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Suuri hengellinen erottelu! 

»Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on 

vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat yhteen 

Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa? Ja miten soveltuvat yhteen 

Jumalan temppeli ja epäjumalat? Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niinkuin Jumala on sanonut: 

"Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." 

Sentähden: "Lähtekää pois heidän keskeltänsä ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko; 

niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän Isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, 

Kaikkivaltias."»  

2. Korinttolaiskirje 6:14-18  

»Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja 

jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin 

vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.»  

Matteus 13:41-43  

»Silloin myös Herraa pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja Herra tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja 

kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät. Ja 

he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen heille laupias, 

niinkuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee. Ja te näette jälleen, mikä on ero vanhurskaan ja 

jumalattoman välillä, sen välillä, joka palvelee Jumalaa, ja sen, joka ei häntä palvele.»  

Malakia 3:16-18  

Tässä LTN:n numerossa, me tutkimme kummallisia hengellisiä voimia, jotka operoivat meidän nykyisessä 

maailmassamme. Me sovellamme Jumalan Sanaa ja meidän Jumalalta saatua arvostelukykyä selvittääksemme 

mysteerin ja vehkeilyn jotka jatkavat toimimistaan saatanan, hänen langenneiden enkeliensä, ja hänen 

ihmiskäskyläistensä johdolla. Ei koskaan ole ollut sellaista aikaa kuin nyt koko maailmanhistoriassa, ja kaikki 

mitä me näemme osoittaa vakuuttavasti että tämän nykyisen maailmanajan loppu on lähellä.  

Nämä ovat viimeisiä päiviä ja nyt on aika jolloin kaikkien ihmisten, uskontojen, talouksien, ja ponnistusten 

ykseyttä ja yhtenäisyyttä opetetaan, saarnataan, ja toitotetaan. Nämä ovat aikoja jolloin jokaisen odotetaan 

suvaitsevan ja jopa hyväksyvän kaikkea, mitä petohallitus on vahvistanut. Epäjumalanpalvonta, väärät jumalat, 

homoseksuaalisuus, vauvojen tappaminen, ja monet muut ”Obamaniat (Obamanations)” ovat päivän järjestys. 

Maailmaa ollaan myös hitsaamassa yhteen tietokoneiden avulla, jotka kytketään toisiinsa maailmanlaajuisen 

verkon kautta joka sisältää täyden sisällyksen helvetin tavaraluettelosta, joka johdetaan kaapeleilla koteihin ja 

toimistoihin maailmanlaajuisesti. Onneksi, me voimme tunkeutua tuolle elektroniselle maaperälle evankeliumin ja 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman kanssa!  

Kun minä valvon ja rukoilen palavasti meidän Vapahtajamme ohjeitten mukaisesti, minä näen että jotakin hyvin 

hämmästyttävää on tapahtumassa. Se on päivänselvä totuus, joka voidaan selvästi nähdä kaikkialla olevien 

todellisten ja tarkkanäköisten kristittyjen toimesta. Minä viittaan tosiasiaan, että pienen, mutta voimakkaan 

Kaikkivaltiaan Jumalan aidon jäännöksen erottaminen petetyn antikristillisen väestön massoista on tulossa yhä 

ilmeisemmäksi, kun me lähestymme maailmanajan loppua. Kaikkivaltiaan Jumalan kansa on saavuttamassa yhä 
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enemmän sitä asemaa, johon he ovat matkalla. He ovat pahoinvoivia tästä maailmasta ja ärsyyntyneitä sen 

turmeltuneisuudesta. Uudet taivaat ja uusi maa valtaavat viimeisten päivien pienen lauman mielet, ja iankaikkinen 

kunnia Jeesuksen kanssa pysyy heidän sydäntensä toivona. Me tiedämme myös että nuo, jotka ovat antautuneita 

saatanan tahdolle, ovat saavuttamassa yhä enemmän sitä paikkaa, johon he ovat matkalla, ja helvetillinen 

yhteiskunta on nyt vallitsevana maapallolla. Ihmiset valmistavat itseään ikuista kadotusta varten, ja helvetin 

voimat kerääntyvät lähelle kohdatakseen heidät. Päällimmäinen kysymys, joka nousee esiin niitä varten jotka ovat 

lukemassa tätä uutiskirjettä, on tämä: mitä tietä sinä olet kulkemassa? Se on kiireellinen asia, sillä aika on 

menemäisillään umpeen. Kaikki pelastus tapahtuu tämän ajan maailmassa, ei ikuisuudessa. Sinä voit kutsua 

Vapahtajaa juuri nyt, ja sitten saattaa elämäsi loppuun olemalla kuuliainen evankeliumille ja tulla täyteen ja aitoon 

kääntymykseen. Helvetti on epäilemättä täynnä ihmisiä, jotka antaisivat mitä tahansa saadakseen tilaisuuden joka 

sinulla on juuri nyt. Vapahtaja ottaa sinut vastaan, ja me Last Trumpet -ministeriössä olemme täällä 

auttaaksemme sinua! Tee se nyt!  

Amerikan romahdus sisältä käsin! 

Kesäkuun 9:ntenä 2009, Bloombergin uutistoimisto julkaisi seuraavan uutisotsikon: ”Obama Tells American 

Businesses to Drop Dead! (Obama kehottaa Amerikan liikeyrityksiä kaatumaan!)” (1) Hyvin kirjoitettu juttu 

jatkuu selittäessään että Obama on ollut kiireinen soveltaessaan diktatorisia valtuuksia ilmeisesti pelastaakseen 

kaatuvat liikeyritykset aikomuksella käyttää valtaansa kaiken liiketoiminnan ylitse. Useat ihmiset ovat lopulta 

alkaneet huomata että Obama on ensimmäisen asteen marxilainen sosialisti. [Nyt on käymässä täysin päinvastoin 

kuin NL:n johtajan Mihail Gorbatšovin tapauksessa jota syytettiin anti-kommunistiksi. Molemmat suurvallat, NL 

ja USA, hajoavat sisältäpäin. Suom. huom.] On myös tulossa kasvavassa määrin selväksi, että toteuttamalla 

politiikkaansa hän on syrjäyttämässä ja purkamassa Yhdysvaltojen perustuslain. Muu maailma näyttää tietävän 

tästä sillä aikaa kun Yhdysvaltojen harhaanjohdetut ihmiset jäävät sankkaan sumuun. Jopa venäläinen 

sanomalehti Pravda (suomeksi: Totuus) toukokuun 30:ntenä 2009, esitteli uutisjulkaisun otsikolla 

”Amerikkalainen kapitalismi menetetty uikutuksen kanssa”. (2) Juttu on shokeeraava paljastus todeten että 

Amerikan laskeutuminen marxismiin on tapahtumassa henkeäsalpaavalla nopeudella, ja että sen taustakulissina on 

passiivinen, onneton lammaslauma (ihmiset). On mitä ilmeisintä että Marxin, Leninin, Stalinin, ja Hruštševin 

kauheat ennustukset ovat käymässä toteen! Kuinka tämä voisi tapahtua meidän rakastetussa maassamme?  

Merkkejä on joka puolella. Teollisuusjätti General Motors romahti Liittovaltion hallituksen odottaville 

käsivarsille kesäkuun 2. päivänä 2009. (3) Toukokuun 2009 työttömyysluvut osoittavat että uudet 345,000 

työpaikkaa menetettiin yksin tuossa kuussa, ja Liittovaltion hallitus rehenteli tuolla lukemalla koska he ajattelivat 

että se olisi voinut olla pahempi. (4) Jätä se USA:n liittovaltion tehtäväksi ottaa lainaa katastrofin varalle; he ovat 

niin kaukana vailla tuntumaa! Kuinka paha tilanne on? USA Today -lehti paljasti kesäkuun 1. päivänä vuonna 

2009, että kun kaikki Liittovaltion maksusitoumukset jaetaan osiin, niin jokaisella kotitaloudella on 546,668.00 

dollarin edestä velkaa. (5) Monet ihmiset ovat alkaneet tajuta että heidät on petetty ja murskattu. Hiljattainen 

tutkimus, jonka teki Liittovaltion tilintarkastajien yhdistys (Association of Government Accountants), paljasti, että 

”vain 5% amerikkalaisista uskoo että hallitus on rehellinen ja avoin tai että hallitus tarjoaa täsmällistä tietoa”. (6)  

Totuus on, että punainen Kiina, suurelta osin, kontrolloi meidän amerikkalaista taloutta. Toukokuun 27. päivänä 

vuonna 2009, punainen Kiina varoitti USA:n keskuspankkia (Federal Reserve) lyömästä rahaksi (monetizing) 

Kongressin toimia. Pohjimmiltaan, he kehottivat Yhdysvaltoja lopettamaan rahanpainamisen tai tekemästä lisää 

rahaa tyhjästä ilmasta. Se oli jokaisen viimeaikaisen tapaamisen aihe kahden maan välillä ja tuotiin esille 

jatkuvasti. (7) Ei ole mikään ihme että arvovaltainen Financial Times -lehti antoi seuraavan varoituksen: ”Jos 

Kiina menettää uskonsa, dollari tule romahtamaan.” (8)  

Muista että Obaman kampanjalupaus muutokselle oli epäselvä. Me olemme nopeasti muuttumassa, ja ne, jotka 

olettivat että se olisi muutos parempaan, ovat huomaamassa ankaran tien, että se on varsinaisesti laskeutumista 

kommunismiin. Onko mikään ihme, että Obama poimi kommunisti Sonia Sotomayorin tulemaan seuraavaksi 

USA:n korkeimman oikeuden tuomariksi? Heinäkuun 13. päivä on ajankohta, jolloin hänen 

konfirmaatiokuulemisensa alkaa. (9) Vain Kaikkivaltias Jumala voi pysäyttää tämän lisähäpeän tapahtumasta! 

Tämä on nainen, Sonia Sotomayor, joka totesi että hänen mielitekonsa tehdä on ”katsoa ohjelmaa Laki ja järjestys 

(Law and Order), ja syödä sian suolia, sian korvia, kieliä, ja jalkoja”. Hän antoi vapaaehtoisesti tämän tiedon. (10) 

Me tiedämme Markuksen evankeliumin luvusta 5:11-12, että jos demonit eivät voi asua ihmisen sisällä, heidän 

toinen vaihtoehtonsa on siat. Nämä jakeet kuuluvat seuraavasti: ”Niin siellä oli lähellä vuorta suuri sikalauma 

laitumella. Ja ne pyysivät häntä sanoen: 'Lähetä meidät sikoihin, että menisimme niihin.'” Miksi tämä nainen 



pitäisi tärkeänä mainitsemalla viehtymyksensä näiden sian osien syömiselle? [Myös joulukinkun syöminen on 

samalla tavalla saatanallinen perinne tai rituaali, ja pilkkaa Jeesusta. Toivonen Huom.]  

On olemassa vieraita henkiä, jotka työskentelevät Sonia Sotomayorissa, ja Obamalla on suuri ihailu häntä 

kohtaan. Puheissaan, hän jatkuvasti viittaa itseensä ”viisaana naisena”. (11) Huomautettakoon tässä että sanat 

”witch (noita)” ja ”Wicca” tarkoittavat viisasta yksilöä! Sotomayor on myös radikaalin, kommunistisen, ja 

rasistisen järjestön nimeltä La Raza jäsen. Itse asiassa, hänet listataan La Razan Kansallisen neuvoston (National 

Council) jäseneksi. La Raza tarkoittaa rotua (race), ja järjestö puoltaa ajokorttien myöntämistä laittomille 

muukalaisille ja vastustaa maahanmuuttolain toimeenpanoa. He myös puoltavat useiden lounaisosavaltioiden 

irrottamista muusta Amerikasta latinojen hallittavaksi. (12) Voimmeko me odottaa tämän naisen olevan 

puolueeton päätöksissään? Me tiedämme myös että Sotomayor tunnusti, että hän on naisille tarkoitetun 

salaseuran, tunnettu nimellä Belizian Grove, jäsen, mikä on naisten vastine Bohemian Grovelle. Ryhmällä on 

tukikohta New Yorkissa ja sillä on 125 jäsentä, jotka kuvailevat itseään ”vaikutusvaltaisten naisten tähdistönä”. 

(13) The ”Grove” järjestää salaisia kokouksia ja rituaaleja kuin salamyhkäinen korkeantason yhteisö.  

Vapaan maan purkaminen! 

Maine, että Amerikan Yhdysvallat on vapauden maa ja urheuden koti, on murentumassa groteskiksi pilakuvaksi 

sen entisestä minuudesta. Toukokuun 25. päivänä vuonna 2009, pastoria ja hänen vaimoaan San Diegosta, 

Kaliforniasta, tiedotettiin San Diegon piirikunnan viranomaisten taholta, että he eivät voisi järjestää Raamatun 

tutkisteluja kodissaan. Opiskeluryhmään kuului noin 15 ihmistä. Viranomaiset totesivat että Raamatun opiskelun 

järjestäminen heidän kodissaan oli ”maaomaisuuden lainvastaista käyttöä” ja täytyy lopettaa. Vieläpä 

järkyttävämpää oli kysymysten sarja jotka esitettiin kun poliisi kuulusteli heitä. Pastorin vaimolta kysyttiin, 

”Onko teillä säännöllinen tapaaminen kodissanne?” Hän vastasi, ”Kyllä.” ”Sanotteko lopuksi amen?” ”Kyllä.” 

”Rukoiletteko?” ”Kyllä.” ”Ylistättekö Herraa?” ”Kyllä.” (14) Tämä on sen sortin asiaa jota oli tapana sattua vain 

kommunistisessa kansakunnassa. Piirikunnan pitäisi olla tyytyväinen omistaessaan ihmisiä kuten nämä. San 

Diego, kaikista paikoista, varmasti tarvitsee lisää heidän kaltaisiaan. Kuinka kauan menee ennen kuin tällaista 

tapahtuu maanlaajuisesti? On surullinen tosiasia, että noidat hallitsevat nykyään päävirran ”kristillisyyttä” ja 

vainoavat Herran Jeesuksen Kristuksen aitoa jäännöstä.  

Viha Kaikkivaltiasta Jumalaa ja Hänen Sanaansa kohtaan on nousemassa kaikkialla, ja ihmiset sallivat sen 

tapahtuvan tekemättä mitään. Toukokuun 7. päivänä vuonna 2009, Christian Today -aikakauslehti kertoi 

häpeällisestä ja tuomittavasta teosta, jonka suoritti meidän Yhdysvaltain armeijamme Afganistanissa. 

Tavaralähetys afgaaninkielisiä Raamattuja lähetettiin sotilaalle Afganistanissa, missä afgaani-ihmiset olivat 

odottamassa niitä. Meidän armeijamme takavarikoi Raamatut ja poltti pikaisesti ne tuhkaksi. USA:n sotilas piti 

Raamattu-luokkaa missä hän jakoi Raamattuja. Hänet otettiin kiinni kameroiden edessä ja hänen työhuoneeseensa 

tehtiin ratsia. Sotilaspapit sitten tuhosivat Raamatut. Tämän vahvisti majuri Jennifer Willis USA:n armeijasta. 

(15) Me olemme tekemisissä likaisen sakin kanssa! Minulla ei ole epäilystäkään siitä että Yhdysvallat tulee 

palamaan Jumalan hehkuvan vihan alla, sillä oikeudenmukainen tuomio on yksin Hänen käsissään. Minä olen niin 

häpeissäni siitä mikä meidän kansakunnastamme on tullut. Se ei ole enää maa mihin minä synnyin!  

Kesäkuun 4. päivänä vuonna 2009, the Niagara Gazette raportoi että Niagaran alueen oikeusistuin päätti, että 

etälamauttimen (tazer) käyttäminen DNA-näytteiden saamiseksi ei ole perustuslain vastaista. Rikosepäillylle oli 

kerrottu, että jos hän ei vapaaehtoisesti luovuttaisi DNA-näytettä, niin hänet tainnutettaisiin, ja se otettaisiin 

väkipakolla, ja niin tapahtui. Miehen asianajaja saatettiin tolaltaan päätöksellä, joka tehtiin sen jälkeen kun 

tapauksesta kuultiin oikeudessa, ja hän nousi seisomaan epäuskon vallassa. Päätös ilmoitettiin tuomari Sara 

Sheldon Sperrazzan toimesta. (16)  

Kuinka kauan kestää kunnes rokotukset ovat pakollisia? Sellainen laki on jo vireillä liittovaltiotasolla. Ihmiset, 

jotka vielä kykenevät arvioimaan ja joilla on kyky ajatella, tietävät että H1N1, niin kutsuttu pandemia, on huijaus. 

Se on viekas salajuoni pelottelemaan ja kontrolloimaan ihmisiä. Niin kutsuttu ”sikainfluenssa”, tai H1N1-virus, 

valmistettiin ihmisen ja eläimen viruksista neljästä maailman eri maanosasta. Ne yhdistettiin ja suunniteltiin 

tarttumaan ihmisestä ihmiseen ei-flunssakautena. Nämä ja muut hämmästyttävät tosiasiat julkistettiin Charles 

Dracen toimesta, joka on tutkija Christchurchin kaupungissa, Uudesta-Seelannissa, toimesta. Hän myös kertoi 

seuraavan asiaankuuluvan tiedon: Vuoden 1976 sikainfluenssa-paniikin aikana, kukaan ei kuollut tautiin. 

Yhdysvallat massarokotti ihmiset kuitenkin, ja kaksikymmentäviisi ihmistä kuoli rokotuksen vuoksi. Vielä 

sadoille ihmisille, jotka rokotettiin, kehittyi toimintakyvyttömäksi tekevä Guillian-Barre syndrooma välittömästi 



sen jälkeen kun he saivat pistoksensa. Jopa terveistä 20-vuotiaista tuli parapleegikkoja (alaraajojen halvaus) 

rokotteen takia! Jopa surullisen kuuluisaa Tamiflu-rokotetta ei ole suunniteltu antamaan suojaa influenssaa 

vastaan, vaan pikemmin lyhentämään influenssan kestoa 12 päivästä 11 päivään. Tamiflun sivuvaikutuksia on 

monia ja niihin kuuluu itsemurhataipumukset, minkä vuoksi Japani on estänyt sen käytön lasten parissa. 

Viimeisten kuuden vuoden aikana, on ollut 257 kuolemantapausta johtuen ”lintuinfluenssa-pandemiasta”. George 

W. Bush ennusti, että se tappaisi kaksi miljoonaa ihmistä. Kolme tuhatta ihmistä kuolee malariaan joka päivä, 

mutta tuo ei ole pandemia, koska kukaan ei pysty valmistamaan rokotetta malariaa vastaan! (17) Mitä se vaatii 

ihmisiltä tullakseen täysin hereille? Apatia on kaivanut monia hautoja! [Suomessa suunnitellaan ihmisten 

massarokottamista ensi syksyksi kun H1N1-viruksen arvellaan tarttuvan miljoonaan suomalaiseen. Tämä olisi 

ensimmäinen massarokotus Suomessa sitten vuosien 1984–85 polioepidemian jälkeen (massarokotus vuoden 

1986 alussa). Rokotettavaksi ei kannata mennä. Suom. huom.]  

The Iowa State -yliopisto Amesissa, Iowan osavaltiossa, on kuuluttanut että tutkijat ovat nyt kokeilemassa 

laittaakseen flunssarokotteita maissin geneettiseen rakenteeseen. Tämä rokote olisi niin vahva, että kun siat syövät 

maissia, niin ne rokotetaan syömisen kautta; ja kun ihmiset syövät sianlihaa, rokote jatkaa matkaansa heihin. (18) 

Toisin sanoen, se on rokottamista sianlihan kautta. Siten teurassika jakaa immuniteettinsa sinun ihmisveren 

virtauksen kanssa!  

Huhtikuun 20. päivänä 2009, the Detroit News julkaisi Associated Pressin artikkelin, joka tuo ilmi yhden syistä 

miksi niin monet ihmiset ovat pahoinvoivia hirvittävien sairauksien kanssa. Yhdysvaltojen tehdastuottajat ovat 

kaataneet yli 271 miljoonaa naulaa (1 naula = 454 g) vaikuttavia lääkeaineita vesireiteille, joista usein otetaan 

juomavettä, ja monia näistä lääkkeistä ei voida suodattaa. Litiumia ja muita psyykettä muuttavia lääkkeitä, 

ehkäisyvälineitä, ja enemmän kuin 22 yhdistettä on laskettu vesireiteille viimeisten 20 vuoden kuluessa sillä aikaa 

kun hallitus katsoo muualle! Tuo on lähes 14 miljoonaa naulaa vuosittain. (19)  

Barack Obaman salamyhkäinen uskonto! 

Barack Hussein Obaman uskonto tulee yhä salaperäisemmäksi joka päivä. Mitä jumalaa hän todella palvoo? 

Toukokuun 30. päivänä 2009, Barack Obama ja hänen vaimonsa tekivät ensimmäisen matkansa New York Cityyn 

lähtien virkaanastujaisista. He kävivät eri paikoissa joita pidetään pyhinä kommunisteille, käsittäen Greenwich 

Villagen, missä he päivällistivät Blue Hillin luona. Ne jotka ovat opiskelleet Manhattania tietävät että se on 

ainutlaatuinen hallintoalue, ja noidat uskovat että se on maaginen paikka. Minä olen ollut siellä neljätoista kertaa 

tehden tutkimusta. Viisitoista minuuttia ennen auringonlaskua vain kahtena päivänä vuodessa, aurinko asettuu 

tarkkaan linjaan Manhattanin poikkikatuverkoston kanssa. Tämä saa pilvenpiirtäjät toimimaan kuten Stonehenge, 

muinainen druiditemppeli lähellä SalisBurya, Englannissa. Tämä ryhmittyminen on erityisesti näkyvissä 23. 

kadun ja 42. kadun välissä. (20) Miksi Obama valitsi tämän päivän, joka on ladattu okkulttisella voimalla, 

vieraillakseen maailman poikkiteillä?  

Ajoitus on hyvin tärkeää okkultiikan maailmassa. Viime kuun Last Trumpetin numerossa, minä siteerasin 

Obamaa koskien hänen toista sadan päivän jaksoa virassaan. Hän aina kerskuu hymyn kanssa, koska se verhoaa 

sisäisen ylpeyden joka ajaa häntä eteenpäin. Obama totesi että hän on niin tehokas, että hän tulee päättämään 

hänen toiset 100 päivää presidentinvirassa vain 72 päivässä, ja 73. päivänä, hän sanoi, ”Minä tulen lepäämään.” 

Tässä meidän täytyy huomauttaa, että tuon 72. päivän aatto tunnetaan juutalaisuudessa Tammuzkuun paaston 

alkuna (beginning of the Fast of Tammuz). Se on muistona päivästä jolloin Jerusalemin muurien läpi 

murtauduttiin ja Toinen Temppeli lopulta hävitettiin ja pyyhittiin pois noin kaksi viikkoa myöhemmin. (21) Me 

tiedämme että saatanalla on suunnitelmia tuota muinaista kaupunkia ja maata varten, ja se tulee olemaan 

laukaisualustana 3. maailmansodalle. Voiko kukaan ajatteleva henkilö epäillä että vehkeily, joka on nyt käynnissä 

tuossa maassa, on kaikkineen johtamassa vähitellen tuohon pelottavaan tapahtumaan ja meidän Herramme ja 

Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen paluuseen? On myös käymässä yhä selvemmäksi, että Obama 

tarkoituksellisesti ärsyttää juutalaisia. Kesäkuun 9:ntenä 2009, Obama puhui Israelin pääministerin Benjamin 

Netanyahun kanssa puhelimessa työhuoneestaan käsin Valkoisessa Talossa. Minulla on valokuva presidentistä, ja 

hän istuu työpöydällään molemmat jalat päänsä tasolla ja juuri kohti kameran linssiä. Tämä televisioitiin, ja 

pidettiin huolta varmistamaan että se nähtiin Israelissa. (22) Miksi Obama istuisi tässä asennossa Valkoisen Talon 

valokuvaajia varten? Miksi molemmat jalat näkyivät linssissä ja dominoivat valokuvaa? Lähi-idän maissa, on 

suuri loukkaus näyttää kenkien pohjia. Tämä tuotiin esille kun irakilainen mies heitti kenkänsä George W. Bushia 

kohti; muistatko? Noin tunnin sisällä tästä keskustelusta, rajumyrsky iski Washington D.C.:hen, ja repi juurineen 

69 vuotta vanhan puun Valkoisen Talon nurmikolta. (23) Se oli eurooppalainen lehmuspuu, joka istutettiin sinne 



vuonna 1940 kun Hitler oli voimansa tunnossa. Lehmuspuu (linden tree) liittyy suoraan Berliiniin ja juuri 

paikkaan missä Obama puhui samalla kun hän oli antikristillisellä kampanjapolullaan Berliinissä. Unter den 

Linden on kuuluisa bulevardi aivan Berliinin keskustassa, Saksassa.  

 

Kesäkuun alussa, Obama ja hänen vaimonsa seurueineen menivät Eurooppaan, tehden eri pysähdyksiä ja keräten 

kunnianosoituksia, palkintoja, ja palvontaa minne tahansa menivätkään. Sitten oli hänen aika mennä Lähi-itään 

missä hän kävi Saudi-Arabiassa ja Egyptissä. Sillä aikaa kun hän oli siellä, bensiinin hinta Yhdysvalloissa alkoi 

nopeasti nousta, ja nousee yhä. Minun täytyy myös huomauttaa että Michelle Obama ei lähtenyt hänen [Barackin] 

kanssa arabimaihin, vaan mieluummin erkaantui presidentin seurasta ja palasi kotiin Washington D.C.:hen. Minua 

informoitiin kahden arabimuslimin taholta että se johtui siitä, että se olisi ollut rikkomus hänen kohdaltaan 

muslimien sharia-lakia vastaan, naisena, olla miehensä rinnalla. Presidentti ei loukkaisi uskontoaan. Itse asiassa, 

kun Obama piti puheensa, jonka hän valitsi tehdä Kairossa, Egyptissä, hän kehui islamia runsain mitoin. Tämä oli 

ensimmäinen kerta kun joku Yhdysvaltain presidentti värväsi uskonnon perustamaan globaalin ykseyden ja 

rauhan. Obama painotti islamin, juutalaisuuden, ja kristinuskon samankaltaisuuksia. Obama siteerasi myös 

Koraania ja viittasi siihen pyhänä kirjana. Hän myös ylisti kohteliaasti sharia-lakia ollen yhteensopiva USA:n lain 

kanssa, ja hän tähdensi että islam on iso osa Amerikkaa ja näyttelee huomattavaa roolia sen menneisyydessä. (24) 

Hra. Obaman tarvitsee tarkistaa faktojaan, koska yhdysvaltalaisista vain 1,5 prosenttia on muslimeja.  

Saudi-Arabiassa ollessaan, Obama esiteltiin ylisuuren riipuskorun kanssa kultaisessa ketjussa, tunnetaan myös 

kuningas Abdullahin kunniamerkkinä (King Abdul Aziz Order of Merit). Tämä on korkein palkinto joka voidaan 

luovuttaa Saudi-Arabiassa, ja se annetaan vain kuninkaan läheisimmille ystäville. (25) Riipuskoru koostuu 

kuusisakaraisesta tähdestä seitsensakaraisen tähden sisällä, tehden kolmetoista sakaraa auringonpurkauksen 

(sunburst) sisällä, palmupuun kasvaessa siitä esiin. Obamaa kunnioitettiin myös korkeasti Egyptissä, missä 

riipuskoruja lyötiin ja pantiin kiertoon. Yksi myynnissä oleva koru siellä oli kuva egyptiläisestä Faraosta 

seuraavin sanoin: ”Obama – New Tutankhamon of the World (Obama – Maailman uusi Tutankhamon)” (26) 

Siispä, Obama julistettiin uudeksi kuningas Tutiksi ja maailman Faraoksi. Milloin sellainen juttu on koskaan 

tapahtunut valtion päämiehelle? Meidän presidenttimme on nyt Farao, auringonjumala Ra:n poika. Obama meni 

Egyptiin hengellisistä syistä ja tuli pois hengellisen tittelin kanssa. Se kaikki oli osa sydäntä paaduttavaa 

prosessia. Toisen Mooseksen kirjan luvusta 10:27 me luemme seuraavaa: ”Mutta Herra paadutti faraon 

sydämen, niin että hän ei tahtonut päästää heitä.” Farao on eräs joka ei soisi vapautta Herran kansalle vaan 

orjuutti heitä maailman ensimmäisessä sosialistisessa yhteiskunnassa kauan sitten. Nuo samat muinaisten aikojen 

demonit ovat yhä täällä uusien korkeissa viroissa olevien ihmisisäntiensä kanssa!  

Uskooko Obama islamin opetuksiin? Islam opettaa että Muhammed 51 vuoden iässä herätettiin unesta eräänä 

yönä enkeli Gabrielin toimesta. Hänet vietiin sitten ulos missä hän ja Gabriel nousivat valkoisen orin selkään jolla 

oli kotkan siivet ja he lensivät Maan pyhimpiin paikkoihin ja läpi seitsemän taivaan lopulta kohtaamaan Allahin 

kasvoista kasvoihin. Valko-siivekkään orin sanottiin kuuluneen Aabrahamille ja oli nimeltään El Barack. Allah 

sitten kertoi Muhammedille että lopunaikoina hevonen palaisi henkiin herätettynä Muhammedina ratsastamaan 

jälleen kerran. Nimi Barack yhdistetään salamaan ja ukkoseen. Islamin siirtyessä idästä länteen, onko mikään 

ihme että Obama valitsi kiitospuheensa paikaksi hänen nimitykselleen demokraattipuolueen 

presidenttiehdokkaaksi mailin (1 maili = n. 1,6 km) korkeudella olevan Denver Broncosien stadionin, missä itä 

kohtaa lännen Amerikassa? (27) Broncos-joukkueella oli myös maskotti, joka oli häikäisevä valkoinen 



arabialainen ori nimeltään Thunder (Ukkonen). Hevonen kuoli kolmetoista viikkoa sen jälkeen kun Obama 

vihittiin virkaan. (28) Outoja voimia on toiminnassa! [Kyllä on ihailtavaa tämä David Meyerin logiikka ja 

asioiden yhdistelykyky. Näin voidaan huomata, ettei mitään tapahdu sattumalta ja asioilla on syy-seuraus -

suhteensa. Tuo englanninkielinen sana ”bronco” tarkoittaa muuten villihevosta. Suom. huom.]  

Kirottujen sukupolvi! 

Juudaan kirjeestä, jakeesta 7, me luemme seuraavat sanat: ”Samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden 

ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin 

lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.” Tämä jae osoittaa 

että kaikkien myöhempien sukupolvien olisi pitänyt oppia jotakin johtuen siitä mitä tapahtui Sodomalle ja 

Gomorralle. Meidän Vapahtajamme myös varoittaa että viimeisinä päivinä, Sodoman synnit olisivat 

maailmanlaajuisia kokonaiselle sukupolvelle. Luukkaan evankeliumin luvusta 17:29-30 me luemme seuraavaa: 

”Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, 

samoin käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.”  

Lisäyksenä karkeille Sodoman synneille, kauhistuttavien abortintekojen pahuuden ennustettiin olevan 

maailmanlaajuista ja saaden osakseen Kaikkivaltiaan sammumattoman vihan. Jeremian kirjan luvusta 2:34 me 

luemme seuraavaa: ”Vaatteesi liepeetkin ovat köyhien, viatonten veressä. Et tavannut heitä murtautumasta 

sisälle, mutta yhtäkaikki-!” Please, huomaa että Jumala näkee veren vaatteissa ja viittaa syntymättömiin sieluihin 

jotka ovat viattomia! [Ja koska he ovat viattomia, he pelastuvat... Vanhassa Testamentissa Jumala käski tappaa 

valloitettujen kaupunkien kaikki asukkaat, myös lapset. Myös tämäkin oli eräänlaista abortointia. 5 Moos. 16-17 

sanoo: "Mutta näiden kansojen kaupungeissa, jotka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi, älä 

jätä ainoatakaan henkeä eloon, vaan vihi ne tuhon omiksi: heettiläiset ja amorilaiset, kanaanilaiset ja 

perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, niinkuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt..." Toivonen huom.]  

Huhtikuun 22. päivänä 2009, Reutersin uutistoimisto raportoi että Kansallinen abortintekoa liittovaltiossa koskeva 

kuuma linja (National Abortion Federation Hotline) oli lopettanut puhelut naisten kanssa, jotka haluavat abortoida 

vauvansa. Ensisijaiset syyt heidän haluamiselleen tappaa syntymätön lapsi, on se, että he hiljattain jäivät 

työttömiksi tai heidän kotinsa oli menossa pakkohuutokauppaan (foreclosure). (29) Sellainen pahuus kertoo 

meille että Herra tulee pian takaisin! Me tiedämme myös että Ruotsi on määrännyt, että sukupuoleen perustuva 

abortti on laillinen. (30) Sillä välin vastavuoroisesti Amerikassa, Liittovaltion tuomari on määrännyt että 

”katumuspilleri (morning after pill)”, myös tunnettu ”suunnitelma B:nä”, voidaan nyt hankkia ilman reseptiä 

niinkin nuorten kuin 17-vuotiaiden tyttöjen toimesta. (31) Minä tiedän ja uskon että rukous ja hengellinen 

sodankäynti ovat vastaus ongelmaan, ei väkivalta. Jumala tulee palkitsemaan! Äskettäinen Tri. George Tillerin, 

pahamaineisen, lukemattomien kolmannen vaiheen vauvojen murhaajan, tappaminen oli äärimmäisyysteko. Minä 

en kannata sellaista tappamista, mutten myöskään tunne surua siitä. Luterilainen seurakunta, jossa hän oli 

virkailijana, tulee epäilemättä menettämään hänen verirahansa. Kuinka voi kukaan, joka vannoo Kristuksen 

nimeen, tukea sellaisia asioita kuten hän teki päivittäin? Yksi positiivinen asia on tuloksena tästä: Tillerin 

aborttiklinikka on suljettuna ikuisesti! (32)  

Kesäkuun 1. päivänä vuonna 2009, presidentti Barack Hussein Obama saattoi vielä yhden kirouksen 

kansakuntamme ylle kun hän virallisesti julisti kesäkuun ”lesbojen, homojen, biseksuaalien, ja transseksuaalien 

kuuksi”. (33) Pystytkö näkemään käsikirjoituksen seinällä?  

Lisää merkkejä taivaissa ja maan päällä! 

Viimeisten 30 päivän aikana, on ollut 330 merkittävää maanjäristystä voimakkuudeltaan 4 astetta tai enemmän 

maailmanlaajuisesti. Kiinnittääkö kukaan huomiota tähän suureen lopunaikojen merkkiin? Maa on vavissut ja 

tärissyt melkein jatkuvasti eri paikoissa ympäri maailman. Saudi-Arabiasta Los Angelesiin, Suur-Dallasin Fort 

Worthista New Yorkin Hudson Valleyyn, maa on hiljaisesti jylissyt. (34) Toukokuun 29. päivänä 2009, voimakas 

7,1 asteen järistys iski Hondurasiin, aiheuttaen kuolemaa, loukkaantumisia, ja huomattavaa vahinkoa. (35) 

Kesäkuun ensimmäisen viikon aikana 2009, voimakas tärinä iski myös eteläiseen Makedoniaan. Maa jylisi ja 

vavahteli keskisessä Meksikossa, Alaskassa, Filippiineillä, ja lukuisissa muissa paikoissa. (36) Me muistamme 

Vapahtajamme sanat kun Hän varoitti meitä olosuhteista Hänen tulemisensa aikoina. ”Ja tulee suuria 

maanjäristyksiä, tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria 

merkkejä.” (Luuk. 21:11)  



Kesäkuun ensimmäisen viikon aikana, Irakin hedelmälliset tasangot täyttyivät lukuisista käärmeistä, karkottaen 

ihmisiä ja karjaa. (37) Minusta on ällistyttävää, että niin monia merkkejä Herralta on ilmestymässä, ja hyvin 

harvat ihmiset tietävät siitä. Suurinta osaa siitä mitä Kaikkivaltias on tekemässä, ollaan salaamassa massamedian 

toimesta. Ne asiat, joita ei voida sivuuttaa, unohdetaan nopeasti apaattisten ihmisten taholta jotka pian kääntyvät 

synteihinsä, haureuteensa, ja epäjumalanpalvelukseensa. Jopa Australian hirvittävät pensaspalot, jotka tapahtuivat 

vain kuukausia sitten ja alkoivat päivänä, jota kutsutaan ”Mustaksi lauantaiksi”, unohdetaan pian. Massiivisia 

alueita maata paloi, eläimet loukkaantuivat, ihmisten leimahtaessa liekkeihin, ja lukemattomia muita kauheuksia 

unohdetaan nopeasti maailman taholta. Asiantuntijat Australiassa ovat nyt tuoneet julki, että noilla Australian 

paloilla oli sellainen tuhovoima, joka vastaa 1,500 Hiroshiman ja Nagasakin tuhonnutta atomipommia. (38)  

Merkit taivaissa myös jatkavat ilmestymistään. Helmikuussa 2009, kummallinen ja erityislaatuinen komeetta 

alkoi saavuttaa sen lähintä pistettä Maahan nähden. (39) Eräs raportti totesi, että se näytti riippuvan lyhyen aikaa 

Jerusalemin yllä kun se kiisi ohitse. Komeetta oli ainutlaatuinen, koska se oli haalean vihreä (pale green) väriltään 

joka on peräisin kaasuista, joita päästetään sen kautta. Muinaisina aikoina ja okkultiikan maailmassa, komeettojen 

uskottiin olevan merkki joko merkittävästä maailmantapahtumasta tai maailmanjohtajan kuolemasta. Julius 

Caesarin kuoleman aattona, häntä varoitettiin sanoilla, ”Kun talonpojat kuolevat siellä ei nähdä komeettoja: 

taivaat itse leimahtavat liekkiin ruhtinasten kuolemasta.” Tämä sanottiin samaan aikaan kun komeetta kulki 

Rooman ylitse tuona kevätpäiväntasauksena.  

Komeetta Lulinin, joka näyttäytyi tänä menneenä helmikuuna, haalean vihreä väri on suuri kiinnostuksen kohde, 

kun me tarkastelemme Ilmestyskirjan luvun 6:8 sanoja, jotka menevät näin: ”Ja minä näin, ja katso: hallava 

hevonen (pale horse, KJV); ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, ja 

heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan 

petojen kautta.” Sana hallava (pale) tässä jakeessa otetaan kreikankielen sanasta cloros, joka on ällöttävän 

haalean vihreä, juuri komeetan väri. Tuosta sanasta cloros, me johdamme sanan chlorine (kloori), halogeeni 

ryhmässä 17, joka huokuu tuota väriä kaasuna.  

24.2.2009, vielä yksi hämmästyttävä tapahtuma valtasi alaa yötaivaalla El Cajonin yllä, Kaliforniassa. CBC 

Newsin mukaan, se todistettiin ja valokuvattiin useiden ihmisten toimesta, ja minulla on kopio valokuvasta. (40) 

Kolme suurta arabialaista numeroa näyttäytyi verenpunaisen värisinä ja kolmiomaisessa muodossa taivaalla. 

NASA:lla ei ole mitään varmaa selitystä sille. Nämä aavemaiset numerot olivat arabialaisia sitta-numeroita, jotka 

vastaavat numeroa kuusi (six). Joten, kirkas ja selvästi havaittava 666 verenpunaisena ilmestyi Kalifornian ylle. 

Nämä ovat viimeisten aikojen viimeisiä päiviä! [Tämä voisi viitata popin kuninkaan, eräänl. antikristushahmon, 

Michael Jacksonin äkilliseen kuolemaan Los Angelesissa 25.6.2009, joka voi olla merkkinä suuremmasta 

katastrofista Kalifornian (San Diegon?) kohdalle lähitulevaisuudessa. Esim. arabimuslimiterroristit saattavat 

räjäyttää ydinpommin siellä. Lisäksi Jacksonin väitetään kääntyneen muslimiksi viime vuoden lopulla. Suom. 

huom.]  



 

http://www.cbs8.com/Global/story.asp?s=9898524.  

[Jos vuoden loppuun mennessä ei tapahdu mitään, David Meyerin lupaus "Nämä ovat viimeisten aikojen viimeisiä 

päiviä" osoittautuu valheeksi, mutta toisaalta, olisi parempi jos Amerikka sattuisi tuhoutumaan tai saisi 

"kuolinhaavan", sillä silloin David Bay osoittautuisi valehtelijaksi. He ovat laittaneet uutissivulleen toistuvasti 

sellaisia otsikoita kuten "Pörssin odotetaan avautuvan nousuun" ("Stocks Poised to Open Higher"). Toivonen 

huom.]  

Lopuksi, minä haluan vilpittömästi kiittää kaikkia jotka tukevat tätä lopunajan profeetallista ministeriötä. Me 

olemme meidän 28. julkaisuvuodessa, ja minä yritän kovasti jatkaa loppuun asti, kun me odotamme meidän 

Vapahtajamme tulemusta. Jumala siunatkoon teitä uskollisesta tuestanne. Te olette minun ajatuksissani ja 

rukouksissani. Teidän rukouspyyntönne ovat aina tervetulleita tänne. Armo ja rauha olkoon yllänne Herran 

Jeesuksen Kristuksen nimessä. 

David J. Meyer  

Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")  
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