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Saastainen Amerikka! 

»Ja minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi, sano sille: Sinä olet maa, jota ei ole puhdistettu, joka ei ole 

saanut sadetta vihan päivänä. Profeettain salaliitto sen keskellä on niinkuin ärjyvä, saalista raateleva leijona: 

he syövät sieluja, ottavat aarteet ja kalleudet ja lisäävät sen keskuudessa sen leskien lukua."»  

Hesekiel 22:23-25  

»Sinun iljettävän saastaisuutesi takia-koska minä tahdoin puhdistaa sinut, mutta sinä et puhdistunut 

saastaisuudestasi-sinä et enää puhdistu, ennenkuin minä olen tyydyttänyt kiivauteni sinussa. Minä, Herra, 

olen puhunut. Se tapahtuu, ja minä teen sen. Minä en hellitä, en säästä enkä kadu: teittesi ja tekojesi mukaan 

sinut tuomitaan, sanoo Herra, Herra.»  

Hesekiel 24:13-14  

»Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä 

tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön 

edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on 

minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, 

alku ja loppu. Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät 

porteista sisälle kaupunkiin! Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja 

epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät.»  

Ilmestyskirja 22:10-15  

Tässä LTN:n numerossa, me tarkastelemme syvästi tilannetta joka vallitsee Amerikassa, ja joka on äärimmäisen 

kiireellinen. Mitä tapahtuu kun kansakunta menee liian pitkälle vastustaessaan yhtä todellista Jumalaa ja Hänen 

Pyhää Sanaansa? Yllä olevat jakeet kertovat meille että Vanhan Testamentin Israel lankesi juuri tähän 

tilanteeseen, ja seuraukset olivat kovat. Jopa yksinkertainen Vanhan Testamentin tutkistelu paljastaa, että Israel 

lankesi epäjumalanpalveluksen, epärehellisyyden, petoksen, homoseksuaalisuuden, ja vauvojen tappamisen 

ankariin muotoihin, kun he himoitsivat pakanallisten yhteisöjen tapoja heidän ympärillään. Ensimmäinen 

Raamatun luku yläpuolella menee hyvin pitkälle käyttäessään sanaa salaliitto viittauksena uskonnollisiin johtajiin, 

jotka toivat esiin Kaikkivaltiaan vihan suuressa mittakaavassa.  

Surullinen tosiasia on, että puhdistuminen oli saatavissa, ja armelias puhdistautuminen synnistä olisi voinut tuoda 

anteeksiannon ja parantumisen heidän maalleen, mutta se hylättiin ja ihmiset eivät ottaneet sitä vastaan. Nämä 

ihmiset ajattelivat, että he olivat hyviä ja vanhurskaita, ja että he olivat suurin kansakunta maan päällä. 

Todellisuudessa, heidän syntinsä olivat hyvin suuria loukatessaan ja pilkatessaan juuri Taivaan portteja. Miksi he 

eivät pystyneet näkemään itseään kun Jumala näki heidät? He oikeuttivat itsensä filosofioilla ja uskonnoilla, jotka 

he itse laativat. He koettivat luoda uudelleen Jumalan omassa mielikuvassaan sovittaakseen heidän itserakkaan ja 

erheellisen ajattelunsa profiilin. Pian seurasi kauhistuttava hävitys!  

Lamauttava totuus on, että kaikki nämä nimenomaiset olosuhteet vallitsevat Amerikan Yhdysvalloissa tänä 

nykyisenä aikana. Minä edelleen kuulen ihmisten sanovan, että me olemme mahtavin kansakunta maan päällä, 

hyviä tyyppejä, ja roolimalli koko maailmalle. Tosiasiassa, meidän hallintomme on kiero, homoja ja lesboja 

mielistellään ja heidän asemansa on turvattu, pornografia on lähellä kyllästymispistettä, vauvoja tapetaan kohtujen 

sisälle joiden oletetaan huolehtivan heistä, ja me olemme huumattu ja juopunut kansa. Useimmat ihmiset ovat 
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riippuvaisia kaikentyyppisestä viihteestä ja he ovat niin poissa tolaltaan siitä johtuen, että he eivät pysty enää 

ajattelemaan. Suurin osa ei ole koskaan pohtinut mitään niin pitkälle kuin he muistavat, ja he eivät myöskään 

välitä mistään. Kaikki tämä johtaa orjuuteen ja lopulta tuhoon.  

Raamattu varoitti meitä että nämä päivät saapuisivat Toisen Timoteuskirjeen luvussa 3:1-5 ja monissa muissa 

kohdissa yhtä hyvin. Hyvin pian, tuomio lankeaa. Ainoa lääke on aito katumus ja kääntyminen pois synnistä ja 

pahuudesta. Me olemme kaikki aivan ikuisuuden kynnyksellä juuri nyt, ja me tulemme viettämään ikuisuuden 

joko Taivaassa tai iankaikkisen kadotuksen tilassa. Nyt on aika rukoilla ja luovuttaa elämäsi Vapahtajalle, meidän 

Herrallemme Jeesukselle Kristukselle. Tee se nyt! Hän vastaanottaa sinut ja kaikki tulee olemaan hyvin sielusi 

kohdalla kun sinä olet täysin kuuliainen Kirjoituksille!  

Obama – mies, joka haluaa olla Jumala! 

Minä äskettäin luin otsikon London Daily Telegraph -lehdestä, joka ei ainoastaan vanginnut huomiotani, vaan 

myös lähetti shokkiaaltoja lävitseni. Otsikossa luki seuraavaa: ”Voiko Barack Obama pelastaa meidät Helvetiltä?” 

Artikkeli jatkui kertomalla maailmanlaajuisesta globaalin lämpenemisen ohjelmasta joka on nyt keihäänkärkenä 

Barack Obamalla. Al Gore oli ollut tämän ohjelman ”apostoli” vuosikausia, mutta nyt se on Obama, joka 

suunnittelee olevansa ”maailman pelastaja”. Artikkeli jatkui sanomalla että ratkaisevaa globaalia tapaamista 

suunnitellaan joulukuun alkuun Kööpenhaminassa mikä käynnistää ohjelman välittömästi! (1) Oletko pannut 

merkille kuinka nopeasti kaikki on siirtymässä kohti täyttä antikristuksen agendaa? Oletko myös pannut merkille 

kuinka nopeasti kaikki olemassa olevat instituutiot ovat romahtamassa?  

Kesäkuun 26. päivänä 2009, USA:n kongressin edustajainhuone hyväksyi ilmastonmuutoslain (Climate Change 

Bill). Se tapahtui yön synkimpien tuntien aikana, kun 1,200-sivuinen dokumentti viskattiin edustajainhuoneen 

jäsenien työpöydille. Ei yksikään kansanedustaja lukenut sitä, eikä heillä myöskään ollut aikaa sen lukemiseen. 

Lakiehdotus hyväksyttiin niukalla marginaalilla äänin 219 - 212. (2) Jos tämä laki menee läpi USA:n senaatissa, 

missä se on juuri nyt, meidän kansakuntamme ei tule koskaan olemaan entisensä. Laki vaatii voimakkaita 

rangaistuksia sähköntuotantolaitoksille, jotka polttavat kivihiiltä, ja ne tulevat kulkeutumaan eteenpäin loppupään 

käyttäjille. Edustaja Sensenbrenner Wisconsinin osavaltiosta totesi, että sähkölaskujen menot Wisconsinin 

ihmisille lisääntyvät 170%:lla. Arvioitiin myös että sähkölaskujen menot monissa osissa meidän kansakuntaamme 

lopulta kolminkertaistuisivat. Joten, meillä on lisäkärsimystä jo ennestään ahdistuneille kansalaisille.  

Lehdistö ja kaikenlainen uutismedia jatkaa Barack Obaman jumaloimista. Newsweek -lehden toimittaja Evan 

Thomas antoi seuraavan lausunnon MSNBC:lle koskien Obamaa: ”Tavallaan, Obama seisoo kansakunnan 

yläpuolella, yläpuolella maailman. Hän on jonkin sortin Jumala.” (3) Mistä tämä kummallinen mies nimeltään 

Barack Hussein Obama tuli, ja kuinka hän nousi tuntemattomuudesta? Kaksitoista vuotta sitten, vuonna 1997, 

Barack Obaman ollessa valmistautuneena virkaansa Yhdysvaltojen presidenttinä, kolme hämmästyttävää asiaa 

tapahtui. Tuona vuonna, Tony Blair, okkultisti, valittiin Britannian pääministeriksi; Diana, Walesin prinsessa, 

kuoli kun auto, jolla hän kulki, törmäsi ajoradan kolmanteentoista pylvääseen; ja uusi lasten kirja nimeltään Harry 

Potter ja viisasten kivi julkaistiin. Tuo Janet K. Rowlingin kirja ja kaikki hänen myöhemmät kirjansa tulivat 

osaksi okkulttista suunnitelmaa joka muokkaisi kokonaisen sukupolven sydämiä ja mieliä vastaanottamaan 

antikristuksen. Noituutta ihannoitiin Rowlingin kirjoissa omaamalla hyvä puoli. Se oli edistyksellistä aivopesua 

hyvän noituuden voittaessa pahan noituuden. Mutta se oli kaikki noituutta, ja se oli kaikki saatanasta! Pastorit 

valtavirran ”kristillisyydestä” myös menivät tuolle voittajan puolelle, ja siten, he mainostivat ”hyvää” noituutta.  

Nyt me olemme menossa kolmanteentoista vuoteen lähtien ensimmäisen Harry Potter -kirjan julkaisusta. 

Viimeistä edellinen kirja sarjassa tehtiin myös elokuvaksi, ja se aiotaan näyttää elokuvateattereissa heinäkuun 15. 

päivänä 2009. Elokuva saa nimensä samannimisestä Harry Potter -kirjasta ja on nimeltään Harry Potter ja 

puoliverinen prinssi. (4) Se on enemmän kuin omituista ja pahaenteistä että Amerikan Yhdysvalloilla ensimmäistä 

kertaa sen historiassa kansakuntana on presidentti joka on puoliverinen prinssi! (Tämä lausutaan teoreettisesti ja ei 

ole tarkoitettu rasistiseksi huomautukseksi.) Vuonna 2010, presidentti Obama aiotaan esitellä planeetan 

pelastajaksi. Tämä on ajoitettu käymään yksiin Harry Potter -manian, joka on pyyhkäissyt meidän maailmaamme, 

kolmannentoista vuoden kanssa.  

Yksi kysymys joka nousee esille, on se, että miksi presidentti Obama mulkoilee niin vihaisesti muille 

valtionpäämiehille ympäri maailman, mutta hymyilee runsain mitoin diktaattoreille, sellaisille kuin Hugo Chavez? 

(5) Näyttää siltä, että muu maailma tunnistaa Obaman kommunistiksi, mutta ihmiset Yhdysvalloissa eivät sitä 



näe. Huomautettakoon tässä Scotsman Newspaperin kertoneen että Obamaa varoitettiin etukäteen että kun hän 

menisi Venäjälle, hän saisi kolean vastaanoton Venäjän kansalta. (6) Enemmistö venäläisistä vihaa kommunismia 

koska he elivät sen alaisuudessa niin kauan. Heitä ei voisi huijata ja he täysin käsittävät, että Obama on 

komissaari sydämeltään, ja heillä ei ole mitään käyttöä hänelle! [Näin juuri tapahtui Obaman Venäjän vierailun 

aikana heinäkuun alussa, kun venäläinen media ei juurikaan noteerannut hänen käyntiään. Toisin oli vielä 

presidentti Bushin vierailujen aikana. Obama myös arvosteli pääministeri Putinia, Bushin ystävää, seisomisesta 

toisella jalalla vielä kylmän sodan ajassa. Näin ne henkilökemiat menevät ylösalaisin. Suom. huom.]  

Merkkejä kommunistisesta valtauksesta on kaikkialla. Me tiedämme että Yhdistyneitten Kansakuntien Peruskirja 

(United Nations Charter), laadittu San Franciscossa, Kaliforniassa, vuonna 1945, kopioitiin sanasta sanaan 

Neuvostoliiton perustuslaista. Me tiedämme myös että vain kaksi USA:n senaattoria, jotka äänestivät sitä vastaan, 

olivat ne kaksi, jotka lukivat sen läpi. Tämä koko kauhistuttava tarina on tallennettu edesmenneen Myron C. 

Faganin viestissä otsikolla ”Truth about the World Bankers (Totuus maailman pankkiireista)”. (Tämä tallenne on 

saatavissa Last Trumpet -ministeriöstä.) Comm-UN-ism (kommunismi) on levinnyt nopeasti Yhdistyneitten 

Kansakuntien toimesta aivan alusta alkaen. Minä hiljattain luin artikkelin Milwaukee Journal Sentinelistä, että 

Milwaukeen kaupungista, Wisconsinissa, on tullut elintärkeä YK:n salaliitossa. Milwaukee on nimitetty YK:n 

globaaliksi sopimuskaupungiksi (U.N. Global Compact City), yhdeksi ainoastaan kolmestatoista sellaisesta 

kaupungista maailmanlaajuisesti. Artikkeli jatkuu sanomalla että uutta rakennusta Michigan-järven rantamailla 

tullaan käyttämään moniin korkeantason poliittisiin päämääriin, etupäässä vesihuoltopolitiikkaa varten. (7) Me 

tiedämme että Illuminatin rakkaussuhde ”Äiti Maahan” on ensimmäisen asteen noituutta, ja ”Vihreä Maapallo” -

ohjelmat tarjoavat yhteistä asiaa ajavan tempun jota tarvitaan yhdistämään ihmiset globalistisen 

marxilaissosialismin taakse.  

Eräs esimerkki kommunismista merkitsemässä reviiriään Yhdysvalloissa, on se, mikä tunnetaan 

Kyynelhelmimonumenttina (Tear Drop Monument), sijaiten Harbor View Parkissa (sataman näköalapuisto) 

Bayonnessa, New Jerseyn osavaltiossa. (8) Tämä omituinen monumentti rahoitettiin, suunniteltiin, ja rakennettiin 

venäläisten toimesta ja vihittiin muodollisesti syyskuun 11. päivänä 2006. Se ei saanut lähes yhtään 

uutisnäkyvyyttä. Monumentti on tehty mahtavasta kivimonoliitista, joka on halkaistu ja erotettu keskeltä. Aukossa 

on iso metallinen kyynelhelmi, visuaalisesti linjassa sen paikan kanssa missä entisen Worid Trade Centerin 

kaksoistornit kerran sijaitsivat. Monumentti myös muodostaa kolmion (triangulate) Vapaudenpatsaan kanssa. The 

World Trade Center oli, tietysti, suuri monumentti kapitalismille, ja kommunismi on kapitalismin antiteesi. 

Lisäksi, monumentti seisoo juuri siinä paikassa missä bolshevikit Trotskyn alaisuudessa valmentautuivat heidän 

Venäjän vallankumousta varten. Se oli Rockefellerin Standard Oil -öljynjalostamon hallitsemaa omaisuutta 

kohoten the Kill Van Kullin, ruuhkaisimman merisataman maailmassa, yläpuolelle. Tämä 

kyynelhelmimonumentti on selvä julistus kivessä että kommunismi on saapunut Amerikkaan! [Venäläiset Putinin 

johdolla vain nauravat. Suom. huom.]  

Heinäkuun 13:ntena 2009, konfirmaatiokuulemiset alkoivat koskien Sonja Sotomayoria, joka on Obaman valinta 

elinikäiselle nimitykselle Korkeimpaan oikeuteen. Heinäkuun LTN:n numerossa, minä kerroin että Sotomayor oli 

salaseuran, tunnettu nimellä Belizian Grove, jäsen. Nyt kun hän kohtaa kuulemiset, hän on eronnut järjestöstä, 

astuen voimaan kesäkuun 19:ntenä 2009. Tämä oli vain muutama päivä sen jälkeen kun minä kirjoitin siitä tässä 

uutiskirjeessä.  

Sodoman kaltainen kansakunta! 

Ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, luvuista 18 ja 19, me luemme Sodoman ja Gomorran hävityksestä johtuen 

Kaikkivaltiaan Jumalan vihasta homoseksuaalisuutta kohtaan. Roomalaiskirje, luku yksi, tekee myös Jumalan 

suhtautumisen niin kutsuttuun ”gay” -liikkeeseen hyvin selväksi. Olen pahoillani siitä kun sanon, että Barack 

Obama on ollut hyvin äänekäs suosiessaan myöhempien aikojen sodomiitteja. Vain muutama kuukausi sitten, 

Obama kieltäytyi menemästä itse tai lähettämästä edustajaa Capitol Hillille kansallista rukouspäivää (National 

Day of Prayer) varten. Kesäkuun 22:sena, kuitenkin, Obama kutsui ”Gay” -aktivistijärjestöjen johtajia Valkoisen 

Talon itäiseen huoneeseen (the East Room) muistelemaan Stonewallin mellakoita kesäkuun 28. päivänä vuonna 

1969. Stonewallin mellakat nimettiin homobaarin, nimeltä Stonewallin majatalo (the Stonewall Inn), polttamisen 

johdosta Greenwich Villagessa, New York Cityssä. Tästä pahamaineisesta homobaarista tuli homojen oikeuksien 

liikkeen symboli Amerikassa, ja meidän presidenttimme kunnioitti sodomiitteja runsain mitoin. (9) Se oli 40 

vuotta jälkeen Stonewallin, mikä on yhden kokonaisen sukupolven mitta Kirjoitusten mukaan. Seuraako pian 

Kaikkivaltiaan tuomio? Me tiedämme myös että kesäkuun 18:ntena 2009, Obama ulotti täydet Liittovaltion 



etuudet Liittovaltion työntekijöiden gay-kumppaneille huolitellussa allekirjoitustapahtumassa. (10) Samanlaisia 

allekirjoituksia tapahtui osavaltiotasoilla yhtä lailla, sellaisia kuten eräs Washingtonin osavaltiossa kuvernööri 

Chris Gregoiren toimesta toukokuun 19:ntenä 2009. (11)  

Näyttää siltä että koko kansakunta on saavuttamassa uusia syvyyksiä turmeltuneisuudesta, ja tämä on varma 

merkki meidän Herramme paluun ajasta! Me olemme nyt saaneet tietää, että arvovaltainen Harvardin yliopisto on 

alentanut sen ahdasmielistä mielikuvaansa ja perustanut Amerikan ensimmäisen seksuaalisuudeksi nimetyn 

professuurin. Tällä akateemisella oppituolilla ja osastolla opiskellaan pääaineina gay-, biseksuaali-, ja 

transseksuaaliopintoja! (12) Englannissa, Liverpoolin Hope -yliopisto tarjoaa nyt kokonaista tohtorintutkinto-

ohjelmaa pahamaineisen rock-ryhmän, the Beatlesien, tutkimisesta. (13) Mihin se kaikki loppuu?  

Kun hallitus alkoi käynnistää joitakin sen viimeaikaisimpia projektejaan, se tarvitsi häiriötekijän valtaamaan 

amerikkalaisten mielet. Yhtäkkiä kuuluisia henkilöitä alkoi kuolla! Michael Jackson, Farrah Fawcett, ja lukuisia 

muita kuolivat kaikki noin viikon sisällä. Amerikasta tuli paikalleen jähmettynyt ja heidän huomionsa ei 

kiinnittynyt lähes mihinkään muuhun. Michael Jackson sai eniten huomiota kun kymmenettuhannet ihmiset 

yrittivät saada lippuja hänen muistotilaisuuteensa Staples Centeriin Los Angelesissa. (14) [Huomautettakoon että 

aivan tämän Staples Centerin vieressä on Nokia Center, jossa tuhatpäinen yleisö katsoi muistotilaisuutta isolta 

screeniltä. Suom. huom.] Huomautettakoon tässä että eräs rooli, johon Michael Jackson otti osaa, ja jota harvoin 

muistetaan, oli rooliosuus jota hän näytteli Wizard of Oz (Taikuri Oz) -elokuvan musikaalisessa 

uudelleenfilmatisoinnissa vuonna 1978. Siinä esiintyi täysin afroamerikkalaiset näyttelijät ja se oli suuri hitti. Me 

tiedämme että alkuperäinen Wizard of Oz tehtiin saatanallisen kaavan mukaisesti, ja se oli kuvaus Amerikasta jota 

ollaan valtaamassa. Siinä esiintyi variksenpelätin, jolla ei ollut aivoja, tinamies, jolla ei ollut sydäntä, ja leijona, 

jolla ei ollut rohkeutta. Varjohallituksen, taikuri unssin (the wizard of the ounce (oz)), kulta- ja hopeakannat 

korvattiin kannattamattomalla (unbacked) paperivaluutalla. Yhdysvaltain kansalaiset olivat niin 

demoralisoituneita että amerikkalaisista tuli kansa, jolla ei ollut aivoja, ei sydäntä, ja ei rohkeutta. Syy miksi 

mainitsen kaiken tämän, on se, että rooli, jota Michael Jackson näytteli Wiz:ssä, oli variksenpelätin, jolla ei ollut 

aivoja. Nyt Michael Jackson on kuollut ja kuopattu, ja he hautasivat hänet ilman aivoja, joita pidettiin tallessa 

kuolemansyyn tutkimusta varten. (15)  

Suomentajan kommentti: Tämä Michael Jacksonin kuolema oli todellinen aikainmerkki Amerikan pikaisesta 

romahtamisesta. Jackson oli amerikkalainen ikoni 1980-luvun alusta lähtien, jonka väitetään olleen homo 

loppuaikoina ja kääntyneen vuoden 2008 lopulla muslimiksi. Kaikki tässä henkilössä sopii Amerikan yleiseen 

rappeutumiseen ja Obaman vapaamielisyyteen (huom. pedofiliasyytteet). Ihmiset ovat menettäneet aivonsa, joka 

Suomessakin näkyy joidenkin rock-yhtyeiden ja/tai -laulajien palvontana pirunsarvimerkkien kera. Metallica-

yhtye keräsi äskettäin Porin Kirjurinluodolle peräti 60,000 aivopestyä nuorta ihmistä (ihmiskarjaa), joka on 

ennätys. Mihin tämä kaikki vie? Saatana tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa Raamatun mukaan (Ef. 2:2). 

Lopunajan antikristuksia, kuten Jacksonia ja Obamaa, palvotaan maailmanlaajuisesti. Voi hyvä sylvi!  

Kansakunta jolla on tyhjät taskut! 

Kuka tyhjensi tämän kerran niin suuren Amerikan Yhdysvaltojen kansakunnan taskut? Onko meidän 

kansakuntamme saatettu alas systemaattisesti suunnitellulla ohjelmalla? Miksi on niin, että 48 päivän aikana 

ennen kesäkuun 16. päivää 2009, öljyn hinta putosi jatkuvasti ja kaasun hinta puolestaan nousi jatkuvasti 

ylöspäin? (16) Miksi Amerikan kotitaloudet ovat menettäneet 1,33 biljoonaa dollaria vuoden 2009 ensimmäisellä 

neljänneksellä? (17) Tilanne on niin paha, että jopa USA:n veroviranomainen (Internal Revenue Service) väittää 

että kerätyt verot tänä vuonna ovat 138 miljardin dollarin laskussa, tai 34% alempana, verrattuna viime vuoteen. 

(18) Toukokuun 13:ntena, the Associated Press raportoi että sosiaaliturvan ja sairausvakuutuskassan (Social 

Security and Medicare) varat ovat hupenemassa kovaa vauhtia. Sairausvakuutuskassa maksaa nyt ulos enemmän 

kuin se ottaa sisään, ja sosiaaliturvalta on loppumassa rahat hyvinkin edellä aikataulun. (19) Amerikkalaisten 

keskimääräinen luottoluokitus (credit score) on pudonnut kuudesta yhteentoista pistettä ja on nyt keskimäärin 651 

pistettä. (20) Me tiedämme että meidän talouttamme sabotoidaan. Me tiedämme myös että kun Obama jatkaa 

rahamäärän kasvattamista biljoonilla dollareilla, niin se aiheuttaa kaiken olemassa olevan rahan arvon putoamista 

yhä syvemmälle. Inflaatio alkaa saada otteen kansakunnasta. Tämä on totta, koska olemassa olevien tavaroiden ja 

palveluiden täytyy imeä kaikki uudesta rahasta, ja hinnat alkavat nousta jatkuvasti. Iso kysymys nyt on, milloin 

Liittovaltion hallitus julistaa ”pankki-lomapäivän (bank holiday)” ja sulkee kaikki pankit uudelleenjärjestelyn 

vuoksi, kuten Franklin Roosevelt teki vuonna 1932? Kun tämä tapahtuu, kenelläkään ei tule olemaan pääsyä 

tileilleen ennen kuin devalvointi on saatettu loppuun. Kuinka ihmiset tulevat reagoimaan sellaisessa 



yhteiskunnassa kuin meillä nyt on? Epäilemättä nyt on aika rukoilla palavasti! Kaikkivaltias antaa meille 

merkkejä siitä, että Hän on ohjaksissa kaikkina aikoina. Heinäkuun 13. päivänä, Obama piti puheen kaupunki- ja 

metropolipolitiikasta Eisenhowerin päämajarakennuksessa (Eisenhower Executive Office Buildning). Kun hän 

sanoi sanat, ”Taloutemme kiskaiseminen ylös kuilun partaalta…”, lasinen teleprompter-lukulaite särkyi lattialle, 

rikkoutuen pieniksi palasiksi, ja jättäen särkyneitä lasinsirpaleita presidentin jalkojen juureen. (21) Tämä oli vielä 

yksi merkki ylhäältä!  

Uuden kummallisen uskonnon esiintulo! 

Missä on aito kristillisyys nykyään? Useimmat ihmiset katsovat kaikkiin vääriin paikkoihin. Valtavirran 

”kristillisyys” on vallattu demonisilla voimilla, ja tämä tosiasia on päivänselvä kun me katsomme mitä he sanovat 

ja tekevät. Paavin äskettäisen matkan aikana Israelin valtioon, paavi piti puheen, joka oli järkyttävä monin tavoin. 

Valokuva paavista pitämässä tätä puhetta paljasti selvän kuvan epämääräisestä miehen hahmosta ohuen verhon 

takana. Mies näytti olevan noin kymmenen jalkaa (1 jalka = n. 30 cm) pitkä ja seisoi suoraan paavin takana. Tämä 

ei ollut tavallinen mies! Okkultistit jotka ovat todella nähneet saatanan kertovat kaikki, että hän näyttää olevan 

noin kymmenen jalkaa pitkä ja synkkä epämääräinen hahmo. Selvästi, oudot ja salaperäiset voimat ovat 

työskentelemässä tässä muinaisessa maassa. Paavi, joka myös rukoili itkumuurilla (Wailing Wall), antoi samaten 

hämmästyttävän julistuksen. Hän selvästi ilmoitti, että Vatikaani keskeyttää välittömästi rukoilemisen juutalaisten 

puolesta ja ei ponnistele käännyttääkseen heitä. (22)  

Me olemme nyt saaneet tietää että suurin ”fundamentalistinen” uskonlahko Amerikassa aikoo kunnioittaa ja tukea 

Barack Obamaa. Presidentti Obama on gay-myönteinen, abortin puolustaja, ja antikristus politiikassaan hyvin 

monilla tavoilla. Tämän kaiken tietämyksen kanssa, eteläisten baptistien presidentti Johnny Hunt on ehdottanut 

päätöslauselmaa osoittamaan kunnioitusta ja muodollisesti antamaan tukea Barack Obamalle. (23)  

Billy Grahamin evankelinen yhdistys lähetti minulle äskettäin suurehkon julisteen ja kutsun, joka on ilmeisesti 

lähetetty kaikkiin seurakuntiin. Tapahtuma on rock-konserttisarja, joka aiotaan järjestää pitkin Mississippi-jokea 

eri paikoissa elokuussa 2009 ja sitä kutsutaan rokkaa joella kiertueeksi (Rock the River Tour). Tämä tapahtumien 

sarja käsittää joitakin häpeällisimpiä ja kammottavimman näköisiä esiintyjiä joita olen ikinä nähnyt, sellaisia 

kuten Superchick, Red, Flyleaf, ja muita. Julisteessa esiintyy myös Volkswagen pakettiauto, sellainen joka 

symbolisoi Grateful Dead -yhtyettä, punaisen kitaran tihkuessa verta etupuolelta! (24)  

Vaikutus joka noituudella on ollut kirkkoihin Amerikassa ja Englannissa voidaan selvästi nähdä jokaisen 

erottelukykyisen kristityn toimesta. Mutta näinä viimeisinä päivinä, wiccat, druidit, ja muunkaltaiset noidat 

leuhkivat ammattitaidollaan, ja suurella röyhkeydellä, he esittelevät sitä kaikkialla. Kesäkuun 21. päivänä 2009, 

useat tuhannet druidi-noidat kokoontuivat Stohengen luona keskikesän sapattina. (25) Se kaikki tapahtuu juuri, 

kuten tapahtui monta vuosisataa sitten, ja tämä noituuden henkiinherääminen osoittaa että lopullinen antikristus 

on nousemaisillaan! Tämä okkulttinen pahuus on niin laajalle levinnyttä että Lontoon Guardian -sanomalehti 

julkaisi seuraavan otsikon kesäkuun 22:sena 2009: ”Jokainen on nyt pakana.” Artikkeli jatkoi toteamalla että 

Britanniassa yksistään on enemmän kuin 250,000 vihittyä ja ammattiaan harjoittavaa noitaa. (26) 

Huomautettakoon tässä että noituus ei ole mikään vitsi, ja myöskään se ei ole kevyt asia, ja tähän kuuluu Harry 

Potter -materiaalit. Kaikkivaltias Jumala tekee tämän hyvin selväksi 5. Mooseksen kirjan luvussa 18:10-12, jossa 

lukee seuraavaa: ”Älköön keskuudessasi olko ketään, joka panee poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi, tahi 

joka tekee taikoja, ennustelee merkeistä, harjoittaa noituutta tai velhoutta, joka lukee loitsuja, kysyy vainaja-tai 

tietäjähengiltä tahi kääntyy vainajien puoleen. Sillä jokainen, joka senkaltaista tekee, on kauhistus Herralle, ja 

sellaisten kauhistusten tähden Herra, sinun Jumalasi, karkoittaa heidät sinun tieltäsi.”  

Lääketieteellinen orjuuttaminen! 

Sen pitäisi olla melko selvää, että saatana, joka yrittää orjuuttaa koko ihmiskunnan, ei katsoisi läpi sormien suoraa 

ihmisruumiin kontrollia samaten kuin täydellistä mielen aivopesua. Se oli Johann Wolfgang Goethe joka sanoi, 

”Ei kukaan ole toivottomammin orjuutettu, kuin ne, jotka erheellisesti uskovat olevansa vapaita.” Se on 

jokseenkin hämmästyttävää minusta että niin monet ihmiset ajattelevat että Barack Obama todella välittää heistä, 

ja tuo on se, mitä hän mainostaa hänen uudella terveydenhuolto-ohjelmallaan. Obaman ohjelman alaisuudessa, 

jokaista vaadittaisiin kuljettamaan sairausvakuutusta mukanaan. Köyhät ja keskiluokan ihmiset saisivat joitakin 

tukia, ja niitä, jotka kieltäytyvät rekisteröitymästä, kohtaavat sakot enemmän kuin 1,000 dollaria. Tämä raha 

kerättäisiin tuloverojärjestelmän, IRS:n, kautta. Näitä rangaistuksia kutsutaan ”jaetuiksi vastuullisuusmaksuiksi”. 



Kongressin budjettitoimisto arvioi, että sakot toisivat 36 miljardia dollaria yli kymmenen vuoden jaksolla, mikä 

auttaisi rahoittamaan ohjelmaa. Siten, Liittovaltion hallitus on riippuvainen ihmisten säännöistä poikkeamisista 

kasvattaakseen rahaa saattamaan heidän ohjelmansa toimivaksi. (27) Tätä on sosialismi käytännössä! Lisäyksenä 

tuohon, ohjelma vaatii myös jokaisen henkilön yksityiskohtaisten sairausrekisterien pakollista kontrollia 

Liittovaltion hallituksen taholta yhdessä ainoassa massiivisessa tietokannassa. Ei tule olemaan mitään 

mahdollisuutta jättäytyä syrjään. (28)  

Liittovaltion hallituksen jokaisella projektilla on okkultistinen pohja. Obaman terveydenhuoltouudistus ei ole 

mikään poikkeus. Terveysohjelman virallinen symboli, otettu suoraan Obaman verkkosivuilta, on painokas 

tahaton paljastus (a dead give-a-way). Se muodostuu Obama-symbolista, joka on soikio kolmen punaisen juovan 

ja kolmen valkoisen juovan kanssa kirkkaan pallon (nouseva aurinko) noustessa kuudesta juovasta. Soikion 

edessä on Merkuriuksen sauva (caduceus), koostuen kahdesta käärmeestä kietoutuneena yhteen siivekkään 

valtikan ympärillä. Kuunsirppi kolmella tähdellä nousee neljän talon yläpuolelle valaistun pyramidin sisällä. (29) 

Entisenä okkultistina, tämä symboliikka ei ole mysteeri minulle. Tämä symboli kuvaa maanlaajuista mielen 

lumousta ja kehon kontrollia. Antikristuksen pimeät voimat ovat nousemassa nopeasti!  

http://my.barackobama.com/page/content/hckickoff  

http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=46207.0  

Meidän pitää myös huomauttaa, että kolme asiaa on tapahtumassa täsmällisellä Illuminatin ajoituksella. Ei ole 

sattumaa että Obaman maanlaajuinen terveysohjelma, H1N1:n (sikainfluenssa) ilmaantuminen, ja uusi rokote ovat 

kaikki esiintymässä samaan aikaan. Kesäkuun 12:ntena 2009, Yhdistyneitten Kansakuntien terveysviranomaiset 

julistivat että sikainfluenssa on pandemia-asteella! (30) Tämä tarkoittaa sitä että mitään laboratoriota ei voida 

haastaa oikeuteen johtuen vammoista tai kuolemasta jotka rokote on aiheuttanut. Associated Pressin mukaan, 

ennenkuulumattomat kuusisataa miljoonaa annosta rokotetta ollaan paraikaa valmistamassa. (31) Jotkut raportit 

ovat osoittaneet, että se vaatii kolme ruisketta henkilöä kohden tullakseen immuuniksi. Obaman sosiaali- ja 

terveysministerin, Kathleen Sebeliuksen mukaan koululaiset tullaan rokottamaan ensimmäiseksi. Liittovaltion 

hallitus on pannut koulut huomion kohteeksi niin että ne saatetaan muuttaa pistosklinikoiksi, ei ainoastaan 

oppilaita varten, vaan kaiken ikäisiä ihmisiä varten. Sebelius sanoi, ”Kohde saattaa olla kouluikäinen lapsi 

ensimmäisenä prioriteettina.” (32) Pane tarkkaan merkille tuo sana kohde (target).  

Mistä tämä salaperäinen flunssa tuli? Me tiedämme että niin kutsuttua ”sikainfluenssaa” ei voida siirtää siasta 

ihmiseen, mutta saksalaiset tutkijat ovat nyt huomanneet että todellinen vaara on se, että virus voidaan siirtää 

ihmisistä sikaan. Tuolta kannalta katsoen, tutkijat totesivat että viruslajikkeita sekoitettaisiin vielä pidemmälle 

ennennäkemättömin tuloksin. (33) Minulla ei ole epäilystäkään siitä että Obaman hallinto tulee tekemään kaiken 

voitavansa pakottaakseen jokaisen amerikkalaisen ottamaan pistoksen. Heille täytyy suoda epävakaus!  

Kesäkuun 17:ntenä 2009, National Public Television paljasti salaisuuden tieteellisessä dokumenttiohjelmassa 

NOVA-kanavalla otsikon ollessa ”The Deadliest Virus (Kuolettavin virus)”. Ohjelman keskustelunaiheena oli 

vuoden 1918 influenssaepidemia, joka tappoi miljoonia ihmisiä maailmanlaajuisesti. Ohjelmassa todettiin, että 

tämän viruksen näytteitä säilytetään laitoksessa, joka on niin eristetty alue, että vain kourallisen määrän 

tiedemiehiä sallitaan tutkia niitä. Ohjelman tuottaja teki virheen näyttämällä yhden 91 vuotta vanhan, vuoden 

1918 viruksen, näytetuubeista, ja siinä oli selvästi nimilappu H1N1. (34) Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että 

tämä H1N1 -sikainfluenssavirus ei ole mitään uutta, ja se on suunniteltu väestön vähentämiseksi ja 

kontrolloimiseksi. Ketkä voisivat olla niin likaisia kuin saatanan valitsemat ihmiset, jotka nyt täyttävät johdon 

avainvirat? Minun täytyy myös mainita että Reutersin uutistoimisto julkaisi jutun heinäkuun 13. päivänä 2009 

seuraavalla otsikolla: ”Uusi flunssa muistuttaa pelättyä vuoden 1918 virusta.” (35) Jutussa kerrottiin kuinka tämä 

virus tunkeutuu syvälle keuhkoihin ja aiheuttaa keuhkokuumeen. Me olemme nyt saaneet tietää että USA:n lääke- 

ja elintarvikevirasto (Food and Drug Administration) on lähettänyt varoituskirjeitä luonnon lisäaineiden, 

vitamiinien, ja ravintoaineiden toimittajille, että missään heidän tuotteissaan ei saa olla mitään mainintaa niiden 

hyödyllisyydestä ehkäistäessä tai hoidettaessa H1N1-virusta. Rangaistuksiin sisältyvät ankarat sakot ja 

mahdollinen rikossyyte. (36)  

Muita lopunajan merkkejä! 

http://my.barackobama.com/page/content/hckickoff
http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=46207.0


Matteuksen 24. luku kehottaa meitä tarkkailemaan monia merkkejä joita ilmestyisi maailmanlopun aikana. Meitä 

käsketään tarkkailemaan nälänhätää, kulkutauteja (ruttoa), maanjäristyksiä, jne. Viimeaikaiset raportit osoittavat, 

että miljardi ihmistä kärsii maailmanlaajuisesta nälästä. (37) Ranskassa, viranomaiset havaitsivat suunnilleen 

kuusi miljardia moskiittojen toukkaa jotka ovat suurta aasialaista tiikerimoskiittolajia, ja niitä vastaan ruiskutettiin 

helikoptereista estääkseen niitä leviämästä Britanniaan. (38) Kesäkuun 16:ntena 2009, epätavallinen myrsky eteni 

Pekingiin, Kiinaan, ja kukaan ei ollut ikinä nähnyt mitään vastaavanlaista. Kello oli 11:30 aamupäivällä ja oli yhtä 

pilkkosen pimeää kuin synkimpänä yön hetkenä. Myrsky romahdutti 9,700 taloa. (39) Kesäkuun 20:ntenä 2009, 

eteläisessä Jordanissa, Utahin osavaltiossa, mormonitemppeliin iski salama. Salama iski ”enkeli Moronin” 

kultaiseen patsaaseen ja muutti enkelin mustaksi. (40) Yhdeksän päivää myöhemmin, sakeat heinäsirkkaparvet 

kiusasivat Tooelea, Utahissa, raamatullisten mittasuhteiden maanvaivalla. (41) Heinäkuun 9:ntenä 2009, the 

Associated Press raportoi että ”arvoituksellisia maanvavahteluja on havaittu San Andreaksen siirroksella”. 

Tiedemiehet totesivat että maanvavahteluiden lukumäärä kaksinkertaistui vuoden 2003 maanjäristyksen jälkeen ja 

lisääntyi kuusinkertaiseksi vuoden 2004 jälkeen. (42) Maailmanlaajuisesti on ollut 272 maanjäristystä viimeisten 

30 päivän sisällä voimakkuudeltaan 4 astetta tai enemmän. Tähän sisältyy 7,8 richterin järistys joka ravisteli 

Uuden-Seelannin aluetta heinäkuun 15:ntenä 2009. (43)  

Yksi kummallisimmista jutuista koskien lopunaikaa julkaistiin kesäkuun 23. päivänä 2009 the Associated Pressin 

toimesta. Se kertoo Kuolleenmeren alueesta ja kuinka, ilman varoitusta, maa vain avaa kitansa ja nielaisee 

ihmisiä. (44) Tämä on alue missä muinaiset Sodoman ja Gomorran kaupungit kerran sijaitsivat. Laajoja osia 

alueesta ollaan nyt erottamassa aidalla, ja varoituskylttejä pystytetään. Todellakin, on olemassa monia merkkejä 

Herran tulemuksesta. Minä rukoilen että me olisimme kaikki valmiita kohtaamaan Hänet Vapahtajanamme ja 

Kuninkaanamme. Armo ja rauha olkoon moninkertaisena yllänne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 

nimessä. Kiitokset kaikille teille jotka tuette tätä lopunajan profeetallista ministeriötä. Muistakaa, että 

rukouspyyntönne ovat aina tervetulleita ja ne saavat yksilöllistä huomiota.  

David J. Meyer  

Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")  
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