuolinen ja naispuolinen tasasivuinen kolmio joka on lukittuna synnyttääkseen 

suuren virtaavan Luciferin valon. Tämän vuoksi noidat seisovat alastomina muodostaessaan kuusisakaraisen 

tähden kutsuakseen voimia jotka ovat astraalisen tason tuolla puolen. Tämä heksagrammi on myös pedon merkin 

geometrinen muoto, sillä siinä on kuusi kulmaa oikealla, kuusi kulmaa vasemmalla, ja kuusi kulmaa keskellä, 

joka on 666. Tällä ei ole mitään tekemistä ihmisten rodun kanssa vaan pikemminkin jumalattoman uskonnon joka 

liittää noituuden ja juutalaisuuden yhteen.  

Israel on myös omaksunut uuden symbolin omalle versiolleen Punaisesta Rististä. Se on punainen neliö joka 

seisoo yhdellä kärjellään, jossa on valkoinen keskiö ja paksu punainen reuna. Se on nimeltään Punainen kristalli. 

Herättäköön Jumala ihmiset laupeudessaan. Pian tämä maailma on kaaoksessa.  

Narnian aikakirjat -- Noitien keitos  

9.12.2005, suuri Disney-elokuva, perustuen C.S. Lewisin ensimmäiseen kirjaan sarjasta Narnian aikakirjat, 

avautui teattereissa kautta maan. Tämä elokuva oli sellainen hitti että se toi melkein 24.000.000 dollaria 

avajaispäivänään. Eräs syy menestykseen on se, että "kristilliset" kirkot kaikista suuntauksista täyttivät teatterit 

kun he saapuivat busseilla katsomaan tätä elokuvaa joka perustuu ensimmäiseen Narnian aikakirjaan, joka 

tunnetaan nimellä Leijona, noita ja vaatekaappi. Monet seurakuntien pastorit ja kirkkojen johtajat julistavat että 

tämä elokuva on kristillinen ja sisältää kristillisiä teemoja ja että siinä on mukana eräänlainen Kristus-hahmo. 

Monet kirkot myös käyttävät Leijonaa, noitaa ja vaatekaappia pyhäkoulun materiaalina opettaakseen 

seurakuntiensa nuoria ihmisiä.  

Lyhyesti, tarina kertoo nuoresta tytöstä nimeltään Lucy, joka piileksii vaatekomerossa pelatessaan peliä. Kun hän 

katsoo vaatekaapin peiliin, hän astuu sisään peilin läpi outoon uuteen maailmaan nimeltään Narnia. Pian hän juo 

teetä faunin kanssa; se on mytologinen olento jolla on ihmisen ruumis mutta vuohen jalat, häntä ja sarvet. On 

myös muita puhuvia eläimiä ja olentoja kuten Bacchus, viinin jumala; Maenads, villi nainen; noita joka heittää 

loitsun saadakseen aikaan ikuisen talven; ja leijona nimeltään Aslan. Kun Aslan karjuu ja näyttää hampaitaan, 

talvi välittömästi muuttuu kevääksi. Aslan myös kohtaa nousevan auringon idässä, ja kun hän ravistaa harjaansa, 

valon kirkkaat säteet lähtevät hänestä. Taistelu käydään leijonan ja noidan välillä.  

Kirkkojen johtajat ovat olleen niin haltioissaan tästä elokuvasta että joissakin tapauksissa he ovat vieneet 

pyhättönsä Narniaan. Eräs esimerkki on Bellaire United Methodist Church Houstonissa, Teksasissa. Niiden jotka 

saapuvat sunnuntain jumalanpalvelukseen täytyy kulkea vaatekaapin läpi ja harjata takkeja saapuakseen Narniaan, 

jossa pastori Valerie Hudson antaa heille Narnia-saarnan. Pastori Robert Creech University Baptist Kirkosta 

Houstonissa perustaa kaikki joulukuun saarnansa Narnia-teemaan. Me tiedämme myös että Tri. James Dobsonin 

Focus on the Family -organisaatio mainostaa C.S. Lewisin tuotantoa.  

Ovatko Narnian aikakirjat kristillinen teos, ja oliko C.S. Lewis todellinen kristitty? Raamattu toki kutsuu Herraa 

Jeesusta Kristusta "Juudan leijonaksi", mutta Jeesusta ei koskaan esitetä karjuvaksi leijonaksi. Kuitenkin, 

Ensimmäinen Pietarin kirje 5:8 sanoo: "Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri 

niinkuin kiljuva jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä."  



Noidat tietävät että jos he esittävät noituuden sellaisena jolla on kaksi puolta, he voivat väittää olevansa hyvän 

puolella taistelemassa pahaa vastaan, ja näin vetää väkeä noitapiiriin, tai ainakin saada aikaan positiivinen kuva 

itsestään. Tämä on virhe johon "kristityt" lankeavat, ja se on suuri virhe. He poimivat sankarin noitien sadusta ja 

ujuttavat sinne Kristus-hahmon, mutta se on kaikki todellista noituutta. Clive Staples Lewis, joka syntyi 

Belfastissa, Pohjois-Irlannissa, ei ollut kristitty. Hänen niin kutsutut "kristilliset" kirjansa voidaan löytää sekä 

"kristillisistä" että okkultistisista kirjakaupoista. Vastakääntyneiden noitien täytyy lukea hänen teoksiaan, sillä 

nämä kirjat antavat vasta-alkajalle noituuden konseptit ja mielenlaadun. C.S. Lewis on niin selkeän antikristillinen 

että ainoastaan hengellinen sokeus voisi estää näkemästä sitä. Salli meidän nyt katsoa joitakin Lewisin lauseita 

hänen niin kutsutuista "kristillisistä" kirjoista.  

Kirjassa "Maailman viimeinen yö ja muita esseitä", sivulla 98-99 Lewis sanoo: "Vakuuttaen, minä sanon sinulle, 

tämä sukupolvi ei millään muotoa katoa ennenkuin kaikki nämä asiat tapahtuvat -- tämä on varmasti kaikkein 

noloin jae Raamatussa. Eräs osoitus virheestä ja yksi tietämättömyyden tunnustus kasvoi toistensa vieressä. Se 

että nämä tulivat itsensä Jeesuksen suusta eivätkä olleet pelkästään kirjoittajan keksimiä, meidän ei varmasti 

tarvitse epäillä näitä faktoja, sitten, ovat nämä: että Jeesus tunnusti olevansa (jossain määrin) tietämätön, ja hetken 

päästä osoitti että hän todellakin oli." Mitä jumalanpilkkaa tältä pseudo-kristityltä, joka oli itse asiassa noita ja 

illuministi, ja jäsen noitapiirissä joka tunnetaan nimellä "Thelemic Order of the Golden Dawn"! Kuinka hän 

selviää siitä että kutsui Herraa ja Vapahtajaa Jeesusta Kristusta tietämättömäksi?  

Kirjassaan "Heijastuksia Psalmeista", sivulla 129, Lewis sanoo: "...kuten minä uskon, Kristus täytti sekä 

pakanismin että juutalaisuuden." Lewisin elämänkerrassa on lainaus hänen sanoistaan: "Daphnin luona oli vaikea 

olla rukoilematta Apolloa, Parantajaa. Mutta jotenkin ei tuntunut että se olisi ollut kovin väärin -- se olisi ollut 

vain pyynnön osoittamista Kristuksen alalajille Apollinikselle."  

Noituuden himo  

Kaksi suurta pahuutta ovat nyt kyllästämässä amerikkalaista yhteiskuntaa ovat noituus ja seksuaalinen himo, ja 

nämä toimivat yhdessä. On surullista nähdä amerikkalaisten lasten kasvavan tässä aivopesussa. Hiljattain, 

McDonalds-ravintolat ovat mainostaneet Happy Meal -ateriaa joissa esiintyy Power Rangers/ W.I.T.C.H. Tähän 

vuodenaikaan, jolloin noidat juhlivat Yule-sapattiaan, druidien seksuaalisia symboleita kuten misteli ja 

piikkipaatsama nähdään kaikkialla. Moraalittomuus ja häpeällisten perversioiden esityksiä on kaikkialla. 

1.12.2005, Buenos Airesissa, Argentiinassa, heidän suuri obeliskinsa, joka on samanlainen kuin Washington-

monumentti, peitettiin valtavan suurella vaaleanpunaisella kondomilla juhlistamaan maailman AIDS-päivää. On 

raportoitu myös että Ranskassa, lesbot ylittävät rajan Belgiaan jotta heidät hedelmöitettäisiin siellä keinitekoisesti. 

Yhdysvalloissa, Nevadan osavaltiossa, pahamaineinen Heidi Fleiss on avaamassa talon prostituutiolle, se on 

laillinen Nevadan lain mukaan, joka tarjoaa mies-prostituoituja nais-asiakkaille.  

Tänä tulevana Superbowlina, joka on vuoden suurin jalkapallo-ottelu, viihdettä esittää eräs kaikkein 

okkulttisimmista yhtyeistä joka on koskaan kironnut meidän kansakuntaamme. Mick Jagger ja Rolling Stones 

esiintyvät ja heittävät loitsujaan satojen miljoonien katsojien olohuoneisiin. Me olemme myös lukeneet että taikuri 

David Copperfield ilmoitti että hän hedelmöittää naisen lavalla taikuudella koskematta häneen, käyttäen 

ainoastaan taikasauvaansa. Mitä saatanallista pilaa neitseellisestä syntymisestä!  

Englannissa, noitien jotka ovat vankilassa on nyt lupa harjoittaa noituutta selleissään; Britannian hallitus on 

antanut heille tähän luvan. Vangeille on annettu lupa pystyttää alttari selleihinsä ja heillä on lupa juoda viiniä 

kerran viikossa pakanallisen papin valvonnan alla. He voivat myös polttaa suitsuketta, omistaa tarot-kortteja ja 

riimukiviä; ja heillä on lupa pitää yllään huputtomia viittoja ja okkulttisia jalokiviä. Kuitenkin "kristilliset" 

symbolit ovat kiellettyjä.  

Mitä "kristityt" tekevät näinä päivinä? Kirkoista, jotka ovat saaneet vaikutteita Rick Warrenin "Päämäärätietoinen 

elämä" -ohjelmasta, on tullut viihdettä tarjoavia teattereita sen sijaan että olisivat huoneita joissa rukoillaan ja 

saarnataan Evankeliumia. Hiljattain, eräs nainen joka osallistui Assembly of God -kirkkoon joka on 

"päämäärätietoinen" sanoi pastorin julistaneen että koroketta kirkossa ei enää kutsuta korokkeeksi vaan sitä täytyy 

kutsua näyttämöksi! Sanaa "jumalanpalvelus" ei enää käytetä vaan sen tilalla käytetään sanaa "ohjelma".  

Floridassa, on niin monia nudisteja jotka kutsuvat itseään "hurskaiksi uudestisyntyneiksi kristityiksi", että he 

rakentavat kokonaisia kyliä itselleen. Tämä kylä on nimeltään Natura. Mainittakoon tässä, että noidat uskovat että 



rituaaleissa on enemmän voimaa jos ne tehdään alastomina. Noituus on suuresti vaikuttanut "Kristinuskoon" ja se 

vaikuttaa yhä enemmän. Me tiedämme myös että Saksassa, "kristilliset" nuorisoryhmät ovat tekemässä uutta 

kalenteria vuodelle 2006. Se on nimeltään "R-rated Bible Calendar", jossa kuvataan eroottisia kohtauksia 

Raamatusta, mukaanlukien rinnat paljaina oleva Delilah leikkaamssa Simsonin hiukset, ja alaston Eeva 

tarjoamassa omenaa. 21-vuotias Anne Rohmer, joka poseeraa portto Raahabina sanoi: "Me halusimme esittää 

Raamatun uudella tavalla jotta nuoret kiinnostuisivat. Missään Raamatussa ei sanota että on kiellettyä esittää 

itsensä alastomana."  

Meidän ei pitäisi ihmetellä miksi meidän maapallomme on hajoamassa liitoksistaan. Minä uskon että aikain 

merkit ovat kaikkialla, ja Jumala antaa varoituksia että loppu on lähellä; sekä pieniä että suuria varoituksia. 

28.11.2005, kolmetoista päivää marraskuun täyden kuun jälkeen, ja kahdeksantoista päivää ennen joulukuun 

täysikuuta, pala kiveä putosi Korkeimman Oikeuden rakennuksen julkisivun yläreunasta. Rakennuksen 

julkisivulla on yhdeksän patsasta, ja tämä pala putosi suoraan Virkavalta-hahmon yläpuolelta. Tämä pala joka 

putosi oli myös aivan Vapaus-hahmon oikealla puolella, jolla on kädessään vaaka. Tämä on sama symboli kuin 

astrologian Libralla (=Vaaka). Kun tämä 10 x 12 tuuman pala Vermontin marmoria osui alla oleville portaille, se 

hajosi 40 palaksi. Ei ole epäilystäkään etteikö Jumala olisi juuri kirjoittanut seinälle tässä julkeassa Belsassarin 

palatsissa ja kertonut hänelle että hänen valtakuntansa on punnittu ja havaittu köykäiseksi. Tämä tapaus oli merkki 

Herralta. Pala joka putosi oli 10 x 12 tuumaa. Kymmenen on Jumalan testauksen luku ja kaksitoista Hänen 

tuomiovaltansa luku. Tämä pala hajosi neljäänkymmeneen osaan, ja 40 on sukupolven luku. Tämä pala putosi 

rakennuksesta joka edustaa Amerikan korkeinta lakia säätävää elintä, ja tällä hämmästyttävällä teolla Jumala 

sanoo että tämä kansakunta ja sukupolvi on punnittu ja koeteltu ja on valmis pirstottavaksi. Auttakoon Jumala 

meitä kaikkia olemaan valmiita kun tämä päivä koittaa. Jeesus sanoi Ilmestyskirjan lopussa: "Varmasti, minä 

tulen pian."  

Lopuksi, minä haluan kiittää teitä kaikkia jotka tuette tätä lopun ajan ministeriötä niin monin tavoin. Me aina 

toivotamme tervetulleeksi sinun rukouspyyntösi, ja me uhraamme niille yksilöllistä huomiota. Armo ja rauha 

olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. 

 

 

David J. Meyer 

 

http://www.lasttrumpetministries.org  

 

 

  

 

http://www.lasttrumpetministries.org/

