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Amerikka – ryöstettyjen sielujen kansakunta! 

>>Voi sukukuntaa-teitä! Katsokaa Herran sanaa: olenko minä ollut Israelille erämaa, pimeyden maa? Miksi 

sanoo minun kansani: 'Me juoksemme valtoimina, emme tule enää sinun tykösi'. Unhottaako neitsyt 

koristeensa, morsian koruvyönsä? Mutta minun kansani on unhottanut minut epälukuisina päivinä.>>  

Jeremia 2:31-32  

>>Sillä Herra saattaa entiselleen Jaakobin korkeuden niinkuin myös Israelin korkeuden, sillä ryöstäjät ovat 

niitä ryöstäneet ja turmelleet niiden viiniköynnökset. Hänen sankariensa kilvet ovat punaiset, urhot 

purppurapukuiset, sotavaunut säihkyvät teräksen tulta hänen varustautumispäivänänsä, ja kypressikeihäät 

heiluvat. Sotavaunut karkaavat hurjasti kaduilla, syöksyvät sekaisin toreilla; ne ovat nähdä kuin tulenliekit, ne 

kiitävät kuin salamat.>>  

Naahum 2:2-4  

>>Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. Silloin se 

sanoo: "Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin." Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja 

kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne 

tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös 

tälle pahalle sukupolvelle.>>  

Matt. 12:43-45  

Tässä LTN:n numerossa, me taas vertailemme nykyisiä tapahtumia profeetallisen Jumalan Sanan kanssa. 

Tehdessämme niin me tuomme esiin yhä lähemmäksi todellisuutta jossa me totisesti elämme viimeisten päivien 

lopussa. Koko maailma on syvissä vaikeuksissa, erityisesti Amerikan Yhdysvaltojen muinainen suuri kansakunta. 

Amerikka on kansakunta joka on unhottanut oikean Jumalan jo aikapäiviä sitten. Amerikan alkuajoista lähtien, 

sillä on aina ollut ongelmia synnin, epäjumalanpalvonnan, noituuden, ja salaseurojen kanssa. Oli kuitenkin 

olemassa aika, jolloin aidot evankelistat julistivat sanaansa läpi maan ja herätyksen tulet paloivat kirkkaina. 

Yhteiskunta paheksui homoseksuaalisuutta, uhkapelaamista, juoppoutta, avioeroja, ja muita asioita jotka ovat nyt 

tulleet hyväksytyksi elämäntavaksi meidän maassamme. Uskonnoista on tullut viihdekeskuksia, TV-saarnaajista 

on tullut rahankerääjiä, ja Jeesuksen Kristuksen aito evankeliumi on kauan aikaa sitten hylätty!  

Mitä tapahtui Amerikassa? Toisessa Kirjoitusten osassa yläpuolella, meille kerrotaan ryöstäjistä (emptiers) jotka 

tulivat ja ryöstivät Israelin. Tämä on täsmälleen sitä mitä tapahtui Yhdysvalloille. Kansakuntamme varallisuus, 

yhtenäisyys, erikoisleima, ja suuruus on ryöstetty salaliittolaismaisella suunnitelmalla. Kun me katsomme 

kaikkialle maahamme ja näemme tyhjiä tehtaita, koteja, ja liikerakennuksia, niin voiko kukaan ajatteleva henkilö 

epäillä että jokin salavihkainen pimeyden voima on ryöstänyt meidät?  

Kun profeetta Naahum näki näkynsä ja kirjoitti luvun 2:2-4, hän myös näki mitä hän kuvaili sotavaunuina jotka 

kiisivät kuin säihkyvät soihdut, ja yhtä nopeasti kuin salamat, kun ne törmäsivät toisiinsa ja puihin. Kuvailiko hän 

nykypäivän autoa? Minä äskettäin seisahduin valtatien ylikulkusillalle Washingtonin osavaltiossa ja tarkkailin 

yläpuolelta kun sadat ajoneuvot ajoivat kilpaa moottoritiellä iltahämärässä. Suuri ajonopeus ja ajovalojen 

loistaminen kirkkaana sai minut miettimään kuinka profeetta Naahum olisi kuvaillut tätä näkymää. Epäilemättä, 

hän olisi kirjoittanut tarkalleen samalla tavalla kuin hän teki silloin.  
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Naahumin profetiassa noissa samoissa jakeissa missä hän kuvasi autoa lopunajan merkkinä, hän myös kertoi 

punaisesta armeijasta joka hyökkäisi maahan sen jälkeen kun ryöstäjät olivat lopettaneet työnsä. Profetia jopa 

mainitsee punaisen kilven (red shield). Hämmästyttävästi, sanat punaiselle kilvelle saksankielessä ovat rot schild, 

mikä on sanan Rothschild merkitys. Kun Moses Amschel Bauer otti nimen Mayer Amschel Rothschild, hän teki 

sen tarkoituksella. Rothschild, tai Red Shield, ja hänen viisi poikaansa ottivat pian haltuunsa koko Euroopan 

pankkijärjestelmät ja myöhemmin Yhdysvaltojen vastaavan. Se oli tämä pankkiiridynastia joka palkkasi Tri. 

Adam Weishauptin, joka oli juutalaisrabbin poika mutta kääntyi roomalaiskatolilaisuuteen ja oli kirkkolain 

professori Ingolstadtin yliopistossa Baijerissa, perustamaan salaliittolaismaisen järjestön joka suunniteltiin 

ottamaan haltuun maailma. Tuota järjestöä kutsuttiin Illuminatiksi, ja se suunniteltiin kätkeytymään erilaisten 

salaseurojen sisälle; ensisijaisesti vapaamuurariuden ja Grand Orient (suurten itämaisten) looshien sisäpuolelle. 

Illuminismi on nyt sen lopullisissa vaiheissaan kun he valmistautuvat vihkimään heidän jumalansa Luciferin 

uuden maailmanjärjestyksen jumalaksi. Kaikesta tästä on profetoitu Raamatussa, ja loppu on historiaa. On niin 

paljon enemmän kerrottavaa.  

Vielä yksi ratkaiseva kohta täytyy arvioida viitaten ryöstäjiin jotka ovat ryöstäneet meidän maamme. Kun jokin 

on täysin tyhjennetty, jopa ilmasta, se muodostaa tyhjiön. Kun sielu on tässä tilassa, on olemassa hengellinen imu 

joka vetää kaiken siihen. Tämä on juuri tilanne meidän yhteiskunnassamme tänä päivänä. Vapahtajamme viittasi 

tähän tosiasiaan Kirjoitusten kolmannessa osassa yläpuolella. Ja se on niin että kun evankeliumi kuullaan, se ajaa 

paholaisen ulos. Mutta jos sitä ei hyväksytä ja noudateta, on olemassa hengellinen tyhjiö joka vetää paholaisen 

takaisin, ja seitsemän vielä pahempaa kuin se itse astuu sisään ja aiheuttaa demonisen riivaustilan (infestation). 

Herra Jeesus myös sanoi että tämä tapahtuisi kokonaiselle sukupolvelle ihmisiä. Kuinka Amerikan johtajat 

kehtaavat väittää että Jumala on meidän puolella kun me emme ole Jumalan puolella? [Se onkin niin että he 

tarkoittavat jumalallaan Luciferia johon he luottavat illuministisen yhden dollarin setelin takapuolella olevan 

kirjoituksen mukaan: In God We Trust. Suom. huom.]  

Tilanne on kriittinen, ja ei ole paljon aikaa jäljellä. Tuomio on aivan edessäpäin ja sinä tulet olemaan siinä 

mukana. Jos sinä luet tätä juuri nyt, on vielä vähän aikaa, hyvin vähän, kääntyä armeliaan Vapahtajan puoleen 

aidossa katumuksessa. Hän kuulee sinua, ja sinä voit tulla aidosti kääntyneeksi Hänen voimansa kautta. Tee se 

nyt!  

Suomentajan kommentti: Tämä kaikki edellinen koskee myös Suomea, joka on eräänl. pikku-Amerikka, jossa 

arvot ovat muuttuneet viime aikoina sallivimmiksi kaikelle moraalittomuudelle. Kuten presidentti Kekkonen 

aikoinaan sanoi, Suomi on Euroopan amerikkalaisin maa, esim. viihdekulttuurin alalla. Suomi matkii kaikkea 

mitä Amerikassa tapahtuu. Suomella, joka on melko nuori yhteiskunta, ei ole sellaista omaa kulttuuriperintöä ja 

vakaumusta tai pääomaa jota vaalia, kuten on Euroopan monilla vanhoilla kansakunnilla. Näin Suomi on 

avoimempi vastaanottamaan sitä saastaa mitä Amerikasta tulee (Vrt. myös Viro). Tämä näkyy eritoten 

kristillisyydessä kun karismaattinen hullutus on saanut sijaa maassamme (Nokian ”herätysliike”, Patmos ry, ym.).  

Onko nyt tuhon aatto? 

On vaalivuosi Yhdysvalloissa, ja koko kansakunta on kuohuksissa ja hämmennyksessä, juuri kuten illuminaatit 

ovat suunnitelleet. Vahvin ehdokas Yhdysvaltain presidentiksi on nyt Barack Hussein Obama, kaikkien 

mielipidetiedustelujen mukaan. Obama maniaa on oltu rakentamassa jatkuvalla tulvalla. Minulla on edessäni 

valokuva joka on otettu kuukausi sitten, ja siinä näkyy Obama puhujalavalla Oregonissa kirjaimellisen 

ihmismeren kanssa joka tuli kuuntelemaan ja hurraamaan häntä. Siellä oli suunnilleen 70,000 ihmistä tässä 

kokouksessa Portlandissa, Oregonissa. (1) Me tiedämme että muslimimaat tukevat Obamaa, ja nyt hän on 

napannut Kuuban Fidel Castron täyden kannatuksen. (2) Raportit muista maista, varsinkin Afrikasta, paljastavat 

että ihmiset ovat hämmästyneitä siitä että Amerikka harkitsisi muslimia presidentiksi.  

Tuleeko Obama elämään niin kauan kunnes hänestä tulee presidentti, ja jos hän elää, elääkö hän kovinkaan kauan 

presidenttinä? Vain Jumala tietää vastauksen tuohon. Meidän täytyy huomauttaa, kuitenkin, että ennen kuin 

Hillary Clinton keskeytti kampanjansa, hän puolusti päätöstään pysyä kilvassa vihjaamalla että jotakin voisi 

sattua, kuten sattui Bobby Kennedylle. (3) Me tiedämme että Bobby Kennedyä ammuttiin kesäkuun 5. päivänä v. 

1968, ja hän kuoli seuraavana päivänä 6.6.1968. Meidän täytyy myös huomauttaa että Bobby Kennedyä 

ammuttiin päivä sen jälkeen kun 13. esivaalit pidettiin. (4) Melko selvästi, jos Obama valitsisi Hillaryn 

varapresidentiksi, hänen täytyisi katsoa hänen peräänsä alituisesti. [Äsken kesäkuun lopulla 2008 Obama ja 

Hillary liittoutuivat keskenään ja pitivät yhteisen vaalitilaisuuden pikkukaupungissa nimeltä Unity (Yhtenäisyys) 



New Hampshiren osavaltiossa. Tuosta liittoutumisesta tulee vain mieleen Totuuden kirjan (Dan. 11) jakeet 22 ja 

23, joissa sanotaan että ”kelvoton (antikristus)” harjoittaa petosta siitä lähtien kun hänen kanssaan liittoudutaan. 

Suom. huom.]  

Republikaanien ehdokas John McCain, johon nyt viitataan pikku-Bushina, totesi äskettäin, ”Ei ole kovin tärkeää 

milloin joukot palaavat Irakista”. (5) McCain on myös sanonut että sota Irakissa voisi kestää vielä sata vuotta, ja 

kesäkuun 11. päivänä, hän sanoi, ”Sota voitaisiin voittaa 13:nteen mennessä”, tarkoittaen vuotta 2013. (6) Me 

kohtaamme vaikeita aikoja kun järjetön sota jatkuu. Viime vuonna, joukkojen stressisairaus kasvoi 50 prosentilla. 

Siellä oli 14,000 uutta tapausta koskien tätä vammauttavaa sairautta, tunnettu nimellä PTSD (Post-traumatic 

Stress Disorder), vuonna 2007. (7) Kuten George Bush, John McCain on luonut vaikutelmaa että hän on täysin 

ulalla todellisuudesta.  

Me tiedämme että Obaman kampanja on käyttänyt messiaanisia teemoja koskien ehdokastaan. McCainin 

kampanja on tehnyt samalla tavoin. Georgian osavaltion republikaanipuolueen naispuheenjohtaja Sue Everhart 

antoi seuraavanlaisen lausunnon toukokuun 17. päivänä 2008: ”John McCain on kuin Jeesus Kristus ristillä”. Hän 

antoi tämän lausunnon viitaten McCainin kärsimyksiin vankina Vietnamin sodassa. (8) Minulle muistuu mieleen 

1 Joh. 2:18 joka sanoo, ”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.” Muista, nimi 

McCain on gaelin kielessä Kainin poika! Kuinka outoa se onkaan viitaten presidentinvaaleihin, sillä huolimatta 

siitä kuka voittaa, me häviämme!  

Monia kummallisia asioita tapahtuu kulissien takana. Me tiedämme että presidentti Bush oli hyvin läheinen paavi 

Benedictus XVI:lle paavin äskettäisen Yhdysvaltain vierailun aikana. Nyt, presidentti Bush on matkustellut 

kaikkialla Euroopassa kerätäkseen tukea Irania vastaan. Presidentti Bush varasi aikaa, kuitenkin, mennäkseen 

Vatikaaniin hyvin erityisen syyn vuoksi. Kesäkuun 13. päivänä, perjantai 13. päivä, Bush ja paavi kiipesivät 

yhdessä entisöidyn keskiaikaisen tornin huipulle josta on näköala pyhän Pietarin basilikaan. Kun presidentti Bush 

kiipesi tornissa, hän toisti yhä uudelleen paaville, ”Mikä kunnia, mikä kunnia!” (9) Tuona samana perjantain 13. 

päivänä, brittiläiset sanomalehdet julkaisivat juttuja joissa väitettiin että George Bush todennäköisesti seuraa Tony 

Blairin esimerkkiä ja kääntyy roomalaiskatolisuuteen! The Daily Telegraph -lehti kertoi että valtioiden päämiehet 

aina tapaavat paavin kanssa apostolisen palatsin (Apostolic Palace) kirjastossa, mutta presidentti Bush vietiin 12. 

vuosisadan pyhän Johanneksen torniin (Tower of St. John) joka on varattu vain paavin yksityiselle pohdiskelulle. 

(10)  

Yhdysvalloissa, meidän hallituksemme Washington D.C:ssä kävi läpi salaperäisen 8-päiväisen harjoituksen, joka 

alkoi toukokuun 7. päivänä 2008. Koe tehtiin kotimaan turvallisuusministeriön toimesta, ja se oli 

katastrofiharjoitus jossa evakuoitiin korkeita hallinnon virkamiehiä Washington D.C:stä, maanalaisiin laitoksiin 

Virginian vuorissa ja luolissa josta käsin he jatkaisivat hallinnon johtamista minkä tahansa suuren onnettomuuden 

sattuessa. (11) Ajattele sitä, meidän mahtavat johtajamme piiloutumassa vuoriin ja kallioluoliin. Se kuulostaa kuin 

Ilmestyskirjan luvulta 6:15-17, josta luemme seuraavaa: ”Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja 

rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin ja sanoivat vuorille ja 

kallioille: 'Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja 

Karitsan vihalta! Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?'”  

Ovatko terroristit operoimassa Yhdysvalloissa? Ketkä ovat todellisia terroristeja? Onko se sisäpiirin terrorismia? 

Toukokuun 26. päivänä 2008, Continental Airlinesin lentoa 1544 säikäytettiin ohjuksella joka suuntasi kulkunsa 

yhtiön Boieng 737 lentokonetta kohti, joka kuljetti 148 matkustajaa. Lentokone lensi 5,000 jalan (1 jalka = n. 30 

cm) korkeudessa yksitoista mailia (1 maili = n. 1,6 km) itään Bush Intercontinental Airport -lentoasemalta 

Houstonissa, Teksasissa. (12) Ohjus lensi ohi ohjaamon ja sitä kuvattiin suurena jättämänsä runsaan vanan 

(contrail) kanssa. Todistajia lentokoneessa varoitettiin myöhemmin FBI:n taholta pitämään suunsa kiinni 

välikohtauksesta.  

Kuinka kaukana on kolmas maailmansota? Toukokuun 30. päivänä 2008, Financial Times raportoi, ”Iran on 

saavuttamaisillaan ydinaseiden virstanpylvään”. Juttu joka seurasi tätä uutisotsikkoa, kertoi että Iranilla on nyt 

valtava varasto uraania paljon nopeamman rikastusmenetelmän ollessa käynnissä. (13) Toukokuun 20. päivänä 

2008, Jerusalem Post kertoi että Army Radio (armeijan radio) oli siteerannut huippuvirkamiestä Jerusalemissa, 

väittäen että vanhempi jäsen presidentti Bushin seurueessa oli todennut Bushin ja Cheneyn olleen sitä mieltä että 



sotilaallista toimenpidettä Irania vastaan tarvitaan. Valkoinen Talo, kuitenkin, ehdottomasti kieltää että Bush 

aikoisi hyökätä Iraniin, ennen kuin hänen presidenttikautensa on ohitse. (14)  

Varmat merkit kuolevasta taloudesta! 

Amerikan Yhdysvallat on huonosti toimiva ja kuoleva yritys. Kansakuntamme talous on parantumaton, ja kaikki 

indikaattorit paljastavat että suuria vaikeuksia on aivan edessäpäin. Maaliskuun 24. päivänä 2008, Financial 

Times sanomalehti raportoi että aivan lähitulevaisuudessa, asunnot Amerikassa tulevat olemaan arvoltaan vain 

50% lainoista joita niitä varten on otettu. (15) Tämä muuttaa koko maailman pankkitoiminnan. Toukokuun 27. 

päivänä 2008, Wall Street Journal -lehti kertoi että hyvin tunnettu ja arvostettu ekonomisti Ed Yardeni äskettäin 

totesi, ”Viimeisen keinon hallitus työskentelee viimeisen keinon luotonantajan (Lender of Last Resort) kanssa 

pönkittääkseen asunto- ja luottomarkkinoita välttääkseen suuren laman numero 2 (Great Depression II).” (16) 

Talouden asiantuntija George Soros lausui hiljattain, ”Me olemme keskellä pahinta taloudellista kriisiä sitten 

1930-luvun.” (17) Monien huippuekonomistien yleinen konsensus on että tulee olemaan 10-vuotinen lamakausi 

jota seuraa maailmansota. Nykyiset olosuhteet ovat hyvin paljolti samankaltaisia kuin vuosina 1928-1929, ja kun 

romahdus tuli vuonna 1929, hämmästyneet, päästään pyörällä olevat, ja vailla harhakuvitelmia olevat sijoittajat 

kokoontuivat Federal Hallin (liittovaltion rakennus) edessä Wall Streetillä kun tolaltaan oleva kansakunta joutui 

kovimpiin aikoihin joita se oli koskaan kokenut. Sitten kymmenen vuotta myöhemmin, toisen maailmansodan 

kauheudet alkoivat.  

Kesäkuun 18. päivänä 2008, Skotlannin kuninkaallinen pankki (Royal Bank of Scotland) muodollisesti antoi 

hälytyksen globaalista osake- ja luottoromahduksesta. Pankki neuvoi asiakkaitaan varautumaan ”täysimittaiseen 

romahdukseen globaaleilla osake- ja luottomarkkinoilla seuraavan kolmen kuukauden aikana kun inflaatio 

halvaannuttaa tärkeät keskuspankit”. Skotlannin kuninkaallisen pankin pää-luottostrategisti sanoi, ”Hyvin ilkeä 

aikajakso on pian oleva yllämme – valmistaudu!” (18)  

Merkkejä Amerikan konkurssista on kaikkialla. Meidän hienoja siltoja ja moottoriteitä ollaan myymässä 

ulkomaisille eturyhmille, ja nyt jopa suuressa arvossa pidettyjä New Yorkin pilvenpiirtäjiä ollaan myymässä 

arabimaihin ja eurooppalaisille, jotka hyötyvät meidän heikosta dollarista. Symbolisia Chryslerin ja Flatironin 

pilvenpiirtäjiä, yhtä hyvin kuin GM:n rakennusta, ollaan kaikkia myymässä ulkomaisille sijoittajille. (19) Näyttää 

siltä että meidän koko kansakuntamme on huutokauppapölkyllä, ja meidän arvostetut maamerkit ollaan myymässä 

kirpputorihinnoilla.  

Amerikkaa ja sen varallisuutta ollaan jatkuvasti liuottamassa globaaliin sekoitukseen joka tavalla. Me olemme nyt 

saaneet tietää että amerikkalaiset elintarvikeyhtiöt ovat parhaillaan ulkoistamassa (outsourcing) USA:n maatiloja 

Meksikolle. Nämä amerikkalaiset yhtiöt ovat hylänneet amerikkalaisen viljelysmaan meksikolaiselle maalle ja 

halpatyövoimalle. Siellä on ainakin 45,000 eekkeriä (1 eekkeri = 0,4 hehtaaria) maita Meksikossa jotka kuuluvat 

tähän ohjelmaan, ja se on laajenemassa nopeasti.  

Enemmän varallisuutta siirtyy Meksikoon kun Ford Motor -yhtiö on rakentamassa jättimäistä teollisuushanketta 

Mexico Cityn esikaupunkialueelle. Ford on kunnostamassa kahta tehdasrakennusta ja rakentaa yhden uuden sen 

”globaalin auton”, Fiestan, tuotantoa varten. Ford on alustavasti kuluttanut yli kolme miljardia dollaria projektiin. 

(21)  

Yksi esimerkki siitä mitä on tapahtumassa maassamme, on se mitä on tapahtunut laajalle maataloustuotannolle 

Oregonin ja Washingtonin osavaltioissa. Westchesterin, Big Valley Foods -elintarvikeyhtiö, Illinoisissa, on 

ilmoittanut tuon alueen kurkun viljelijöille että heitä ei enää tarvita. Yhtiö on myös sulkemassa Pohjois-Portlandin 

prosessointitehdasta, koska kaikki heidän suolakurkkupurkkinsa tullaan tuomaan Intiasta ja pakattuina 

amerikkalaisilla tuotemerkeillä. Tarkista etikettien kääntöpuoli ja katso lukeeko niissä ”product of India 

(intialainen tuote)”. (22)  

Meidän maanpetturimme Washingtonissa ja meidän rikolliset suuryrityksemme yhtä lailla ovat pettäneet 

Amerikan kansalaiset ja amerikkalaisen elämäntavan. Hiljattain, uutiskommentaattori Jack Cafferty hiiltyi 

kertoessaan siitä kuinka se liittyy punaiseen Kiinaan! Hän sanoi seuraavaa: ”Me jatkamme heidän rojunsa (junk) 

maahantuontia joissa on harhaanjohtava pintamaali ja myrkytettyä lemmikkieläinruokaa, ja viemme työpaikkoja 

paikkoihin missä sinä voit ostaa työntekijöitä dollarin kuukausipalkalla valmistamaan tavaraa jota me ostamme 

Wal-Martista. Joten minä luulen että meidän suhteemme Kiinaan on varmasti muuttunut. Minä luulen että he ovat 



pohjimmiltaan samanlaista tollojen sakkia (bunch of goons) ja roistoja kuten he ovat olleet viimeiset 50 vuotta.” 

(23)  

Toukokuun 22. päivänä, raakaöljyn hinta ylitti 130 dollaria tynnyriltä ensimmäistä kertaa ja nyt se on lähellä 140 

dollaria per barreli. Bensiini (gasoline) pumpulla vaihtelee 4 dollarista 5 dollariin gallonalta (1 gallona = 3,8 

litraa). (24) Meidän täytyy muistaa että nämä hinnat perustuvat siihen ajankohtaan jolloin raakaöljyn hinta oli 90 

dollaria tynnyriltä. Epäilemättä, bensiinin hinnat saavuttavat 7 dollarin tason gallonalta pumpulla hyvin pian. 

Lentoyhtiöt myös kärsivät kun 100,000 ihmistä päivää kohden välttää lentomatkoja. (25) Koskaan ei ole ollut 

sellaisia aikoja kuten nämä nykyiset, Amerikassa!  

Ihmiskunta käy hurjana (run amok)! 

Toukokuun 16. päivänä 2008, Kalifornian korkein oikeus määräsi että ”samaa sukupuolta (gay) olevien avioliitto 

on oikein”. Maanantaina, kesäkuun 16. päivänä, määräys astui voimaan, ja lukemattomat määrät Kalifornian 

92,000:sta rekisteröidyistä samaa sukupuolta olevista pareista alkoivat jonottaa tullakseen ”aviomieheksi ja 

aviomieheksi (husband and husband)” tai ”vaimoksi ja vaimoksi (wife and wife)” ja edelleen loukatakseen 

kaikkivaltiasta taivasten Jumalaa perverssillä muodolla ”kalifornialaisuutta (Californication)”. Yksi lesbopari, 

josta molemmat olivat 84 vuoden ikäisiä ja olivat eläneet yhdessä 50 vuotta, suunnittelivat sinetöivänsä liiton. 

Monet muut sodomiittiparit Amerikan osavaltioissa kerääntyivät myös Kaliforniaan toimittamaan heidän 

perversioitaan. (26) Me olemme myös saaneet tietää että merkittävät koulut ja yliopistot ovat nyt asentamassa 

”sukupuolineutraaleja” kylpyhuoneita joissa miehet ja naiset voivat molemmat käyttää samoja palveluita. (27) 

Meidän Herramme Jeesus Kristus varoitti meitä että Hänen paluunsa aikana, tulisi olemaan kuin oli Sodoman 

päivinä. [Voisivatkohan nämä kiihtyvät maasto- ja metsäpalot Kaliforniassa loppukeväällä ja kesällä 2008 olla 

tuomionmerkkinä Kaikkivaltiaalta, jotka johtuvat siis tuosta korkeimman oikeuden päätöksestä sallia 

homoavioliitot siellä? Suom. huom.]  

Kesäkuun 15. päivänä 2008, London Daily Telegraph raportoi että kaksi anglikaanipappia avioitui kirkon häissä. 

”Pastori” Peter Coven ja ”pastori” David Lord vihittiin virallisesti kirkossa. (28) Meidät saadaan miettimään 

kuinka paljon pahemmaksi se voi mennä, ja kuinka kauan oikeudenmukainen Vapahtaja sallii sen jatkuvan ennen 

kuin Hän tulee tulen liekissä. Toisen tessalonikalaiskirjeen luvusta 1:6-10, me luemme seuraavaa: ”Koskapa 

Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, 

levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa tulen 

liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen 

evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen 

voimansa kirkkaudesta, kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä 

kaikissa uskovissa, sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.”  

Kontrolloitu ruoka ja lääkkeillä myrkyttäminen! 

Viime vuoden lopussa joulukuun 17. päivänä 2007, Yhdistyneet Kansakunnat varoitti että globaalit ruokavarastot 

ovat hupenemassa nopeasti. (29) Huhtikuussa 2008, ruokamellakat alkoivat puhjeta Egyptissä, lukuisissa Afrikan 

maissa, Boliviassa, Indonesiassa, ja muualla ympäri maailman. Ruuan säännöstely tuli välttämättömäksi monissa 

maissa. Jopa täällä Yhdysvalloissa, riisiä säännösteltiin. (30) Ruuan hinnat ovat nousemassa nopeasti, ja se oli 

ennen suurta tulvaa joka otti valtaansa suuren osan Keskilänttä Yhdysvalloissa. Iowan osavaltio on 

katastrofialuetta, ja melkein koko maissisato on tuhoutunut. Minä kommentoin enemmän tuosta myöhemmin. 

Ruuan hinnat olivat nousussa johtuen korkeista polttoainehinnoista; nyt massiiviset satovajeet ajavat niitä 

korkeammalle kuin koskaan. Lisäyksenä tuohon, meillä on usein ruuan vetämistä pois myynnistä johtuen sen 

saastumisesta kolibakteerista (E. coli), salmonellasta, listeriasta, ja muista mahdollisesti tappavista bakteereista. 

Tämä on vaikuttanut laajaan valikoimaan ruokia käsittäen pinaatin, maapähkinävoin, tomaatit, ruokasalaatin, 

naudanlihan, broilerin, pikaruuat, ja suklaan. (31) Monia miljoonia nauloja (1 naula = 454 grammaa) ruokaa täytyi 

vetää pois myynnistä ja tuhota viime kuukausina. Sellaiset asiat olivat hyvin harvinainen tapahtuma muutamia 

vuosia sitten; nyt myynnistä poisvetämiset ovat usein tapahtuvia. Minua muistutetaan Jumalan varoituksesta 

Israelille jos he eivät tottelisi Häntä. Se löydetään 5. Mooseksen kirjasta, luvusta 28. Jakeista 16-20 luemme 

seuraavaa: ”Kirottu olet sinä kaupungissa ja kirottu olet kedolla. Kirottu on sinun korisi ja sinun 

taikinakaukalosi. Kirottu on sinun kohtusi hedelmä ja maasi hedelmä, kirotut sinun raavaittesi vasikat ja 

lampaittesi karitsat. Kirottu olet tullessasi ja kirottu olet lähtiessäsi. Herra lähettää sinun sekaasi kirousta, 



hämminkiä ja uhkaa, mihin tahansa ryhdyt, kunnes äkisti tuhoudut ja hukut töittesi pahuuden tähden, kun 

olet minut hyljännyt.”  

Yksi suuri ongelma Amerikassa on voimakas riippuvuus reseptilääkkeistä, joilla kaikilla on sivuvaikutuksia. 

Ihmiset on saatu uskomaan magiikkaan jota lääkeyhtiöt lupaavat, ja he eivät koskaan pysähdy ajattelemaan että 

heidän maksansa ja heidän kehonsa muiden systeemien täytyy valmistaa voimakkaita kemikaaleja ja uutteita 

(extracts) heidän lääkkeilleen. Lähes kaksi kolmasosaa naisista iältään kaksikymmentä tai vanhempia käyttää 

reseptilääkkeitä. Me myös tiedämme että 28% naisista ja lähes 22% miehistä ottaa viittä tai useampaa lääkettä 

säännöllisesti! (32) Kaikkien lääkkeiden kanssa joita niin monet miljoonat ihmiset käyttävät, niin miksi meidän 

kansakuntamme on tullut sairaammaksi? Ihmiset on ostettu valheella että Jumala tarvitsee ihmisen apua 

tuottaakseen parannuskeinoja laboratorioissa kun totuus asiasta on että luonnolliset parannuskeinot ovat jo 

olemassa luonnonyrttien maailmassa ja kaikissa Jumalan luomakunnan ravinteissa.  

Yksi esimerkki siitä mikä vaivaa lääketeollisuutta Amerikassa tuli päivänvaloon verenohentajan nimeltä hepariini 

(heparin) käytössä. Huhtikuussa 2008, FDA (Food and Drug Administration) sanoi että 62 ihmistä kuoli ja yli 800 

sadalla oli ankaria allergisia reaktioita sen jälkeen kun heille annettiin hepariinia. Melkein kaikki hepariini 

valmistetaan punaisessa Kiinassa pienissä tehtaissa jotka sijaitsevat keskellä vihannes- ja hedelmäpeltoja 

punaisessa Kiinassa. Hepariinia kirjaimellisesti puserretaan sian suolista. Sitä saadaan limakiertymästä jota 

huuhtoutuu sian suolista ja muista elimistä. Tämä tuote sitten kuljetetaan laivalla Yhdysvaltoihin, missä suurin 

hepariinin tukkumyyjä sairaaloille on Baxter International Inc. -yritys Deerfieldistä, Illinoisista. Kun FDA:n 

tarkastajat viimein pääsivät liikkeelle tutkimaan kiinalaisia työpajoja jotka valmistivat uutetta, he löysivät 

naarmutettuja metallisäiliöitä joissa oli tunnistamatonta ainetta joka oli kiinnittynyt niiden reunamiin. Surullinen 

tosiasia on että 40% kaikista apteekkilääkkeistä ja 80% kemikaaleista joita käytetään lääkkeissä tuodaan maahan, 

suurimmaksi osaksi punaisesta Kiinasta, Intiasta, ja Meksikosta. (33)  

Jumalallinen tuomio maan, tuulen, tulen ja veden kautta! 

Kyseenalaistamatta, sään ääri-ilmiöt Yhdysvalloissa rikkovat kaikkia ennätyksiä. Toukokuun 28. päivänä, 

Winston-Salem Journal -lehti julkaisi jutun seuraavalla otsikolla: ”Tappavien tornadojen kehityssuunta askarruttaa 

asiantuntijoita”. Tähän mennessä tätä kautta, Yhdysvalloissa on ollut 1,191 tornadoa. Näihin sisältyy sellaisia 

massiivisia myrskyjä että kokonaisia kaupunkeja pyyhkäistiin pois maan päältä. Keskilännen monilla alueilla, 

kokonaisia kaupunkikortteleita tuhottiin kun koteja repäistiin irti perustuksiltaan, ja ihmisiä kuoli juuri kun he 

ryntäsivät ottamaan turvaa kellarikerroksistaan. Meteorologit eivät ole koskaan nähneet niin monia tornadoja 

jotka arvioidaan luokasta F-3 luokkaan F-4. Iowaan ja Missouriin erityisesti iskettiin kovaa laajalle ulottuvalla 

hävityksellä ja 23 kuolemantapausta noteerattiin yhden viikonlopun aikana. (34)  

Kesäkuun ensimmäisen viikonlopun aikana, vaimoni ja minä olimme Seattlessa ja Washingtonin osavaltion 

Tacoma-alueella, missä pidimme jumalanpalveluksia ja kastoimme 15 kallisarvoista sielua Herran Jeesuksen 

Kristuksen pelastavassa nimessä. Sillä välin kun olimme siellä, kauhistuttavat myrskyt iskivät meidän 

Wisconsinin kotiosavaltioon, käsittäen meidän kotikaupunkimme Beaver Damin. Tulviminen oli ankaraa, ja 

Wisconsinin Dellsin alueella tuki lähellä patoa antoi periksi ja aiheutti Delton-järven tyhjentymisen. 

Unelmakodeista tuli painajaismaista hävitystä kun ne repäistiin perustuksiltaan ja murentuivat aivan omistajien 

silmien edessä. 267 eekkerin Delton-järvi tyhjentyi enemmästä kuin 600 miljoonasta gallonasta vettä kahden 

tunnin sisällä, jättäen jälkeensä ei mitään muuta kuin liejuisen tasangon. (35)  

Kun me olimme palaamassa kotiin Amtrak-junalla (USA:n valtionrautatiejuna) maanantaina, kesäkuun 9. 

päivänä, me jouduimme vaikeuksiin kuten tavallista. Vaunu jossa me matkustimme, aiheutti huonoa etenemistä (a 

bad wheel) ja täytyi hylätä Minotissa, Pohjois-Dakotassa. Meidät ohjattiin linja-autoon yön yli, ja St. Paulista, 

Minnesotasta, me menimme bussilla lopun matkaa, koska rautatiekiskot olivat huuhtoutuneet paikaltaan. Samalla 

kun kävimme tätä läpi, minä muistin meidän matkamme Amtrakilla Albanyyn, New Yorkin osavaltioon viime 

lokakuussa. Vaunu jossa me kuljimme, tuotti ongelmia ja pysäytti junan kahdesti keskellä ei-missään. Me 

selvisimme siitä, mutta juna meidän takanamme ei selvinnyt ja siellä tapahtui räjähdys.  

Sen jälkeen kun palasimme kotiin, toinen kierros myrskyjä iski, ja meidän kotikaupunkimme Beaver Dam ja koko 

eteläinen Wisconsinin seutu tulvi ankarasti. Valtateitä suljettiin, ja jopa Interstate 90-94:llä (osavaltioiden välinen 

valtatie) oli kahdesta viiteen jalkaa vettä sen osuuksilla ja se täytyi sulkea. Viljelysmaat olivat järviä, ja isoissa 

kaupungeissa oli paljon rakenteellista vahinkoa. Me Last Trumpet -ministeriössä emme kärsineet lainkaan 



vahinkoja koskien meidän koteja tai kirkkoa vaikkakin meidän piirikunta julistettiin liittovaltion 

katastrofialueeksi.  

Sitten, enemmän sadetta tuli meidän eteläpuolelle, vesi pohjoisesta siirtyi Iowaan. Cedar Rapids, Iowassa, 

hävitettiin maan tasalle ja hautautui veteen. Huomautettakoon tässä että Cedar Rapids, Iowassa, on yksi 

suurimmista erään komponentin valmistajista istutettaville RFID -siruille, ja tuo teollisuus huuhdottiin pois. 

Synkkä, törkyinen vesi pakotti 24,000 ihmistä evakuoitaviksi ja pakenemaan Cedar Rapidssista, Iowasta. (36) 

Lähes koko Iowan osavaltio julistettiin liittovaltion katastrofialueeksi. Suunnattomia määriä viljelykasveja joita 

oli istutettu pelloille jotka tunnetaan Amerikan vilja-aittana, tuhoutui. Nälänhätää ja puutetta tulee monessa 

muodossa, ja on aika ihmisten katua heidän pahuuttaan.  

Kaliforniassa, on riehunut useita tulipaloja, (37) yhtä hyvin kuin muita onnettomuuksia jotka näyttävät iskevän 

alituisesti. Tulipalot, rankkasateet, mutavyöryt, maanjäristykset, tuulenmyräkät (windstorms), jne. ovat jatkuvasti 

nuhtelemassa tuota kaunista mutta niin syntistä osavaltiota. Kaikkivaltias tekee asiansa selväksi ja tähdentää asian 

ydintä. On niin paljon enemmän tulossa.  

Lähes neljäsataa merkittävää maanjäristystä voimakkuudeltaan 4 astetta tai enemmän on ravisuttanut meidän 

maailmaamme viimeisten 30 päivän aikana. Punainen Kiina ei ole vielä toipunut äskettäisestä järistyksestä joka 

jätti 10 miljoonaa ihmistä kodittomiksi! Olen varma että kaikkivaltias Jumala ei ole mielissään olympialaisista 

jotka järjestetään punaisessa Kiinassa. Massiivinen maanjäristys punaisessa Kiinassa, jonka voimakkuudeksi 

mitattiin keskimäärin 8 astetta kaikilla rekisteröintiasemilla, sattui 88 päivää ennen olympialaisia jotka on ajoitettu 

alkaviksi 8.8.08 klo 8:08 iltapäivällä. Luku 8 tunnetaan uuden alun lukuna. Nykyinen maailma loppuu pian ja 

ikuisuus alkaa. On myös mielenkiintoista panna merkille että kesäkuun 2. päivänä 2008, massiivinen tulipalo 

pyyhki Universal elokuvastudioiden ylitse, Kaliforniassa. Massiivista tulipaloa vastaan taisteli 490 palomiestä 

mutta se pyyhkäisi yli ja tuhosi täysin elokuvan ”Back to the Future (takaisin tulevaisuuteen)” kuvauspaikan. 

Paksu musta savu nousi tuhansien jalkojen korkeuteen ilmassa kun ”Back to the Future” tuhottiin. (38) Onko tämä 

pahaenteinen muistutus siitä että meidän kansakuntamme ja maailman tulevaisuus on varattu Jumalan vihalle? On 

aika jokaisen ihmisen kaikkialla katua!  

Lopuksi, haluan muistuttaa teitä siitä että rukouspyyntönne ovat aina tervetulleita, ja ne saavat yksilöllistä 

huomiota meidän rukoustiimeiltämme. Minä myös haluan kiittää kaikkia teitä jotka tuette tätä lopunajan 

profeetallista ministeriötä. Rukoilen että tulette olemaan äärimmäisen siunattuja. Armo ja rauha olkoon yllänne 

Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.  

David J. Meyer  

Suomentanut: Olli R. (”nokialainen”)  

 

Lähdeluettelo 

 

01. New York Daily News, May 19, 2008, New York, NY.  

02. Daily Telegraph, May 28, 2008, by Alex Spillius, London, England, U.K.  

03. New York Post, May 24, 2008, by Geoff Earle, New York, NY.  

04. Milwaukee Journal Sentinel, Jun 6, 2008, by Brian Witte, AP, Washington, D.C.  

05. Politico.com, Jun 11, 2008.  

06. Associated Press, May 16, 2008, by Glen Johnson, Columbus, OH.  

07. Associated Press, May 28, 2008, Washington, D.C.  

08. AJC.com Metro, May 17, 2008, by Aaron Gould Sheinin, Columbis, OH.  

09. Reuters News Service, Jun 13, 2008, by Phillip Pullella, Vatican City.  

10. Daily Telegraph, Jun 13, 2008, by Malcolm Moore, Vatican City.  

11. Washington Post, May 7, 2008, by Mary Beth Sheridan, Washington, D.C.  

12. Houston Chronicle, May 26, 2008, by Cindy Horswell, Houston, TX. + www.4physics.com  

13. Financial Times, May 30, 2008, by Daniel Dombey, Washington, D.C.  

14. Jerusalem Post, May 20, 2008, Jerusalem, Israel.  

15. Financial Times, Mar. 24, 2008, by Tony Jackson, Washington, D.C.  



16. Wall Street Journal, Mar. 27, 2008, by Dale Wessel, New York, NY.  

17. Daily Telegraph, Jun 1, 2008, London, England, U.K.  

18. Daily Telegraph, Jun 18, 2008, by Ambrose Evans-Pritchard, London, England, U.K.  

19. AFP News, Jun 14, 2008, New York, NY.  

20. Associated Press, May 27, 2008, by Jessica Bernsteinwax, Irapuato, Mexico.  

21. Washington Post, May 31, 2008, by Manuel Roig-Franzia, Mexico City, Mexico.  

22. Oregonian, Apr. 3, 2008, Portland, OR.  

23. CNN News, Apr. 9, 2008, by Jack Cafferty, CNN.  

24. Milwaukee Journal Sentinel, May 22, 2008, by John Wilen, AP, New York, NY.  

25. Milwaukee Journal Sentinel, Jun 1, 2008, AP, Washington, D.C.  

26. Associated Press, May 15, 2008, San Francisco, CA.  

27. Milwaukee Journal Sentinel, Jun 9, 2008, by Scott Williams, Milwaukee, WI.  

28. Daily Telegraph, Jun 15, 2008, by Jonathan Wynne-Jones, London, England, U.K.  

29. International Herald Tribune, Dec. 17, 2008, by Elisabeth Rosenthal, Rome, Italy.  

30. Daily Telegraph, Apr. 9, 2008, by Gary Cleland, London, England, U.K.  

31. Health Day, Jan. 14, 2008, by Amanda Gardner, Health Day News.  

32. Associated Press, May 14, 2008, by Linda A. Johnson, Trenton, NJ  

33. Detroit Free Press, Apr. 13, 2008, by Elaine Kurtenbach, AP, Changzhou, China.  

34. Winston Salem Journal, May 28, 2008, AP Washington, D.C.  

35. Milwaukee Journal Sentinel, Jun 10, 2008, by Rick Romell and Patrick Marley, Lake Delton, WI  

36. Associated Press, Jun 14, 2008, by Michael J. Crumb, Cedar Rapids, IA.  

37. Associated Press, Jun 13, 2008, by Don Thompson, Paradise, CA.  

38. Milwaukee Journal Sentinel, Jun 2, 2008, AP, Universal City, CA.  

http://www.lasttrumpetministries.org/  

 

 Takaisin  

   

   

 

http://www.lasttrumpetministries.org/
http://www.mantta.fi/~patato/cef.html

