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Amerikka – Liittovaltion todellinen tila! 

»Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein.»  

Tuomarien Kirja 21:25  

»Voi niitä, jotka aamuvarhaisesta väkijuoman jäljessä juoksevat ja iltamyöhään viipyvät viinistä hehkuvina! 

Kanteleet, harput, vaskirummut, huilut ja viinit on heillä pidoissansa, mutta Herran tekoja he eivät tarkkaa, 

eivät näe hänen kättensä töitä. Sentähden minun kansani siirretään maastansa äkkiarvaamatta, sen ylhäiset 

kärsivät nälkää, ja sen remuava joukko nääntyy janoon. Sentähden tuonela levittää kitansa ammolleen, avaa 

suunsa suunnattomaksi; ja sinne menee sen loisto, sen remuava ja pauhaava joukko, kaikki sen ilonpitäjät.»  

Jesaja 5:11-14  

»…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.»  

2. Tessalonikalaiskirje 1:7-10  

Tässä LTN:n numerossa, me taas kerran sovellamme Kirjoituksia tuodaksemme esiin olosuhteiden todellisuuden 

sellaisena kuin Kaikkivaltias Jumala näkee ne. Me tiedämme, että Barack Hussein Obama aikoo pitää häneltä 

vaaditun Liittovaltion tilaa käsittelevän linjapuheensa pian. Siihen mennessä kun sinä saat tämän uutiskirjeen, se 

saattaa olla jo pidetty. [Itse asiassa Obama piti linjapuheensa 28.1.2010, jossa ei ollut mitään erikoista. Suom. 

huom.] Obamalla tulee olemaan paljon sanottavaa siitä mitä hän on tekemässä, mutta minä olen luja uskovainen 

siinä, että tässä maassa asuu jäännös ihmisiä, jotka haluavat tietää totuuden. Mikä on vallitseva totuus ja 

tämänhetkinen todellisuus koskien Amerikan Yhdysvaltojen tilannetta? Tuo totuus ja todellisuus kätketään vain 

niiltä, jotka kieltäytyvät näkemästä sitä! Tämän Last Trumpet kirjeen tarkoitus on esitellä faktoja liittyen siihen, 

mitä meille on nyt tapahtumassa. Nämä tosiasiat puhuvat paljon äänekkäämmin kuin Barack Obaman sanat. 

Jumalan Sana tekee myös nykytotuuden äärimmäisen selväksi. Me olemme kansakunta ja maailma, joka on jo 

astunut suureen ahdistuksen aikaan, ja tuo ahdistus voimistuu joka päivä. Se tulee jatkumaan kunnes kaikki 

Kirjoitukset ovat toteutuneet.  

On surullinen tosiasia, että useimmat ihmiset eivät käsitä tai usko sitä mitä he ovat näkemässä, koska he ovat aina 

katselemassa jotain muuta. Todellisuus ei koskaan iske heihin ennen kuin tilanne on jo korjaamaton. Me olemme 

nyt pisteessä, missä saatanallinen antikristuksen salaliitto heikentäen Amerikkaa keskinäisen riippuvuussuhteen 

tilaan on jo melkein saavuttanut tuon päämäärän. Synkät hengelliset pilvet ovat taivaanrannalla, ja meidän 

kaikkien on aika hylätä jokainen häiriötekijä, jotta me voimme valvoa ja rukoilla. Kaikkivaltias aikoo viedä kaikki 

asiat tuomiolle. Meidän kaikkien täytyy seistä Hänen edessään. Jos sinä olet lukemassa tätä, sinulla on vielä aikaa 

katua ja etsiä Herraa Jeesusta Kristusta. Hän ottaa sinut luokseen ja kaikki tulee olemaan hyvin kohdallasi sekä 

nyt että iankaikkisuudessa.  

Amerikka – kuinka oletkaan langennut? (America - How Art Thou Fallen?) 
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Vuoden 2009 kuluessa ja saavuttaessa vuoteen 2010, näyttää siltä kuin jonkinlainen portaali olisi avattu. Oliko tuo 

portti aikakauden loppu ja uuden alku? Lukuisia voimakkaita ja vaikutusvaltaisia ihmisiä kuoli vuonna 2009, 

aivan liian monta mainitakseni kaikkia tässä uutiskirjeessä. Onko tämä merkki siitä, että uusi aika, uusi 

maailmanjärjestys tai Vesimiehen aika, on nyt alkanut? Vuonna 2009, kuolema kohtasi entistä Rhode Islandin 

osavaltion senaattoria Claiborne Pell’iä. Pell oli illuministi, joka jatkuvasti kysyi neuvoa astrologeilta ja hänellä 

oli palkattu meedio henkilökunnassaan. Hän oli eteenpäin ajava voima Pell Apurahojen takana yliopistoille. 

Illuminatin nimellinen johtomies, Edmund de Rothschild, kuoli myös vuonna 2009 iältään 93-vuotiaana. Toinen 

Illuminatin pomo kuoli myös 93 vuoden iässä. Hän oli Tri. Robert Strange McNamara, joskus tunnettu nimellä 

”Dr. Strangebob”, ja oli Pentagonin johtajia, joka organisoi Vietnamin sodan. Senaattori Edward M. Kennedy, 

liberalismin illuminaattijohtaja; ja Walter Cronkite, amerikkalaisen propagandan keulakuva, molemmat kuolivat 

vuonna 2009. (1)  

On monia merkkejä siitä, että me olemme siirtyneet uuteen aikakauteen, mutta suurin osa ihmisistä kiinnittää 

vähän huomiota niihin. Joulukuun 20:ntenä 2009, the London Daily Telegraph julkaisi järisyttävän jutun vielä 

yllättävämmällä otsikolla, joka sanoi, ”Ei tule olemaan mitään paikkaa paeta uutta maailmanhallitusta.” Juttu 

kertoo esiin-nousevasta Euroopan ykseydestä yhdeksi kansakunnaksi, joka tulee vetämään kaikki kansakunnat 

globaaliin valtioliittoon. (2)  

Amerikassa, ”isoveli” Liittovaltion hallitus valmistautuu vuoden 2010 väestönlaskentaan, joka on viety pois 

kauppaministeriön tehtävälistalta ja sijoitettu yksinomaan Rahm Emmanuelin käsiin Valkoisessa Talossa. 

Valkoisen Talon valtaapitävät ovat todenneet, että he uskovat, että 45 prosenttia Yhdysvaltojen kansalaisista ei 

tule palauttamaan heidän väestönlaskentalomakkeitaan. Tämä on yllyttänyt meidän hallitustamme tuhlaamaan 340 

miljoonaa dollaria yksinään mainoskuluihin saadakseen ihmiset luovuttamaan takaisin heidän 

väestönlaskentalomakkeensa. Tämä mainosohjelma käsittää kolmetoista isoa ajoneuvoa mainosjulisteiden kanssa, 

jotka kulkevat läpi Yhdysvaltojen edistämässä väestönlaskentaa. Se käsittää myös kaksi ilmoitusta, 

kustannuksiltaan 2,5 miljoonaa dollaria, jotka aiotaan kuuluttaa ilmaan Super Bowlin aikana. (3) Ei mitään 

tämänkaltaista liittyen väestönlaskentaan ole koskaan aikaisemmin tehty. Tämä väestönlaskenta on enemmän kuin 

vain päiden laskemista; se koskee tietokannan rakentamista henkilökohtaisista tiedoista.  

Amerikka muuttuu nopeasti. Joulukuun 31:senä 2009, the Seattle Times -lehti julkaisi jutun Obaman 

aikomuksista merkittävälle tarkistukselle koskien meidän maahanmuuttopolitiikkaa. [Olli käyttää tosi kömpelöä 

kieltä kirjoittaessaan päivämääriä. Olen joskus korjannut niitä "siistimpään" muotoon mutta en jaksa enää. 

Toivonen huom.] Huomautettakoon tässä, että Amerikassa asuu ainakin 12 miljoonaa rekisteröimätöntä laitonta 

siirtolaista, ja Obama aikoo myöntää kaikille heille ”välittömän kansalaisuuden”. (4) Ilmeisesti, lait eivät merkitse 

mitään laittomalle johtajalle. [David Meyer paljastaa tässäkin olevansa isänmaallinen patriootti, jossa ei 

tietenkään sinällään ole mitään pahaa. Kuitenkin muillakin on sama ihmisarvo kuin amerikkalaisilla. Suom. 

huom.]  

Kirjoitukset kertovat meille, että antikristuksen henki ja hänen ihmiskäskyläisensä tuovat hävityksen rauhan 

nimessä. Danielin kirjan luvusta 8:25 me luemme tästä seuraavaa: ”Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos 

hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. 

Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan.” Meidän täytyy 

muistaa, että Barack Obama palkittiin äskettäin Nobelin rauhanpalkinnolla, ollen tehnyt yhtikäs mitään, edes 

vähääkään, ansaitakseen sen. Vielä tyrmistyttävämpi ja ällistyttävämpi oli ”sotapuhe”, jonka hän piti 

vastaanotettuaan rauhanpalkinnon. Obama kerskui että Yhdysvallat on ”maailman ainoa sotilaallinen supervalta”. 

Obama ylpeili myös, että hän oli ensimmäinen valtionpäämies, joka saa rauhanpalkinnon samalla kun johtaa kahta 

sotaa. Amerikka käsittää vain 4 prosenttia maailman väestöstä, mutta se vastaa 41 prosenttia kaikista 

sotilasmenoista koko maailman 192 kansakunnan joukossa. Armeijan aktiivipalveluksessa olevien 1,445,000 

jäsenen lisäksi, on myös olemassa 1,2 miljoonaa kansalliskaartilaista ja reserviläistä. USA:n 

puolustusministeriöllä on myös 800,000 siviilityöntekijää. (5) Kuinka omituista se onkaan, että Obaman 

rauhanpalkinto-puhetta on kuvailtu ”tunteikkaaksi järkiperusteluksi sodan puolesta”. (6)  

Yksi asia on varma: ahdistavat voimat ovat nousemassa esiin. On myös mielenkiintoista panna merkille, että 

iskostettaessa lapsia ja nuoria ihmisiä USA:n armeija on tuhlannut 32,8 miljoonaa dollaria kehittäessään 

reaaliaikaisen (online) videopelin värväystyökaluksi. Kummallista kyllä, niitä jotka pelaavat peliä petetään 

ohjelmistotempun kautta, mikä saa amerikkalaiset sotilaat taistelemaan keskenään ja tappamaan muita 

amerikkalaisia sotilaita. (7)  



Me elämme räjähdysherkässä ajassa kun melkein mitä vaan voi tapahtua. European Union Times -lehden mukaan, 

venäläiset sotilasasiantuntijat ovat raportoineet pääministeri Putinille, että USA:n presidentti Barack Obama on 

määrännyt USA:n ilmavoimien kenraalin Gene Renuartin, pohjoisen komentokeskuksen tai USNORTHCOM’in 

johtajan, ”aloittamaan välittömästi” hänen sotilasjoukkojensa kasvattamisen yhteen miljoonaan sotilaaseen 

tammikuun 30. päivään mennessä. Tätä ollaan tekemässä ennakolta sisällissodan varalta Amerikan Yhdysvaltojen 

sisällä. Tiedusteluraportit paljastavat, että massiiviset määrät amerikkalaisia ovat tulossa yhä levottomammiksi ja 

he ovat saaneet tarpeekseen [Obamasta]! (8)  

Me tiedämme myös, että selkkauksia järjestetään tekosyyksi tiukentamaan turvallisuutta kaikkialla. Lentokoneen, 

joka laskeutui Detroitiin joulukuussa 2009, räjäytysyritys oli eräs sellainen tehtailtu välikohtaus. Kotimaan 

turvallisuusviraston johtaja, Janet Napolitano, julkaisi raportin, että hän aikoo ”korjata ongelman ja tiukentaa 

turvallisuutta”. (9) On mielenkiintoista, että valtavirran uutismedia viittaa nyt Janet Napolitanoon ”isosiskona 

(Big Sister)”. Paine on nyt yleiselle käytölle koskien takaisin-sirontamenetelmää soveltaville koko kehon 

läpivalaisulaitteille (vartaloskannerit, x-ray devices). (10) Jos me yritämme tiukentaa turvallisuutta, niin miksi 

Napolitano nimitti nämä, mitä hän kutsui ”kahdeksi hartaaksi muslimiksi”, korkeisiin virkoihin Kotimaan 

turvallisuusministeriössä? Politiikan tutkimus- ja kehitysosaston (Policy Development) uusi apulaissihteeri on 

Arif Alikhan, ja ADC:n, tai amerikan-arabien syrjintää vastustavan komitean, uusi kansallinen toimitusjohtaja, 

Kotimaan turvallisuusviraston alaisuudessa, on Kareen Shora. (11) Janet Napolitano mainosti näitä kahta miestä 

”hurskaina muslimeina”. Eikö ole kummallista, että hän ei pystynyt löytämään kahta hurskasta kristittyä?  

Kuten aikaisemmin mainitsin, Barack Obama pitää pian hänen Liittovaltion tilaa käsittelevän linjapuheensa. 

Tämän uutiskirjeen kirjoittamisen hetkellä, mitään tiettyä päivämäärää ei ole valittu. Perinteisesti, tämä linjapuhe 

pidetään tammikuun 20. päivänä, joka on päivä, jota kunnioitetaan okkultiikan maailmassa päivänä, jolloin 

aurinko siirtyy eläinradan 11. merkkiin, Vesimiehen merkkiin. Barack Obama, kuitenkin, halusi pitää tuon puheen 

helmikuun 2:sena 2010, mikä sattuu juuri olemaan noitien korkea Imbolc-ristineljännessapatti. Sana ”Imbolc” on 

gaelin kielen sana tarkoittaen ”pullistumassa (in the belly)”, ja noidat juhlivat sitä uuden kevään ensimmäisinä 

heräämisinä ”Äiti Maan” kohdussa. Kun Obama valitsi tämän päivämäärän, siellä oli suuri valitus, koska hänen 

puheensa menisi päällekkäin parhaimpaan katseluaikaan näytettävän ”Lost” -televisiosarjan uuden jakson kanssa. 

On mielenkiintoista, että Obaman puhe aikoi kumota ohjelman nimeltä LOST (kadoksissa tai hukassa), todellinen 

kuva Liittovaltion tilasta. Obama päätti että hän valitsisi toisen ajankohdan hänen puheelleen. (12)  

Sillä aikaa kun etsittiin sopivaa päivämäärää Liittovaltion tilaa käsittelevälle linjapuheelle, minä törmäsin 

johonkin, jota minä en etsinyt. Se oli virallinen ilmoitus hallinnon virastolta, jota minä en tiennyt olevan 

olemassakaan. Sijoittamis- ja valmiusjoukkojen virasto (The Office of Force Readiness and Deployment) 

virallisilla verkkosivuillaan kutsuu lääkintäalan työntekijöitä, jotka ovat erikoistuneet sydänongelmiin. Otsikko 

sanoo: ”Vuoden 2010 Liittovaltion tilaa käsittelevä linjapuhe.” Täydellisessä ilmoituksessa lukee seuraavaa: 

”Hyvä aktiiviupseerien kunta Tier III Roster D:stä (porrastasolta 3, työvuorolistalta D?): USA:n kongressitalon 

järjestyksenvalvoja ja hoitavan lääkärin toimisto, valmius- ja vastaustoimintojen apulaissihteerin (ASPR) 

välityksellä, Valmius- ja hätätilatoimenpiteiden toimisto, on pyytänyt Sijoittamis- ja valmiusjoukkojen virastoa 

rustaamaan viisi lääkintäalan iskuryhmää koostuen lääkäreistä, perushoitajista, lääkärinapulaisista ja 

rekisteröidyistä sairaanhoitajista tarjoamaan hoitoa episodeja varten, joissa tarvitaan peruselintoimintojen ja 

kehittynyttä sydänelintoimintojen tukemista vuoden 2010 Liittovaltion tilaa käsittelevän puheen aikana 

Washington D.C.:ssä. Kongressitalon alueen turvatiimi #4 tulee työskentelemään tässä tilaisuudessa, mutta 

meidän pitää täydentää heidän tiimiään uusilla kliinisillä resursseilla Tier III Roster D:stä. Päivämäärää vuoden 

2010 Liittovaltion tilaa käsittelevälle linjapuheelle ei ole vielä asetettu, mutta ehdotetut päivämäärät ovat 19., 25. 

ja 26. tammikuuta 2010.” Ilmoitus jatkuu sanomalla, että kaikilla näillä sydänspesialisteilla tulee olemaan 

”kentällä yllään univormu, koostuen metsämäisestä kuosista, USPHS baseball-lakista & T-paidasta.” (13)  

(While searching to find the date of the State of the Union address, I came across something I was not looking for. 

It was an official announcement from a government agency that I did not know existed. The Office of Force 

Readiness and Deployment on their official website is calling for medical workers specializing in cardiac 

problems. The heading says: "2010 State of the Union Address." The complete announcement reads as follows: 

"Dear Commissioned Corps Officers of Tier III Roster D: The U.S. Capitol Police and the Office of the attending 

Physician, through the Assistant Secretary for Preparedness and Response (ASPR), Office of Preparedness and 

Emergency Response, has asked the Office of Force Readiness and Deployment (OFRD) to roster five medical 

strike teams of physicians, nurse practitioners, physician assistants and registered nurses to provide care for Basic 

Life Support and Advanced Cardiac Life support incidents during the 2010 State of the Union Address in 



Washington, D.C. Capitol Area Provider Team #4 will be working this event but we will need to augment their 

team with additional clinical assets from Tier III Roster D. A date for the 2010 State of the Union Address has not 

been set yet, but the proposed dates are 19, 25 and 26 January 2010." The announcement goes on to say that all of 

these heart specialists will be "in field uniform-Woodland Pattern, USPHS Ball Cap & T Shirt.") (13)  

Kun minä luin tätä ilmoitusta, minä välittömästi aloin miettiä, mitä Obama tulee kertomaan joka aiheuttaisi niin 

monia mahdollisia sydänkohtauksia. Minä myös ajattelin Luukkaan lukua 21:26, jossa lukee seuraavaa: ”Ja 

ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat 

järkkyvät.”  

Mikä on Illuminatin salaliittolaisten seuraava agenda? Kööpenhaminan ilmastokokous oli täydellinen floppi ja 

fiasko, kun enemmistö kansakunnista käveli ulos protestina! (14) Vaikkakin kirkonkellot soivat 

maailmanlaajuisesti Kööpenhaminan tapaamisten tueksi, siellä ei ollut läheskään niin paljon kelloja soimassa kuin 

toivottiin. (15)  

Me tiedämme, että jos elitistiset salaliittolaiset aikovat valvoa ihmisiä maailmanlaajuisesti, se täytyy tehdä 

elektroniikan avulla. Marraskuun 11:ntenä 2009, Jim Edwards, aikaisemmin Knight-Bagehotin jäsen Columbian 

yliopiston liiketalouden ja journalistiikan tiedekunnissa, julkaisi järisyttävän raportin. Istutettaviin mikrosiruihin 

erikoistunut yhtiö, tunnettu nimellä VeriChip, on sulautunut Steel Vault’iin (SVUL), luottovarkauksia ja 

identiteettiväärennöksiä tarkkailevaan yhtiöön. Uusi yhtiö tulee toimimaan uuden nimen alla: PositiveID. 

PositiveID:n pääjohtaja Scott Silverman sanoi, ”PositiveID tulee olemaan ensimmäinen yhtiö laatuaan joka 

yhdistää menestyksellisen turvallisuusbisneksen ja eräät maailman ensimmäiset henkilökohtaiset terveysrekisterit 

meidän Health Link -konsultointiyrityksen avulla. PositiveID tulee keskittymään joihinkin mitä tärkeimpiin 

asioihin, jotka vaikuttavat meidän yhteiskuntaamme tänä päivänä meidän tunnistustyökalujemme ja 

teknologioidemme kanssa kuluttajia ja liikeyrityksiä varten.” Lyhyesti, kaikki tämä merkitsee sitä, että kun 

ihmisiin istutetaan mikrosirut, heidän terveysrekisterinsä, luottokelpoisuutensa, ja muut henkilökohtaiset tiedot 

tullaan linkittämään yhteen yhdeksi massiiviseksi tietokannaksi. (16) Pedonmerkki on aivan edessäpäin!  

Talous ahdingossa! 

Meidän kuolevan taloutemme sydänsurut eivät ole mikään salaisuus; kaikki meistä tuntevat sen tuhoavat 

vaikutukset, poikkeuksena elitistit, jotka kontrolloivat taloutta. Joulukuun 21:senä 2009, the Associated Press 

julkaisi jutun otsikolla, ”Talouden koettelemukset äänestettiin huippujutuksi (Top Story).” (17) Kun valtavirran 

lehdistö alkaa käyttää sanoja kuten koettelemus (tribulation) koskien taloutta, me tiedämme että me olemme nyt 

Raamatun profetioiden lopullisen täyttymyksen päivissä. Tammikuun 10:ntenä 2010, the London Daily Telegraph 

julkaisi jutun seuraavalla otsikolla: ”Amerikka liukuu yhä syvemmälle lamaan kun Wall Street juhlii.” Juttu jatkui 

sanoen, että työttömyyden U6-kategoria Amerikassa nousi 17,3 prosenttiin. Tämä johtuu siitä että Amerikan 

työvoima väheni 661,000 ihmisellä, koska hyvin monet amerikkalaiset tippuivat pois järjestelmästä. (18) 

Huomautettakoon tässä, että kaikki ulkomaiset uutismediat käyttävät sanaa lama (depression) kuvaillessaan 

Amerikan taloutta. Täällä Amerikassa, he yhä kutsuvat sitä taantumaksi (recession) kun he viheltävät 

hautausmaalla. [David Meyer saisi jo vähitellen lopettaa puheet USA:n romahtamisesta. Vaikka ei ehkä olekaan 

odotettavissa nopeaa toipumista, kuten David Bay sanoo, myös puheet romahduksesta ovat ennenaikaisia. On ilon 

päivä kun Cutting Edge menee konkurssiin. Toivonen huom.]  

Kalifornian osavaltiossa, pienten yritysten konkurssit ovat nousseet 81 prosentilla, koska ihmisillä ei vain ole 

rahaa tai ostokykyä. (19) Connecticutin osavaltiossa, oli jätetty niin paljon työttömyyskorvauksia joulukuussa 

2009, että pääpalvelin oli täysin hukutettu tulvalla työttömiä ihmisiä, jotka hakivat apua. (20) Samalla kun kaikki 

tämä on käynnissä, Yhdysvallat tuhlaa lukemattomia miljoonia dollareita ulkomaisiin sotiin. Rahamäärä, jonka 

Pentagon kuluttaa sotimiseen tällä hetkellä, ylittää kaikkien osavaltioiden yhteisrahamäärän käytön. (21)  

Mitä tapahtui Amerikan Yhdysvaltojen muinaisen suuren kansakunnan suunnattomille rikkauksille? Minne se 

kaikki katosi ja kenellä se on nyt? Surullinen tosiasia on, että punaiset kiinalaiset ovat nousseet suunnattoman 

voiman tilaan, ja he ovat levittäytymässä ja kasvamassa jatkuvasti. Me olemme nyt saaneet tietää, että PetroChina 

-yhtiö on saanut hyväksynnän hankkia valtavia öljykenttiä Albertassa, Kanadassa, 1,8 miljardin dollarin hintaan. 

(22) Me olemme myös saaneet tietää, että viiteen mahtavimpaan huippupankkiin maailmassa ei sisälly yhtään 

USA:n pankkia. Neljä näistä superpankista sijaitsee punaisessa Kiinassa, ja yksi on Brasiliassa. (23) Punainen 

Kiina myös syrjäytti Yhdysvallat maailman ykkös-automarkkina-alueena kun myynti tuossa maassa hypähti 46 



prosentilla. Tämä päätti enemmän kuin vuosisadan kestäneen amerikkalaisten valta-aseman kun mennään ajassa 

taaksepäin Fordin T-malliin. (24) Punainen Kiina on nyt myös suurin viejä maailmassa tavaroiden viennin ollessa 

arvoltaan 1,2 biljoonaa dollaria vuodelle 2009. (25) Surullista kyllä, Yhdysvalloista on tullut totaalisen elätettävä 

punaisten kiinalaisten tuotteilla.  

USA:n dollari on merkitty kuolemalle. Joulukuun 29:ntenä 2009, the Milwaukee Journal Sentinel julkaisi 

artikkelin jota täydensi iso kuva sadan dollarin setelistä. Tavallisen Benjamin Franklinin kuvan sijaan, siinä oli 

kuva isosta pöllöstä setelin päällä. (26) Päätelmä oli se, että käytetään viisautta hyväksi kun kulutetaan rahaa. On 

olemassa, kuitenkin, okkulttinen puoli tälle. USA:n yhden dollarin setelissä on aina ollut kuva pöllöstä siinä. 

Pikkuruinen pöllö näyttäytyy dollarin setelin etupuolella ylhäällä oikeassa kulmassa seteliä. Se sijaitsee aivan 

yläpuolella vasemmalla numerosta ”1”. Pöllö on aina ollut kuunpalvonnan symboli kun ihmiset muinaisina 

aikoina kokoontuivat tammipuiden alle lehtometsässä, ja pöllöt liittyivät heihin. Noidat tekevät yhä tätä meidän 

aikanamme. Me tiedämme myös, että korkeimmat illuminaatit kokoontuvat paikkaan, jota kutsutaan nimellä 

Bohemian Grove (boheemi lehtometsä) ja seisovat ison pöllönkuvan edessä samalla kun ovat pukeutuneina pitkiin 

kaapuihin. Pöllö tunnetaan okkultismissa ”Luciferin sanansaattajana”. [Oliko bubi-huuhkaja saatanan lähettiläs 

Helsingissä olympiastadionilla kesällä 2007, kun Suomi kukisti EM-jalkapallokarsinnassa Belgian 2-0? Onneksi 

Suomen huuhkajat eivät selvinneet lopputurnaukseen. Suomessa palvotaan tällä hetkellä saatanaa ulkoministeri 

Alexander Stubbin johdolla. Suom. huom.] Sana ”Wicca” merkitsee ”viisaita yksilöitä”, ja noidat käyttävät pöllöä 

heidän ammattikuntansa symbolina. [Suomen mainostelevision, nyk. MTV3, symboli on perinteisesti ollut pöllö. 

Hmmm… hyvin epäilyttävää. Suom. huom.] Me tiedämme myös, että Harry Potter kirjoissa ja elokuvissa, pöllö 

oli viestinviejä. Tähän päivään asti, pöllöjen kokoontumista on kutsuttu parlamentiksi. Minä olen tarkkaillut 

vuosia, ja minä tiedän että noituuden ja okkultismin voima kasvaa Antikristuksen voimien kanssa valmistaakseen 

ihmisiä hyväksymään kadotuksen lapsi vääränä Jumalan poikana. Kasvava pöllönkuvan käyttö on merkkinä tästä!  

 

http://www.theforbiddenknowledge.com/greatseal (Klikkaa tästä lisää tietoa yhden dollarin setelistä!)  

Ahdistava terveydenhuoltolaki! 

Senaatin versio terveydenhuolto-lakiesityksestä hyväksyttiin äänin 60-39. Minä ennustin tämän 

maailmanlaajuisessa radio-ohjelmassa. Minä totesin, että se tulisi äänestykseen ajankohtana, jolloin on noitien 

Yule-sapatti joulukuun 21. päivän ja joulukuun 24. päivän välisenä aikana 2009. Aamulla joulukuun 24:ntenä, 

päivää ennen ”joulua”, senaattorit kokoontuivat kamariinsa, salkut kädessä, innokkaina suuntaamaan kulkunsa 

lentokentälle mennäkseen kotiin juhlapäivää varten. Äänestystä tästä massiivisesta lakiesityksestä kiirehdittiin ja 

se runnottiin pikaisesti läpi. Kun ääniä oltiin pyytämässä, senaattori Harry Reid, pääkannattaja ja eteenpäin ajava 

voima lakiesityksen takana, nousi pystyyn ja äänesti ”nay (ei)”! Kun kamari täyttyi naurusta, hän nopeasti muutti 

äänensä ”aye:ksi (jaa)”. Tosiasiassa, lakiesitys ei mennyt läpi, mutta senaattori Reidin sallittiin muuttavan 

ääntään. Senaattori sanoi, että hän oli väsynyt ja ei tajunnut mitä hän oli tekemässä, mutta se kertoo minulle, että 

Jumala on valvomassa ja tämä asia ei ole vielä ohi! [Kuten ei olekaan, sillä liberaalin demokraattisenaattorin Ted 

Kennedyn kuolema johti tammikuussa 2010 Massachusettsin osavaltion täytevaaleihin senaattorin paikasta, ja 

kuinka ollakaan, paikka meni kovanlinjan republikaaniehdokkaalle Scott Brownille, joka voitti vaalin, ja poisti 

näin demokraateilta tärkeän vaa’ankieliaseman senaatissa, kun paikkaluku väheni yhdellä 60:stä eli ehdottomasta 

enemmistöstä (”superenemmistö”). Tämä tietää vaikeuksia lopullisen lakiesityksen läpimenossa. Suom. huom.]  

http://www.theforbiddenknowledge.com/greatseal


Korruptio, joka ympäröi tätä inhottavaa terveydenhuolto-lakiesitystä, vetää vertoja mille tahansa, mitä löydetään 

Chicagon alamaailmasta. Tuon ei pitäisi olla mikään yllätys meille kun Chicagon alamaailma on suuressa määrin 

Barack Obaman hengellinen kasvuympäristö. Terveydenhuolto-lakiesitys kulki kohti kaatumista eräässä 

vaiheessa, koska senaattori Ben Nelson Nebraskan osavaltiosta halusi rajoituksia abortintekoon lakiehdotuksessa. 

(28) Yhtäkkiä, senaattori Nelson muutti mielensä saatuaan erilaisia ”etuja” ja lukemattomia miljoonia dollareita 

Nebraskan osavaltiota varten. (29) Ben Nelson sai hänen ”kolmekymmentä hopearahaansa”, ja petti hänen 

kotiosavaltionsa ja maansa. Salaisuuden elementti oli vallalla kun luihu petos ympäröi tämän terveydenhuolto-

lakiesityksen läpimenoa. Joulukuun 23:ntena 2009, the Wall Street Journal ennusti, että lopullisessa 

yhteensovittamisessa koskien lakiesityksen edustajainhuoneen ja senaatin versioita, tulisi olemaan täydellinen 

puute läpinäkyvyydestä. (30) Se tehtäisiin suljettujen ovien takana rikkoen suoraan normaalia menettelytapaa ja 

olisi suorassa ristiriidassa monien Obaman lupausten kanssa läpinäkyvyydestä ja sen kanssa, ettei sisältäisi 

salaisuuksia. Mutta mitä lupaukset merkitsevät sellaiselle huijarille? Tämä ennustus on käymässä toteen. ABC 

News’in raportti tammikuun 13:ntena 2009, paljasti että Barack Obama oli kutsumassa koolle 13 

demokraattijohtajaa tammikuun 13:ntena kokoustaakseen Valkoisessa Talossa terveydenhuolto-lakiesitykseen 

liittyen. Tämän kolmentoista paneelin on määrä tehdä lakiesityksen viimeistelytyö Obaman allekirjoitusta varten. 

(31) Tämä asia on käsikirjoitettu noituudella ja okkultismilla kaikkinensa. Pahentaakseen asiaa entisestään, 

Obama on myös antanut suostumuksensa verottaa muita sairausvakuutuksia, jotka eivät ole valtionhallinnon 

hoidossa! (32) Obama on myös luovuttanut työn sairausvakuutuslain valvonnasta kotimaan veroviranomaiselle 

(Internal Revenue Service, or IRS). Laki vaatisi suurinta osaa amerikkalaisista omistamaan sairausvakuutuksen ja 

todistamaan sen heidän Liittovaltion veroilmoituksessa. Ne jotka eivät tee näin tulevat maksamaan 

rangaistussakon IRS:lle. (33) Onko tämä vielä Amerikka?  

Perversion ja jumalanpilkan henget! 

Vuosi 2009 tuli päätökseen, ja uusi vuosi 2010 alkoi sinisen kuun (blue moon) alla. Sininen kuu on toinen 

täysikuu yhden kalenterikuukauden sisällä. On uskomattoman harvinaista, kuitenkin, että se tapahtuu 

uudenvuoden aattona. Noituuden maailmassa, uskotaan että tämä sininen kuu kolminkertaistaisi loitsujen heiton 

okkulttisen voiman sen alla. Se myös voimistaisi horoskooppien lukemiset ja eläinradan vaikutuksen koko 

vuodeksi, noituuden oppikirjan mukaisesti. Jo nyt, näyttää siltä kuin koko helvetti on pääsemässä valloilleen. 

Joulukuun lopussa, tanskalainen sanomalehti julisti seuraavaa: ”Obama on, tietenkin, suurempi kuin Jeesus… Hän 

tulee vaatimattomista lähtökohdista ja puolustaa heikkoja ja haavoittuvia, koska hän voi tunnistaa itsensä heidän 

olosuhteista… Ja ei, me emme ajattele Jeesusta Kristusta, jonka syntymäpäivää on juuri juhlittu – vaan pikemmin 

Yhdysvaltojen presidenttiä Barack Hussein Obamaa.” Toimitus huomautti myös seuraavaa: ”Ajatus oli 

luonnollisesti että tehtäisiin vertailu Jeesuksen ja Obaman välillä. Jos sellainen vertailu aiottaisiin tehdä, se olisi, 

tietenkin, väistämättä Obaman eduksi.” Tämä artikkeli ilmestyi tanskalaisessa sanomalehdessä Politiken. (34) Me 

todellakin elämme tuossa kummallisessa lopunajassa, jolloin jumalanpilkan henget ovat nousseet esiin 

loukkaamaan Kaikkein Korkeinta Jumalaa. Hän ei tule sietämään sitä enää kovinkaan kauan! Pian Hän tulee 

äkkinäisen tuomionsa kanssa jumalattomia vastaan.  

Sodoman henget ovat nousemassa esiin jumalanpilkan henkien kanssa kiroamaan maatamme. Jumala ei muutu, ja 

Hän ei aio pyytää anteeksi Sodomalta ja Gomorralta. Sama viha tulee lankeamaan meidän kansakuntamme 

hengellisesti sokeiden ihmisten päälle, jotka palavat hekumasta kun he uuvuttavat itsensä löytääkseen oviaukon. 

Joulukuun 31:senä, Barack Obama nimitti naisen vanhemmaksi tekniseksi neuvonantajaksi kauppaministeriöön. 

Ongelma on se, että tämä ”nainen” oli mies, joka kutsuu nyt itseään Amanda Simpson’iksi. Tämä oli 

ensimmäinen transsukupuolinen henkilö, joka nimitettiin korkeantason virkaan Amerikassa. Sen myötä tuli 

lausunto, että on olemassa toivoa, että vielä satoja transvestiittejä tultaisiin palkkaamaan! (35)  

Teksasissa, avoimesti homoseksuaali henkilö valittiin Houstonin pormestariksi. Uusi pormestari, Annise Parker, 

on liekehtivä lesbo, ja häntä pidettiin parhaimpana ihmisten taholta, kun hän voitti vaalit 11,000 äänellä. (36) 

Houston on äärimmäisen jumalaton kaupunki monilla tavoin, ja pian se tulee olemaan koti uudelle 

kuusikerroksiselle laitokselle, tunnettu super-aborttikeskuksena. Planned Parenthood -järjestö on kunnostamassa 

entistä pankkia, muodoltaan kuin jättimäinen kassakone, 78,000 neliöjalan (1 jalka = n. 30 cm) kokoiseksi 

ihmisuhrauksen teurastuslaitokseksi. Siellä tulee myös olemaan erityinen kirurginen siipi, määrätty erikoistumaan 

myöhäisen vaiheen abortinteoille. (37) Me tiedämme, että siellä oli suuri vauvojen teurastus meidän 

Vapahtajamme ensimmäisen tulemuksen ajankohtajana kun kuningas Herodes määräsi sen tehtäväksi. Nyt siellä 

on suuri viattomien teurastus jälleen, ja se on varma merkki Vapahtajamme toisesta tulemuksesta.  



Se on epäilemättä niin, että me elämme vinoutuneessa ja kieroutuneessa yhteiskunnassa. NBC Bay Area News’in 

mukaan, Kalifornian lainsäädäntö on liikkumassa eteenpäin laillistaakseen marihuanan (marin), kaikenlaiseen 

käyttöön, ei vain lääketieteelliseen. (38) Uusi elokuva ”Avatar” on myös vienyt maamme helvetilliseen 

mielentilaan. Äskettäin CNN:ltä kerrottiin, että tämä jymymenestys-hittielokuva on muuttanut tajunnantilaa 

monissa ihmisissä. Fanit ovat todenneet, että he ovat kärsineet masennuksesta ja itsemurha-ajatuksista katsottuaan 

elokuvan, koska he ikävöivät saamasta nauttia muukalaismaailma (alien world) Pandoran kauneudesta. (39) 

Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että jokainen merkittävä tapahtuma ja projekti, joka sattuu tälle ajalle, on 

suunniteltu aivopesemään ja valmentamaan, yhtä hyvin kuin uudelleenkouluttamaan ihmismassat hyväksymään 

antikristillinen yhden-maailman, Vesimiehen aikakauden diktaattori.  

Luomakunta hädässä! 

Kaikkivaltias puhuu luomakuntansa kautta, ja se on Hän, ei ”Äiti Luonto”, joka on vastuussa. Salaliittoa 

harrastavat miehet yrittivät vakuuttaa meille, että globaali lämpeneminen tuhoaisi meidät pian. Jumala vastasi 

lähettämällä äärimmäisen kylmän, lumisen, jäisen, ja talvisen sääpuuskan, joka ravisutti koko maapalloa. 

Tammikuun 5:ntenä 2010, the London Times julkaisi seuraavan otsikon: ”Arktinen pakkanen ja lumi tekevät 

tuhojaan läpi planeetan.” Raportti totesi, että kaikkialla maailmassa, ennätyskylmyys ja -lumi aiheutti 

maailmanlaajuista harmia Kiinassa, Venäjän yli Länsi-Eurooppaan, ja halki USA:n tasankojen. (40) Jopa 

Nizzassa, Kaakkois-Ranskassa, oli lunta Ranskan Rivieran rannoilla. (41) Amerikassa, yksittäiset lumimyrskyt, 

jotka peittivät koko Pohjois-Amerikan mantereen pohjoisesta etelään, toivat paksun ja syvän lumipeitteen maan 

päälle, mikä muistutti mitä ankarinta talvea. (42)  

Toivosen kommentti: MSU:n mukaan (satelliitti-mittaukset) tammikuu oli kaikkien aikojen lämpimin. Tosin 

minä epäilen sitä, kun esim. Etelä-Suomessa oli "niinsanotusti" vain asteen normaalia kylmempää ja Moskovassa 

lämpötila "normaali". Joten lähden siitä että nämä mittaukset ovat virheellisiä tai peräti väärennettyjä, mutta 

Kestää pari viikkoa ennenkuin saadaan dataa NASA:lta, NOOA:lta tai HADcrut3:lta. Mutta on hiton huono/nolo 

asia jos heidän tuloksensa ovat yhdenmukaisia MSU:n kanssa.  

 



 

Muitakin katastrofeja alkoi puhjeta ympäri maailman. Filippiineillä, Mount Mayon -tulivuori on ollut uhkana 

useille tuhansille ihmisille, jotka asuvat lähellä 8,070 jalan korkuista vuorta ja se on pakottanut evakuointeihin. 

Laavasuihkut ovat saavuttaneet 1,500 jalan korkeuksia, ja 20 tuhkapatsasta yli 1,5 mailin (1 maili = n. 1,6 km) 

korkeudella on havaittu. Tulivuori myös sinkoaa 6,000 tonnia rikkidioksidia ilmaan päivittäin. Tiedemiehet 

odottavat massiivista purkausta, joka voisi tapahtua hetkellä millä hyvänsä. (43)  

San Franciscossa, Kaliforniassa, jotakin hyvin omituista tapahtui joulukuun 30:ntenä 2009. Satama-alueella 

laiturin 39 luona, melkein kaikki 1,500 merileijonaa hävisivät. Minä muistan henkilökohtaisesti nähneeni ne kun 

minä kävin tuossa kaupungissa. Ne ovat olleet siellä lukemattomia vuosia ja yhtäkkiä ne lähtivät. (44) Minä 

muistan lukeneeni, että ennen San Franciscon vuoden 1906 maanjäristystä, joka tuhosi kaupungin, kaikki eläimet 

lähtivät vähän ennen kuin se tapahtui. Minä luin merileijonista tammikuun 9:ntenä 2010, ja välittömästi kuulin 

äänen sisälläni sanovan, ”Siellä tulee olemaan maanjäristys.” Vain minuutteja myöhemmin se tapahtui. Voimakas 

6,5 richterin järistys iski Kalifornian rannikolle, aiheuttaen paljon pientä vahinkoa ja katkaisten sähköt tuhansilta 

ihmisiltä, erityisesti niiltä, jotka asuvat Pohjois-Kaliforniassa ja niinkin kaukana pohjoisessa kuin keskisessä 

Oregonin osavaltiossa. (45) Ja varmasti, paljon suurempi järistys on tulossa! Sitten tammikuun 12:ntena 2010, 

massiivinen ja tuhoava järistys iski pieneen Haitin valtioon. Presidentin palatsi (National Palace), YK:n päämaja, 

sairaaloita, ja tuhansia muita rakennuksia romahti, ja useiden tuhansien ihmisten tiedetään rusentuneen raunioihin. 

[Haitin hallitus ilmoitti tammikuun lopulla 2010, että 170,000 ihmistä oli varmasti kuollut maanjäristyksessä. 

Suom. huom.] Järistys oli voimakkuudeltaan 7,0 Richterin asteikolla ja iski mailien sisällä pääkaupungista, Port-

Au-Prince’stä. (46) Haiti on maa, joka on täyttynyt mustasta magiasta voodoon ja Santerian muodossa, käsittäen 

veriuhraukset, jotka ovat hyvin yleisiä. Jumala puhuu taivaasta ja pian Hänen äänensä tulee vielä kovemmaksi.  

Lopuksi, minä kehotan jokaista rukoilemaan päivittäin ja luovuttamaan elämänsä täysin Herralle Jeesukselle 

Kristukselle. Minä haluan myös kiittää kaikkia teitä, jotka tuette tätä lopunajan profeetallista ministeriötä. Minä 

rukoilen, että olette siunattuja nyt ja iankaikkisuudessa. Please, muistakaa että esirukouspyyntönne ovat aina 



tervetulleita tänne, ja meidän esirukoilijatiimimme antavat kullekin henkilökohtaista huomiota. Armo ja rauha 

olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Pian me riemuitsemme Hänen ilmestymistään.  

David J. Meyer  

Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")  

 

Lähdeluettelo: 
 

01. Associated Press, Dec. 30, 2009, by Polly Anderson, Milwaukee Journal Sentinel, Milwaukee, WI.  

02. London Daily Telegraph, Dec. 19, 2009, by Janet Daley, London, England, U.K.  

03. The Hill, Jan. 4, 2010, by Jordan Fabian, Washington, D.C.  

04. Seattle Times, Dec. 31, 2009, Seattle, WA.  

05. Reuters News Service, Jan. 2, 2010, by Rick Rozoff.  

06. Washington Post, Dec. 11, 2009, by Michael A. Fletcher & Scott Wilson, Oslo, Norway.  

07. BNet, Dec. 12, 2009.  

08. Reuters News Service, Dec. 11, 2009, by Chuck Baldwin.  

09. USA Today, Dec. 30, 2009, official press report by Janet Napolitano.  

10. Milwaukee Journal Sentinel, Dec. 31, 2009, AP.  

11. Wikipedia, online encyclopedia.  

12. Grand Rapids Press, Jan. 7, 2010, by Troy Reimink, Grand Rapids, MI.  

13. Office of Force Readiness and Deployment, Jan. 2010, official notice.  

14. Financial Times, Dec. 22, 2009, by Harvey, Kazmin, Dyer, & Wheatley.  

15. Associated Press, Dec. 14, 2009, Copenhagen, Denmark.  

16. Special Report, Nov. 11, 2009, by Jim Edwards.  

17. Associated Press, Dec. 21, 2009, New York, NY.  

18. London Daily Telegraph, Jan. 10, 2010, by Ambrose Evans-Pritchard, London, England, U.K.  

19. Los Angeles Times, Dec. 22, 2009, by Nathan Olivarez-Giles, Los Angeles, CA.  

20. NBC News, Dec. 22, 2009, Hartford, CT.  

21. Washington Post, Dec. 23, 2009, by Sherwood Ross, Washington, D.C.  

22. Bloomberg News Service, Dec. 30, 2009.  

23. Financial Times, Jan. 10, 2010, by Patrick Jenkins, London, England, U.K.  

24. Bloomberg News Service, Jan. 11, 2010, New York, NY.  

25. Associated Press, Jan. 10, 2010, by Joe McDonald, Beijing, China.  

26. Milwaukee Journal Sentinel, Dec. 29, 2009.  

27. Politico, Dec. 24, 2009, Washington, D.C.  

28. Associated Press, Dec. 18, 2009, by David Espo, Washington, D.C.  

29. Washington Post, Dec. 19, 2009, by Murray & Montgomery, Washington, D.C.  

30. Wall Street Journal, Dec. 23, 2009, by John Fund, New York, NY.  

31. ABC News, Jan. 13, 2010, by Doug Limerick, 7:00 A.M. News, WBEV Radio, Beaver Dam, WI.  

32. Associated Press, Jan. 6, 2010, by Erica Werner, Washington, D.C.  

33. USA Today, Jan. 4, 2010, Washington, D.C.  

34. WorldNetDaily, Dec. 29, 2009, by Bob Unruh.  

35. Intraa News, Dec. 31, 2009, http://www.intraa.org/amanda-simpson/, ABC News, Jan. 5, 2010.  

36. BBC News, Dec. 14, 2009, London, England, U.K.  

37. KETKnbc.com, Jan. 6, 2010, Houston, TX.  

38. NBC Bay Area News, Jan. 12, 2010, San Francisco, CA.  

39. CNN News, Jan. 12, 2010, by Jo Piazza.  

40. London Times, Jan. 5, 2010, London, England, U.K.  

41. Associated Press, Dec. 19, 2009, Nice, France.  

42. National Weather Service, Dec. 25, 2009, http://www.gocs.noaa.gov/ECIR4.html.  

43. New York Post, Dec. 25, 2009, by Bill Sanderson, New York, NY.  

44. Associated Press, Dec. 30, 2009, San Francisco, CA.  

45. Associated Press, Jan. 10, 2010, by Reiterman & Burke, San Francisco, CA.  

46. Associated Press, Jan. 13, 2010, by Jonathan M. Katz, Port-Au-Prince, Haiti.  



http://www.lasttrumpetministries.org/  

 

 Takaisin  

   

   

 

http://www.lasttrumpetministries.org/
http://www.heinola.org/~patato/cef.html

