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Illuministinen tumma varjo ennen aamunkoittoa!

Juudaan kirje 1: 11-13:
"Voi heitä, sille he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat
niskoitteluunsa niinkuin Koora! He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään
kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita,
juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille
pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu."

1 Johannes 2: 15-18:
"Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole
hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan
maailmasta. Ja maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy iankaikkisesti.
Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että Antikristus tulee, niin onkin nyt monta
antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika."

Pietarin toinen kirje 1: 19:
"Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niinkuin pimeässä
paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne."

Tässä Last Trumpet Newsletterin numerossa, me taas kerran käännymme virheettömän Jumalan Sanan puoleen
tutkiaksemme maailmamme tämänhetkistä tilannetta. Kun me teemme näin, me näemme että pimeyden voimat
tekevät jatkuvasti työtä, ja että aikamme hämmästyttävät tapahtumat eivät ole sattumaa vaan suunnittelun tulosta,
laadittu, ja saatettu voimaan salaisuuksien luvattomista kammioista. Salaisuus ja pimeys on se pahaenteinen
liikevoima jonka avulla meidän maailmaamme kontrolloidaan sellaisen organisaation toimesta, joka tunneteen
nimellä Illuminati, ja joka toimii heidän jumalansa, Luciferin himmeän valon alla. Heidän päämääränsä on
maailmanhallitus tai Uusi maailmanjärjestys heidän jumalansa alaisuudessa, jonka me kristityt tiedämme olevan
Saatana. 1.5.1776 lähtien, tämä varjohallitus on toiminut ja tehnyt työtä kulissien takana tarkoituksenaan
soluttautua hiljalleen ja asteittaisesti maailman jokaiseen hallitukseen ja yritykseen jotta he saisivat aikaan
rautaisen yhtenäisyyden koko maailmaan. He toivovat saavuttavansa tämän tavoitteen vuoteen 2005 mennessä,
mikä on YK:n 60-vuotis juhlavuosi. He eivät edes yritä piilotella tätä päämääräänsä sitten kun he ovat saaneet
apaattiset toisinajattelijat pois "yhdistyneestä kristikunnasat", ja nyt ei ole juuri ketään joka vastustaisi heidän
pyrkimyksiään. Tämä suuntaus, joka alkoi toukokuun 1. päivänä, eli Druidi-noitien Beltainen sapattina, on nyt
loppusuoralla. Sinä häpeällisenä päivänä, Tohtori Adam Weishaupt, syntyjään juutalainen, mutta joka kääntyi
Roomalaiskatolilaisuuteen, aloitti salakavalan työnsä tuodakseeen maailmanhallituksen. Weishaupt oli kanoniset
(=kirkollisen) lainkäytön professori joka opetti Ingolstadtissa, Saksassa. Häntä rahoittivat Rothschildin pankkiirit,
jotka olivat kirjaimellisesti myyneet sielunsa paholaiselle. Sinä yönä, 1.5.1776, Weishaupt ja neljä muuta miestä
tapasivat luolassa, ja käyttäen apunaan noitavoimia -- jotka tunnetaan "Salomonin suurempina ja vähäisempinä
avaimina" -- he manasivat esiin voiman -- jota he kutsuivat "tuntemattoman kontrolloimiseksi" -- avustamaan
heidän juoniaan. Sen jälkeen kun he houkuttelivat satoja vaikutusvaltaisia miehiä heidän salaiseen järjestöönsä, he
alkoivat soluttautua hallitusten, uskontojen ja opistojen ylimmille tasoille, sekä ottivat valtioiden taloudet
kontrolliinsa saadakseen lopulta aikaan maailmanlaajuisen taloudellisen järjestelmän, jota koko maailman väestö
pakotettaisiin palvelemaan. Voiko kukaan ajatteleva ihminen epäillä, että tämä vehkeily jota me olemme juuri
todistamassa, on osa tätä juonta? Entisenä astrologina, okkultistina ja noitana minä olin kerran osa tätä maailmaa.
Minä olen katsellut kun he tekevät työtään. Pelastuttuani meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armosta, minä
olen taistellut heitä vastaan rukoillen -- sekä viimeiset 21 vuotta näiden uutiskirjeiden avulla. Olen ollut New
Yorkissa 11 kertaa, ja minä olen ollut heidän päämajassaan. Olen vieraillut heidän linnoituksessaan ja taistellut
heitä vastaan Jeesuksen Kristuksen pelastavan veren voimalla, ja minä voin kertoa sinulle että nämä ihmiset ovat
todellisia. Me aiomme jatkaa taistelua heitä vastaan sekä tuoda päivänvaloon heidän pimeyden töitään kunnes
viimeinen pasuuna soi.

Tämän uutiskirjeen sivulla 1, toisessa Raamatun viittauksessa, me varoitimme että Antikristus on tulossa. meille

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

1 / 5 16.8.2013 15:56Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

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


on myös kerrottu, että siitä me tiedämme Antikristuksen olevan nousemassa, että samaan aikaan esiintyy monta
Antikrisrusta, ja että tarkkailemalla näitä asioita me tiedämme että lopullinen paha tulee pian esiin. Meidän ei
tarvitse rasittaa itseämme paljon nähdäksemme että tälläkin hetkellä monta Antikristusta tekee työtään. Me
olemme nähneet uskonnollisen maailman luopumuksen. Me olemme hallituksien korruptoitumisen, Yhdistyneiden
Kansakuntien nousun, Euroopan Unionin nousun, jonka sisällä on kaksitoista kansakuntaa joilla yksi yhteinen
rahayksikkö nimeltään Euro. Me olemme nähneet oman kansakuntamme ihmisten kehittävän itselleen ahneen
ruokahalun noituuteen sekä varjon valtakunnan muihinkin pelottaviin asioihin. Ihmiset ovat tulleet riippuvaisiksi
likaisista seksuaaalisista perversioista ja pornografiasta. Liittohallituksemme siunauksen ja suojelun alla, me
olemme surmanneet yli 40 miljoonaa vauvaa; olemme paloitelleet heitä ja myyneet heidän ruumiinosiaan. Miksi
tämä jatkuu? Saatana vastaanottaa uhrejaan palvojiensa kädestä. Noituudessa, voima saadaan kahdella tavalla:
seksuaalisilla perversioilla ja verellä. Molempia menetelmiä käytetään meidän maassamme runsain mitoin! kaikki
tämä juoksee omaa rataansa mutta on pian ohi, koska on Jumala Taivaissa joka sanoo pian: "Nyt riittää!"

Salaliittolaisten suurin etu on siinä, että melkein jokainen kieltäytyy uskomasta siihen, että on olemassa salaliitto.
Tämän vuoksi he ovat saaneet mellastaa rauhassa yli 200 vuotta, ja tämä on myös syynä siihen miksi alkuperäisten
salaliittolaisten jälkeläiset edelleen ohjaavat hallituksia maailmassa. Onko todella olemassa "Suuri Illuminatin
salaliitto?" Onko olemassa salaseuroja joilla on salaisia tunnussanoja ja salaisia kädenpuristuksia? Onko olemassa
Saatana joka operoi pimeydessä ja käyttää hyväkseen varjoiselle pimeyden valtakunnalle antautuneita ihmisiä
jotka aina kätkeytyvät eivätkä koskaan paljasta totuutta? Minä voin henkilökohtaisesti sanoa että on
sanoinkuvaamattoman ihanaa olla pelastettu tästä järjestelmästä. Kristittyinä meillä ei ole mitään salattavaa. Me
vapaasti ja halukkaasti tuomme esille koko Raamatun, sekä julistamme Jumalan Sanaa. On hämmästyttävää nähdä
mitä tapahtuu kun me teemme näin. Nyt on aika julistaa katoilta nämä asiat joita vihollinen tekee pimeydessä!

Hallitsemista varjojen valtakunnasta käsin!

1.3.2002, Yhdysvaltain hallitus antoi tyrmistyttävän ja hämmästyttävän lausunnon! Otsikot Washington Post
-sanomalehdessä kertoivat: "Varjohallitus tekee työtä salassa." Tämä julistus tuli juuri helmikuun täyden kuun
jälkeen, roomalaisen ja juliaanisen okkultistisen kalenterin vuoden viimeisen kuukauden jälkeen. Helmikuun 2.
päivä oli "Imbolc" -niminen sapatti., jolloin noidat juhlivat kevään ensimmäisiä merkkejä "Äiti Maan" kohdussa.
Sitten tuli noitien juhlapäivä nimeltään "Lucercalia" helmikuun 14. päivänä, jota niin kutsutut "kristityt" viettävät
ystävänpäivänä. Huomautettakoon tässä, että useimmat ihmiset on lumottu puolustusmekanismilla nimeltään
välinpitämättömyys.

Varjohallituksen olemassaolon myöntäminen ei herättänyt paljon huomiota syyskuun 11. päivän hyökkäyksien
vuoksi, joiden on katsottu antaneen oikeutuksen perustuslaillisten oikeuksien kieroon vääntämiselle sekä
henkilökohtaisen yksityisyydensuojan murentamiselle. Se tosiasia on nyt myönnetty, että meidän maatamme johtaa
salainen hallitus ja että tämä on sijoitettu kahteen salaiseen paikkaan maanalaisen turvapaikan kammioihin. Näitä
luvattomia kammioita miehittää 100 salaista siviilijohtajaa, jotka elävät ja tekevät työtä salassa Washingtonin
ulkopuolella. Sisäpiiriläiset kutsuvat tätä varjohallitusta nimellä "COG" eli "Hallituksen jatke". Tämä ei ole kansan
valitsema hallitus, vaan se on muodostettu ja suunnniteltu erityisesti illuministista tarkoitusta varten. Tämä hallitus
voidaan aktivoida hätätilan sattuessa, ja hätätilanteita voidaan nopeasti ja helposti järjestää.

Eräällä matkallani Washington D.C:hen minä, minun vaimoni ja ystäväni vastaanotimme ihmeen Kaikkivaltiaalta
Jumalalta. Kun me seisoimme Capitolilla katsellen ylös kupoliin, meitä lähestyi Capitolin poliisi joka kysyi, että
olemmeko me osa turistiryhmää. Minä sanoin "ei", me olimme omatoimisella matkalla. Me olimme rukoilleet, ja
nyt me ihmettelimme mitä tulisi tapahtumaan. Viranomainen käski meidän odottaa siinä menemättä minnekään.
Hän katosi hetkeksi ja tuli sitten takaisin kertoen meille että hän oli ottanut yhteyttä esimieheensä -- joka oli myös
hänen vaimonsa -- ja että tämä veisi meidät erikoiskierrokselle, jolla me näkisimme asioita joita muut ihmiset eivät
näe. Olin tyrmistynyt Jumalan käden voimasta ja siitä kuinka Hän tekee töitä ihmisten kanssa.

Tällä meidän Capitolimme erikoiskierroksella meidät vietiin monille kielletyille ja hyvin vartioiduille alueille. Me
myös kuljimme junalla maanalaista rautatietä pitkin, jolla senaattorit ja muut tärkeät henkilöt kulkevat kaupungin
alapuolella. Meille kerrottiin maanalaisesta laitoksesta, jossa on oma vesi, sähkövoimala, sekä ruokavarasto joka
riittäisi vuosiksi. Sitten minulle kerrottiin sellaista joka oli minulle suuri järkytys. Capitolin poliisi-esimies kertoi
meille että tiettyinä kriittisinä aikoina, joukosta valitaan yksi hallituksen virkailija joka sijoitetaan erikois-
vartioituun ja salaiseen bunkkeriin. Jos tulee maanlaajuinen hätätila ja meidän Capitolimme on hyökkäyksen
kohteena, tästä henkilöstä tulee absoluuttinen diktaattori. Minä kerroin hänelle, että minä olin opiskellut politiikkaa
enkä ollut koskaan kuullut moisesta laista. Hän vakuutti minulle että tällainen laki on todella olemassa. Koko
kierros oli jännittävä ja siitä olisi paljon kerrottavaa, mutta tämä kaikki vahvisti sen mitä minä jo tiesin Illuminatin
salaliitosta sekä varjohallituksesta. Voitaisiinko sellainen tilanne lavastaa, joka sallisi täydellisen diktatuurin
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Yhdysvaltoihin? Muista eräs päivä, syyskuun 11. vuonna 2001, joka muutti monia asioita. Tämä päivä oli
ainoastaan koe!

Syyskuun 11. päivästä lähtien me olemme nähneet monia muutoksia kansakunnassamme, mukaanlukien kaikki
poliisivaltion näkyvät tunnusmerkit. Kaikki nämä asiat toteutetaan jotta he saisivat meidät tottumaan sotilaiden
läsnäoloon kaikkialla julkisilla paikoilla ja liikenteen solmukohdissa. Me emme ole nähneet vielä mitään! Tämä
päivä, syyskuun 11. oli pelottava päivä. Tänä samaisena päivänä, tasan 11 vuottaaikaisemmin, nykyisen
Presidentin isä, George H. W. Bush julisti puheessaan, että meillä on "Uusi maailmanjärjestys". Edellinen henkilö
joka käytti näitä samoja sanoja oli Adolf Hitler! Tasan kolme vuotta aikaisemmin, syyskuun 11. vuonna 1998, me
kuuntelimme kun Presidentti Clinton piti kuuluisan Monica Lewinsky -puheensa sekä teennäisen
anteeksipyyntönsä. Mainittakoon tässä, että kun kello löi 12 tuoden vuoden 2000, voimakas sykkivä valoesitys
liikkui ylös pitkin Washington-monumentin fallistista symbolia, joka symboloi Baalin suvunjatkamiselintä. Minä
katsoin kun tämä tapahtui ja huomioin että numero 1999 joka Baalin pylvään varteen, oli asetettu niin että
ainoastaan numero 999 voitiin nähdä heijastuvan altaasta, ja se heijastuma oli verenpunainen 666. Sitten yhdeksän
kuukautta tämän hengellisen ja seksuaalisen symbolisen esityksen jälkeen, kaikki maailman johtajat tapasivat
Yhdistyneissä Kansakunnissa Työn päivänä (Labor day = työn päivä; labor = synnytys. Suom. huom.) ja sen yli.
Se oli One-World summit, ja minulla on valokuva kaikista johtajista jotka olivat siellä. Tämä tapahtui yhdeksän
kuukautta Baalin häpeällisen esityksen jälkeen, joka kuvasi Baalin sukupuoliyhteyttä Äiti maan kanssa. Ihmisen
raskausaika kestää yhdeksän kuukautta ja tuloksena synnytyksestä (=labor) on uusi lapsi. Tässä olivat maailman
johtajat tapaamassa työn päivänä viimeistelläkseen suunnitelmat Uudesta maailmanjärjestyksestä!

Nyt, kaikki tulee nopeasti yhteen. Meillä on amerikkalainen Gestapo nimeltään "Kotimaan turvallisuus-toimisto"
(=Office of Homeland Security), joka perustettiin määräyksellä tai poikkeusjärjestelyillä! Tämän toimiston johtaja
on entinen Pennsylvanian kuvernööri Thomas Ridge, jolle on annettu suunnaton koko kansakuntaa koskeva
valta.Hänelle ja hänen Gestapo-toimistolleen on annettu kuusi tehtävää: (1) Rikosten selvitys; (2) Valmiustila; (3)
Esto; (4) Suojelu; (5) Vastaisku, ja (6) Tilanteen johtaminen. Ne jotka ovat opiskelleet historiaa ymmärtävät että
Hitler antoi Gestapolleen samat tehtävät.

Tämän toimiston eräitä viimeisimpiä keksintöjä on meidän maallemme annettu värikoodijärjestelmä. Se on
järjestelmä joka osoittaa maatamme uhkaavan vaaran asteen ja se sisältää viisi väriä. Viisi on okkultismissa
kuoleman luku, minkä vuoksi meidän sodanjohtokeskuksessamme on viisi sivua. Okkultistisessa Illuminatin
valtakunnassa, viisisakarainen tähti projisoi maan, tuulen, tulen, veden ja hengen voimia. Viisi valittua väriä ovat
vihreä, sininen, keltainen, oranssi ja punainen. Vihreä osoittaa matalaa hyökkäyksen tasoa, ja punainen osoittaa
vakavaa uhkaa ja veisi meidän maamme jonkinlaiseen "valmiustilaan", jossa lähetettäisiin erikoiskoulutetut joukot
sulkemaan kaikki hallituksen laitokset sekä ottamaan hallintaansa kaikki kuljetusjärjestelmät. Tällä hetkellä meillä
on keltainen hälytystila, joka on juuri asteikon keskellä, ja joka merkitsee "kohotettua valmiustilaa". Niin paljon
voi tapahtua ja nämä asiat voidaan panna tapahtumaan nopeasti. Meidän täytyy valvoa ja rukoilla. Taivaassa on
JUmala, joka on myös täällä maan päällä auttamassa meitä!

Tummia varjoja New Yorkin yllä!

New York on kaupunki jonka Illuminati on valinnut kauan aikaa sitten olemaan keskeinen paikka josta käsin
maailmaa muutettaisiin. Tämän vuoksi kaupunki tunnetaan Maailman pääkaupunkina. Kaupungissa on nyt alue
jota pidetään pimennossa ja jota kutsutaan nimellä "Ground Zero" (=nollapiste). Ground Zero on termi jota
käytetään usein osoittamaan aluetta jonka atomiase on tuhonnut tai johon pommin pitäisi osua. Tällä nollapisteellä
on kuitenkin tärkeä merkitys okkultismin maailmassa sekä niiden okkultististen tiedemiesten silmissä jotka
työskentelevät Illuminatille. Näin korkea-arvoiset noidat ja illuminaatit määrittelevät Ground Zeron tai
nollapisteen: "Nollapiste on värähtelevän energian määrä joka on yhteydessä aineeseen, kun parametrit jotka
määrittelevät ainetta putoavat nollaan. Tarkkailijalle, maailma nollapisteessä esiintyy hyvin äänettömänä. Maailma
ja meidän ruumiimme valmistautuvat nollapistekokemuksen muutokseen, jonka muinaiset tuntevat kollektiivisesti
aikojen vaihtumisena."

Tämä keskeisen muutoksen nollapiste koko maailmaa varten nimeltään Ground Zero -- tätä käytetään nyt alueena
jolla on hengellistä merkitystä okkultismin valtakunnassa. Merkitäkseen nollapisteen tai Ground Zeron, jossa
kaksoistornit kerran seisoivat, alueella on nyt muistomerkkeinä kaksi valopylvästä jotka valaisevat tuhon paikkaa.
Nämä 88 voimakasta xenon-valonheittäjää heijastavat kaksi sinistä valotornia korkealle yötaivaalle. Tämä
muistomerkki on nimeltään "Tribute on Light" (=valon kunnianosoitus), ja se on täynnä okkultistista merkitystä.
Kun minä olin astrologi ennen kääntymystäni, minä uskoin -- niinkuin kaikki astrologit uskovat -- että taivaissa on
harmonia nimeltään "Sfäärien musiikki". Okkultistit uskovat että tämä jumalien ja jumalatarten musiikki on pyhää,
ja nämä 88 valoa jotka saavuttavat taivaat, vastaavat 88 luetteloitua tähtikuviota. On olemassa tarkalleen 88
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tähtikuviota tai tähtiryhmää jotka ovat kietoutuneet tähän oletettuun hengelliseen musiikkiin. Sen vuoksi pianossa
on 88 kosketinta. Valon tornit aktivoitiin ensimmäisen kerran tornien kaatumisen 6-kuukautis muistopäivänä
11.3.2002. Tällöin ilmoitettiin, että valot olisivat päällä kello 11:sta aamupäivällä kello 11:een illalla. Sitten
päätettiin ja julistettiin että valotornit olisivat päällä maaliskuun 11. päivästä huhtikuun 13. päivään asti, ja siten ne
muodostaisivat valtavan sinisen luvun 11 New York Cityn taivaalle 33 päivän ajan. Meidän täytyy kiinnittää
huomiota näihin numeroihin. Astrologiassa Eläinradan 11. merkki on Vesimies, ja tämän on sanottu olevan
Vesimiehen aikakausi. Numero 13 on kaikkein voimakkain numero noituudessa. Numero 33 on numero joka on
pyhitetty Skotlantilaisen riitin salaseuralle joka tunnetaan vapaamuurareina. Täten, meillä on okkultistinen ajan
silta, joka tunnetaan Läpikulun riittinä ja joka kestää 33 päivää, joka kietoutuunumeroon 11 ja joka ylittää täyden
kuun seuraavan kuukauden 13. päivään.

Outoja sotilassalaisuuksia!

Joskus meidän täytyy kulkea historiassa taaksepäin jotta ymmärtäisimme mitä nyt on meneillään. Tämän vuoksi
kouluissa ja yliopistoissa opetetaan ainoastaan väärennettyä historiaa. Historia peilaa menneisyyttä, ja jos me
ymmärtäisimme sen täysin, me ymmärtäisimme myös tämän päivän illuministiset tapahtumat. Artikkelissa joka
ilmestyi hiljattain suuressa australialaisessa sanomalehdessä, paljastettiin eräs juoni joka laadittiin meidän oman
hallituksemme toimesta yli 40 vuotta sitten. Operaation koodinimi oli "Northwoods" ja sen laati kenraali Lyman
Lemnitzer. Oli suunniteltu salainen operaatio jottta olisi saatu Yhdysvaltain kansalaiset kannattamaan sotaa
Kuubaa ja Fider Castroa vastaan. Sotilaspäällikkö oli sanonut: "Me voisimme räjäyttää ilmaan amerikkalaisen
laivan Guantanamon lahdella ja syyttää tästä Kuubaa. Uhrit jotka olisi lueteltu amerikkalaisissa sanomalehdissä,
olisivat saaneet aikaan laajan suuttumuksen aallon." Suunnitelmassa esiteltiin myös, lentokoneiden kaappaamisia
sekä terrorismia Yhdysvaltain kaupungeissa; meidän sotavoimamme hautoivat tätä kaikkea! Onneksi, Presidentti
John F. Kennedy tyrmäsi koko suunnitelman ja erotti Lemnitzerin. Tietenkin, Presidentti Kennedy ammuttiin
kuoliaaksi Dallasissa, Teksasissa. Jos sinä koskaan joudut erimielisyyksiin Illuminatin kanssa, niin luodit lentävät!
Tämän sekä muiden lähihistorian tapahtumien valossa, herääkin kysymys: voisiko meidän hallituksemme tai
varjohallitus järjestää kaksoistorneihin kohdistuneiden iskujen kaltaisia terroristityökkäyksiä oikeuttaakseen
tiukemman valvonnan? Älä sano että se on mahdotonta. Kun minä ensimmäisen kerran kuulin "varjohallituksesta"
vain muutama viikko sitten, minä välittömästi muistin vanhan radio-ohjelman jota lähetettiin monta vuotta sitten.
Sen nimi oli The Shadow (=varjo), ja jokainen jakso alkoi sanoilla "Kukaan ei tiedä mitä pahoja asioita väijyy
ihmisten sydämissä. Varjo tietää". Näitä sanoja seurasi synkkä nauru. Kuinka totta se on!

Maanantaina, 25.2.2002, tapahtui asia johon jokaisen ajattelemaan kykenevän ihmisen pitäisi kiinnittää huomiota.
Tapahtumapaikka oli lähellä Fort Braggia, Pohjois-Carolinassa, jossa meidän armeijamme erikoisosastot
harjoittelevat. Kaksi meidän erikoisjoukkojemme sotilasta hyökkäsi Moore Countryn Sheriffin toimistoa vastaan.
Joukkojen komentaja sanoi että tämä oli harjoitus. Sheriffin sijainen Randall Butler ampui kuoliaaksi yhden
sotilaan ja haavoitti toista. Johtaja Lane Carter Moore Countryn Sheriffin toimistosta sanoi, että he eivät olleet
kuulleet mitään tällaisesta harjoituksesta. Suuri kysymys on, että minkälainen harjoitus vaatii hyökkäämään
meidän paikallisia viranomaisiamme vastaan meidän YK:n kontrolloiman armeijamme toimesta? Hyökkäsivätkö
YK:n joukot meidän oman armeijamme muodossa ja riisuisivatko he amerikkalaiset aseista maailmanlaajuisen
diktatuurin nimessä? Antakoon Jumala meille tarkkanäköisyyttä jotta näkisimme selvästi!

Aikoja sitten laadittua Illuminatin juonta paljastetaan joka päivä, mutta ihmiset ovat niin kiinni maallisen onnen
tavoittelussaan että he tuskin kiinnittävät huomiota. Me olemme nyt lukeneet, että Euroopan Unioni on määrännyt
Tony Blairin pitämään kansanäänestyksen koskien Britannian liittymistä rahaliittoon, 1.5.2003. Muista, 1.5. on
Beltaine, eräs eräs suurimpia juhlapyhiä noitien keskuudessa. Monet noidat Englannissa ja Skotlannissa pitävät
tätä päivää pyhänä. Noidat ympäri maailmaa pitävät Britanniaa pyhänä maanaan. Jos Britannia liittyy rahaliittoon,
se on 13. maa joka tekee näin. Ajan merkit on kääritty auki! Seuraammeko me tilannetta rukoillen?

Tummia varjoja kristinuskossa!

me tiedämme että todellinen kristinusko, jossa on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen veren voima, on niin
voimakas että kaikki Illuminaatin ja pimeyden voimat joutuvat välittömästi tappiolle. Ongelma on siinä, että
todellisesta kristinuskosta ei ole juuri mitään enää jäljellä. Organisoitujen uskontojen johtajat ovat hyväksyneet
valheet, eksytyksen sekä pimeyden voimien houkutukset, ja ovat hylänneet oikean opin hyväksymällä
kompromisseja tekevän hengen yhteyden ilman vastuuta. Nyt me olemme lukeneet että International Bible Society,
yhteistyössä Zondervan Publishing Companyn kanssa, jatkaa edelleen Jumalan pilkkaamista julkaisemalla
sukupuoli-neutraalin raamatun. Tämä ilmoitus tehtiin AP:n toimesta noitien sapattina helmikuun 2. päivänä. Se oli
jo tarpeeksi paha asia, että Zondervan julkaisi NIV:n tai New International Version:in, mutta nyt he aikovat
julkaista uuden Raamatun jota he kutsuvat nimellä TNIV, tai "Today's New International Version", joka heikentää
tekstiä tehden siitä sukupuoli-neutraalin. Sattumalta, kirjaimet NIV voidaan johtaa myös sanoista "Non-Inspired

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

4 / 5 16.8.2013 15:56Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

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


Version". Meidän pitäisi myös muistaa, että että Rupert Murdoch, joka on NIV:in julkaisija, julkaisee myös
Hard-Core pornografiaa. Miksi niin monet kirkot ja TV-evankelistat valitsevat valitsevat NIV:in. Muista, että
NIV:n tekstiä suojelee tekijänoikeuslaki, joten se ei voi olla Jumalan Sanaa! Jumalan Sanaa ei voi sitoa!
NIV-Raamatun etusivulla, sinä löydät ilmoituksen, että jos sinä haluat kopioida enemmän kuin 500 sanaa, sinun
täytyy pyytää lupa kustantajalta. NIV on kirjoitettu ihmisten toimesta eikä se ole Jumalan Sanaa!

Me näemme että maailman uskonnot ovat nopeasti yhdistymässä, ja Paavi johtaa aktiivisesti tätä yhdistymis-
pyrkimystä. Paavi kutsui hiljattain yhteen yli 200 uskonnollista johtajaa Assisiin, Italiaan, lopettaakseen
uskonnolliset kiistat. Nämä edustajat yli 200 niin sanotusta "kristillisestä" kirkosta tulivat yhteen antamaan
10-kohtaisen lupauksen. Tämä ryhmä sisälsi katolilaisia, baptisteja, luterilaisia, kveekareita, mennoniittejä,
ortodokseja sekä monia muita. Nämä lauloivat yhdessä 11 ei-kristillisen uskonnon edustajan kanssa. Nämä 11
ei-kristillistä uskontoa olivat Juutalaisuus, Islam, Hindulaisuus, Buddhalaisuus, Shintolaisuus, Jainalaisuus,
Konfutsealaisuus, Sikhiläisyys, Zoroasterilaisuus, Tenrikyo ja afrikkalainen heimo-uskonto.

Totuus on se, että todellisesta kristinuskosta on enää rippeet jäljellä, ja että nämä päivät ovat kuin Nooan ja Lootin
päiviä. On surullinen tosiasia, että samalla kun kirkot rypevät apaattisessa horrostilassaan, niiden seurakunnat
omaksuvat sen valheen että sinä voit löytää Jumalan Harry Potter -kirjoista, tai että Taru Sormusten herrasta
-trilogia on kristillinen. Monet uskonnolliset ministeriöt joita pidetään fundamentalistisina, jatkavat tämän
häpeämättömän noituuden suosimista. Taas kerran, minun täytyy sanoa että minä pystyn tunnistamaan noituuden
kun minä näen sellaista, koska minä olin kerran siinä mukana. Miksi nämä ministeriöt kieltäytyvät uskomasta
sellaista ihmistä joka vapautui okkultismista? MInä yritän epätoivoisesti soittaa hälytyskelloja. Tämä ei ole vitsi, ja
seuraukset ovat todella vakavia.

Ei ole olemassa sellaisia asioita kuten hyvä ja paha noituus! Se on kaikki pahaa! Minä hiljattain kävelin
ostoskeskuksen läpi Madisonissa Wisconsinissa, ja minä kävelin raivostuttavan kaupan ohi joka oli täpötäynnä
kaikenlaisia hirvittävän näköisiä olioita. Minä huomasin ilmoituksen ikkunassa painettuna mustalle sametille. Siinä
kysyttiin: "Oletko sinä hyvä vai paha noita?" Minä seisoin siinä ja rukoilin, ja nuhtelin ankarasti sitä ilkeää paikkaa
Jeesuksen nimessä, ja minä tiedän että se on pian poissa! Valitettavasti, väärät viestit jatkavat elämäänsä, ja ihmiset
ajattelevat että he voivat olla hyviä noitia, ja sekoittavat tämän kristinuskon kanssa!

Noituus täytyy hävittää, ja se täytyy hävittää Jumalan toimesta. Minä teen kaikkeni vastustaakseni noituutta, ja
olkoon Kaikkivaltiaan miekka apuna! Minä olin hyvin surullinen kun minä kuulin nuoren 7-vuotiaan
kalifornialaistytön Danielle van Dam:in katoamisesta. Hän katosi kotoaan Sabre Springsistä, San Diegon
pohjoisosassa. Minä epäilen että tämä oli okkultistinen sieppaus, koska se tapahtui helmikuun 1. päivänä, noitien
Imbolg-juhlapäivänä. Hänen sieppauksensa oli jatkuvasti uutisaiheena, ja hänen ruumiinsa löydettiin lopulta
pienestä haudasta noin 25 mailia kaupungista itään. Poliisi sanoi, että hänen ruumiinsa kunto teki mahdottomaksi
määrittää kuolinsyytä, mutta he sanoivat että hänen päänsä oli käännetty kohti itää. Tämä inhottava rikos paljastaa
noituuden todellisen luonteen, sekä todellisen mutta piilossa olevan luonnon Harry Potter -kirjoista sekä Taru
sormusten herrasta -trilogiasta. Minä tiedän että tämä on totta enkä minä koskaan lopeta asian esille tuomista.
Auttakoon Jumala meitä kaikkia!! Onneksi, meidän Vapahtajamme tulee pian langettamaan tuomionsa sekä
kutsumaan valitun jäännöksensä Kotiin.

Lopuksi, minun täytyy edelleen kehoittaa sinua rukoilemaan. Meillä on useita rukouskokouksia joka viikko, ja me
alamme saada vastauksia! Jos sinä lähetät pyyntösi, me rukoilemme sinun puolestasi. Minä haluan kiittää teitä
kaikkia jotka tuette tätä ministeriötä monin eri tavoin. Minä rukoilen, että Jumala avaisi Taivasten akkunat ja
antaisi sinun kokea siunauksia, Rukoile meidän puolestamme kun me käymme monia taisteluita, ja me olemme
kiitollisia jokaiselle rukoilijalle. On aina parempi taistella kuin antautua! Olkoon armo ja rauha sisälläsi Herramme
Jeesuksen Kristuksen nimessä.

David J. Meyer

Takaisin
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