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Kun meidän ainoa todellinen toivo hylätään! 

»Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijäin siementä, kelvottomia lapsia! He ovat 

hyljänneet Herran, pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois... Teidän maanne on autiona, 

teidän kaupunkinne ovat tulella poltetut; teidän peltojanne syövät muukalaiset silmäinne edessä; ne ovat 

autioina niinkuin ainakin muukalaisten hävittämät.»  

Jesaja 1:4,7  

»Ja nyt sanoo Herra Sebaot näin: Ottakaa vaari teistänne. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän. Te syötte, 

mutta ette tule ravituiksi. Te juotte, mutta jano ei sammu. Te vaatetatte itsenne, mutta ei tule lämmin. Ja 

palkkatyöläinen panee työpalkan reikäiseen kukkaroon.»  

Haggai 1:5-6  

»Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet 

viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa 

puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja 

silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja 

kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja 

avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani.»  

Ilmestyskirja 3:17-20  

Tässä LTN:n numerossa, me tarkastelemme kansakuntaamme ja maailmaa pyhien Kirjoitusten valossa. Kun me 

teemme näin, me katsomme tilannetta, joka on enemmän kuin surullinen, erikoisesti kun me tajuamme että 

olosuhteiden ei tarvitsisi olla sillä tolalla kuin ne ovat. Me emme ole kansakunta ja maailma ilman toivoa, mutta 

ainoa toivo hylätään jatkuvasti. Meidän täytyy myös muistaa että välinpitämättömyys totuutta kohtaan on aivan 

yhtä pahaa ja turmiollista kuin kapina totuutta vastaan. Kun ihmiset eivät välitä tai kun he kääntävät päänsä ja 

teeskentelevät, etteivät he näe mitä on tapahtumassa, toivo lakastuu ja häviää pimeyteen.  

Kun minä etsiskelin Kaikkivaltiasta Vapahtajaa ennen tämän uutiskirjeen kirjoittamista, minulle paljastettiin että 

suuri pahuus on murtautumaisillaan esiin Yhdysvalloissa. Sen sallitaan tulla esiin, koska ihmiset eivät joko usko 

että se tulee tapahtumaan, tai he uskovat, ettei se voisi koskaan tapahtua täällä Amerikassa. Kaaos tulee 

purkautumaan ja meidän kaupunkiemme kaduilla tulee näkymään verta. Hävitys ja tulipalot on määrätty tämän 

kansan ylle, joka on hylännyt ainoan oikean toivonsa. [Vrt. David Wilkersonin näkyprofetiaan maaliskuun alussa 

2009. Suom. huom.] Meidän kansakuntamme on jo kaapattu, ja sitä ollaan ryöstämässä kansainvälisten elitistien 

toimesta, jotka välittävät vain heidän antikristillisestä agendastaan. Meidän kansakuntamme on surkeassa jamassa, 

ja jopa suurimmat optimistit huomaavat että heidän sanoissaan on onttouden ja tyhjyyden kaiku. Meidän 

johtajamme tietävät oikein hyvin mitä tapahtuisi jos ihmismassat eivät koskaan tulisi täysin tietoisiksi siitä 

todellisuudesta joka on meneillään.  

Kirjoitusten jakeet yläpuolella ovat hyvin täsmällisiä viitaten meidän nykyiseen aikaamme. Amerikka on 

turmeltunut ja paha kansakunta, joka on ”nostanut helvettiä (raised hell)” niin kauan aikaa, että helvetti on nyt 
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jäämässä maaplaneetan pinnalle. Kirjoitusten toinen osa kertoo ihmisistä, jotka jatkavat liiketoimiaan, mutta heillä 

ei ole koskaan tarpeeksi ja he eivät pysty saamaan tai korjaamaan voittoja. Se myös kertoo meille ihmisistä, jotka 

panevat mitä tahansa varallisuutta, jota heillä on, kukkaroihin, joissa on reikiä. Kaikki, minkä he jatkuvasti sullovat 

sisälle, putoaa pois velkakuoppaan, ja mykistyneet ihmiset istuvat hämmennyksissä, ihmetellen miten se tapahtui.  

Meidän muinainen suuri kansakunta, ollut kerran rikkain kansakunta maailmassa, on alennettu vararikkoiseksi 

velalliseksi, joka on kääntynyt punaisen Kiinan puoleen hattu kädessä, kerjäten lisää luottoa. Minä todella toivon, 

ettei minun tarvitsisi sanoa että tämä Amerikan Yhdysvallat, kuten se nyt on olemassa, ei ole se kansakunta johon 

minä synnyin. Voi kuinka se onkaan muuttunut!  

Minä tiedän että me emme ole ilman toivoa, vaikkakin ihmismassat hylkäävät tuon toivon. Sinä, yksilönä, voit tulla 

Herran Jeesuksen Kristuksen tykö juuri nyt ja löytää rauhan levottomuuden ajassa ja suojan myrskyn keskellä. Siitä 

huolimatta että pakanat pauhaavat ja ihmiset turhia ajattelevat, sinä voit omistaa sydämen täynnä toivoa, kun 

Vapahtaja astuu elämääsi ja jää luoksesi. Tee se nyt, kun ikuisuus on näkyvissä ja käden ulottuvilla!  

Saatana Valkoisessa Talossa! 

Uutisraportissa, joka on päivätty helmikuun 23:nneksi 2009, poiminto Los Angeles Times -lehdestä paljasti 

hämmästyttävän lausunnon entiseltä USA:n suurlähettiläältä Alan Keyesiltä. Hra. Keyes painokkaasti totesi 

seuraavaa: ”Obama on radikaali kommunisti. Hän tulee tuhoamaan tämän maan, ja ellei häntä pysäytetä, Amerikka 

lakkaa olemasta.” (1) [Obama on kuin NL:n entinen johtaja Mihail Gorbatsov, jonka aikana NL hajosi sisältäpäin. 

Suom. huom.] Harvat ihmiset käsittävät kuinka vaarallinen tämä mies, Barack Hussein Obama, todella on! Hän tuli 

Chicagon poliittisesta alamaailmasta ja on ympäröinyt itsensä toisilla tuon kaltaisilla. Obamalla on ollut vaikeaa 

täyttää kabinettinsa virkoja ja hän on vastaanottanut monia kieltäytymisiä, koska ei kukaan kunniallinen henkilö 

haluaisi tai voisi työskennellä hänen kanssaan. Ne hänen läheisimmät, jotka hyväksyivät valtioneuvoston toimen ja 

muita virkoja, omaavat sellaisen kunniattoman maineen, että heidän rikoksiaan ei pystytä kätkemään. Eräs 

sellainen mies on Timothy Geithner, joka myönsi, että hän ei ole maksanut tuloveroa lainkaan viime vuosina. 

Obama nimitti hänet USA:n valtiovarainministeriksi, ja siten, hän valvoo nyt Kotimaan verotulojen palveluvirastoa 

(Internal Revenue Service). (2) Meidän täytyy myös huomauttaa että neljätoista suoraan Geihnerin alaisuudessa 

toimivaa virkaa jää täyttämättä, koska kukaan ei näemmä halua työskennellä hänen kanssaan. Geithnerin sanotaan 

olevan yksin ja työskentelevän pitkään yöhön. (3)  

Maaliskuun 13:ntena 2009, perjantai 13. päivä, FBI teki ratsian Ylimmän teknologiajohtajan toimistoon (the Office 

of the Chief Technology Officer) Washington D.C.:ssä, ja teki pidätyksiä koskien korruptiosyytöksiä. (4) Hyvin 

paljon lahjontaa on jo noussut esiin Obaman ”valtakunnan” ensimmäisten seitsemän viikon aikana.  

Eräs järkyttävä paljastus viimeaikoina tuli esiin huomattavalta psykologilta ja yhdeltä maailman johtavalta 

”narsismin” asiantuntijalta. Tri. Sam Vaknin selitti että narsisti on joku, joka on hyvin rakastunut itseensä tai 

kellään muulla ihmisellä ei ole merkitystä hänelle. Tri. Vaknin on tehnyt intensiivistä tutkimusta koskien Barack 

Obamaa ja hänellä oli tämä sanottavanaan Obamasta: ”Obaman puheet ovat erilaisia verrattuna mihin tahansa 

poliittiseen puheeseen, jonka me olemme kuulleet Amerikan historiassa. Ei koskaan poliitikolla tässä maassa ole 

ollut sellaista näennäis-’uskonnollista’ vaikutusta niin moniin ihmisiin. Tosiasia että Obama on täysin tuntematon 

olemattomilla aikaansaannoksilla, tekee tästä selittämättömästä hullaantumisesta hälyttävän. Obama ei ole 

tavallinen ihminen. Hän ei ole nero. Itse asiassa, hän on melko oppimaton tärkeimmissä oppiaineissa.” Tri. Vaknin 

uskoo että Obama on joko narsisti tai hänellä saattaa olla narsistinen persoonallisuushäiriö (NPD). Artikkeli jatkaa, 

”Narsistit tuovat esiin suurenmoista, mutta väärää kuvaa itsestään. Jim Jones, karismaattinen Kansan Temppelin 

(People’s Temple) johtaja, mies, joka johti yli 900:aa hänen seuraajaansa tekemään hilpeästi joukkoitsemurhan ja 

jopa murhaamaan omat lapsensa, oli myös narsisti. [Vrt. Leo Mellerin omahyväisyyteen Patmos Lähetyssäätiössä. 

Suom. huom.] David Koresh, Charles Manson, Joseph Koni, Shoko Asahara, Stalin, Saddam, Mao, Kim Jong-Il, ja 

Adolf Hitler ovat muutamia esimerkkejä narsisteista ajassamme.” (5) [Nämä kaikki ovat karismaattisia 

antikristuksia. Suom. huom.]  

Kun minä luin edelläolevaa aineistoa, minä välittömästi käsitin että demonit, jotka asuivat Hitlerin ja muiden 

sellaisten miesten sisällä, ovat jossakin ja asuvat jossakussa ihmisessä juuri nyt! Kummallista kyllä, saksalaiset 

näyttävät rakastavan Barack Obamaa. Minulla on edessäni uutiskuva, joka on otettu helmikuun 23:ntena 2009, 

paraatista Düsseldorfissa, Saksassa. Se on kuva kellukkeesta (picture of a float), joka esittää massiivista kuvaa 



Obamasta mustan enkelin hahmossa, jolla on siivet ja sädekehä. Kellukekuva on lennossa ja raahaa koko 

Eurooppaa takanaan. (6)  

 

 

Presidentti Obama on alkamassa näyttää todelliset värinsä, ja tämä on vain vaikeuksien alkua. Maaliskuun 16:ntena 

2009, Amerikan Legioonan komentaja David K. Rehbein tapasi presidentti Obaman. Komentaja Rehbein sanoi, 

”Minä lähdin pois syvästi pettyneenä ja huolestuneena.” Mistä johtui pettymys ja huoli? Obama suunnittelee 

veloittavansa haavoittunutta armeijan henkilökuntaa heidän omasta [armeijan] sairaanhoidosta! (7) Tämä rikkoo 

hallinnon sitoutumista järjestää lääkinnällistä hoitoa niitä varten, jotka puolustavat maatamme. Obama 

yksinkertaisesti sanoo, että jos sinä haavoitut, sinä olet omillasi! Minä olen myös kuullut kertomuksia veteraaneilta, 

jotka palaavat sota-alueilta odottaen että heidän koulutuksensa on maksettu, kuten luvattiin, vain huomatakseen että 

hallitus ehdottomasti kieltäytyy antamasta heille mitään! Mitä hyötyä on Purppurasydän-ansiomerkistä (Purple 

Heart medal) liittovaltiolta saatuna, jossa ei ole sydäntä lainkaan? Meidän täytyy muistaa, että meillä on 

presidentti, jonka nimi tarkoittaa ”salamaa (lightning)”, ja Valkoisen Talon henkilöstöpäällikkö, jonka nimi 

tarkoittaa ”ukkosta (thunder)”.  

Erilaiset oudot tapahtumat ympäröivät Obamaa näinä hänen presidenttiytensä alkupäivinä. Kello 22:30 illalla 

torstaina, helmikuun 12. päivänä 2009, mannertenvälinen lento 3407 oli reitillä Newarkista, New Jerseyn 

osavaltiosta, Buffalon Niagaran kansainväliselle lentokentälle, jolloin kone yhtäkkiä syöksyi maahan kuuden 

mailin (1 maili = n. 1,6 km) etäisyydelle lentokentästä. Kun se oli ohi, 50 ihmisen havaittiin kuolleen. (8) Yksi 

matkustajista, joka kuoli, oli Beverly Eckert, joka oli WTC-iskujen, jotka tappoivat hänen aviomiehensä, 

eloonjäänyt leski. Rouva Eckert oli aktivisti, joka oli kerännyt todistusaineistoa siitä, että entinen presidentti Bush 

tiesi iskuista etukäteen ja jopa edesauttoi niiden suunnittelemisessa. Rouva Eckertin sallittiin tavata presidentti 

Obama, ja Eckert kertoi Obamalle, että hän halusi George Bushin tutkintaan salaliitosta ja osallisuudesta iskuihin 

kaksoistorneja vastaan. Meidän täytyy huomauttaa, että rouva Eckert tapasi Obaman perjantaina, viikon 



kuudentena päivänä, helmikuun 6:ntena, ja Eckert kuoli maahansyöksyssä kuusi päivää myöhemmin. Se oli eräs 

666, juuri se pedon allekirjoitus. Kun savu hälventyi ja aurinko tuli esiin raunioiden yltä, oli perjantai 13. päivä!  

Helmikuun 3:ntena 2009, Katie Couric CBS Newsistä haastatteli Barack Obamaa. Haastattelun aikana, Couric 

kysyi presidentiltä senaattori Tom Daschlen vetäytymisestä virkanimityksestään sosiaali- ja terveysministeriksi. 

Huomattiin, että Daschle oli paras mies virkaan, mutta presidentti puhui sitten joitakin sanoja, jotka eivät olleet 

lainkaan luonteenomaisia hänelle. Obama sanoi, ”I messed up (Minä möhlin)”. Itse asiassa, hän sanoi sen kolmesti. 

(9) Jos me korvaamme jokaisen kirjaimen numerolla tuossa lausekkeessa, ”I messed up”, ja lisäämme numerot 

yhteen, niin saamme tulokseksi 666. Tämä ei ole mikään sattuma! Järjestelmä, jota käytetään määrittelemään tämä, 

on englantilainen aakkosten järjestelmä: A=6, B=12, C=18, jne.  

Jos presidentti Obama on huolissaan rahan säästämisestä, niin miksi hän vei elvytyspakettilain (stimulus bill) 

Washingtonista Denveriin, Coloradon osavaltioon, allekirjoittamista varten? Useimmille ihmisille siinä ei olisi 

mitään järkeä. Okkultismissa se tarkoittaisi idän ja lännen henkien avuksi ottamista. Denver on kaupunki, joka 

tunnetaan noitien kokoontumispaikkana, missä itä kohtaa lännen. Joten, mailin korkeudella olevassa kaupungissa 

(mile-high city), missä itä ja länsi kohtaavat, Obama allekirjoitti elvytyspakettilain, joka tulee lopulta tuhoamaan 

Yhdysvaltojen talouden ja panemaan pisteen vapaalle yritystoiminnalle. Meidän pitää myös mainita, että Obaman 

äskettäinen matka Kanadaan tuli hyvin kalliiksi, kun hän vaati että hänen autonsa, nimeltään ”the Beast (Peto)”, oli 

lennätettävä myös Kanadaan, jotta hän voisi ajaa sillä.  

Presidentti Obama ei voi sietää mitään arvostelua. Helmikuun 19:ntenä 2009, Chip Harrison, yksityinen 

kansalainen Oklahoma Citystä, siirrettiin tien sivuun ajaessaan autoa, koska hänellä oli autonsa ikkunassa kyltti, 

jossa luki ”Abort Obama not the unborn (Abortoi Obama, älä syntymättömiä)”. Kyltti takavarikoitiin, ja Hra. 

Harrisonille luovutettiin paperi sanoen, että hän oli tutkinnan alaisena ja mahdollinen uhka presidentille. Poliisi 

myöhemmin palautti hänen kylttinsä, mutta kun hän jälkeenpäin palasi taloonsa, hän kohtasi USA:n Salaisen 

Palvelun (Secret Service). Tiedusteluagentit halusivat ehdottomasti kulkea läpi talon hänen kanssaan ja he eivät 

löytäneet mitään todistetta siitä että hän olisi uhka. Hra. Harrison totesi, että hän on erimieltä presidentin 

politiikasta tuhota syntymättömät. (10)  

Meidän pitää muistaa, että okkulttiset salaseurat ja hallinto työskentelevät yhdessä. Meidän pitää myös muistaa, 

että hallinnolla on lukuisia ihmisiä, jotka on mieleltään ohjelmoitu suorittamaan tiettyjä tehtäviä. Nämä 

Mantsurialainen Kandidaatti -tyyppiset ihmiset ovat menettäneet oman tahtonsa ja operoivat heidän mestariensa 

tahdolla. Helmikuussa 2009, oli perjantai 13. päivä juuri täydenkuun jälkeen. Maaliskuussa 2009, oli toinen 

perjantai 13. päivä heti täydenkuun jälkeen taas ja lähestyvän kevätpäiväntasauksen kanssa. Tämä olisi voimakkaan 

okkulttisen aktiviteetin aikaa. Tänä ajanjaksona, lukuisia ampumistapauksia alkoi ilmetä. Maryvillessä, Illinoisin 

osavaltiossa, pastoria ammuttiin ja hän kuoli saarnatuoliin kun hän oli saarnaamassa. (11) Myös tänä ajanjaksona 

maaliskuun 11:ntenä, asemies joukkomurhasi kymmenen ihmistä Samsonissa, Alabaman osavaltiossa, ja sitten 

tappoi itsensä. USA:n armeija välittömästi pisti sotilaita kaduille tähän pieneen kaupunkiin. (12) Se oli heille 

melkoinen harjoitus. Me tiedämme myös, että tänä samaisena ajanjaksona teini-ikäinen asemies Saksassa tappoi 15 

opettajaa ja oppilasta samalla kun hymyili heille. Euroopan Unionin vastaus oli, että kaikki yksityiset kansalaiset ja 

koehenkilöt täytyy riisua aseista!  

Me tiedämme historiasta että tyrannimaiset hallitukset aina riisuvat kansalaiset aseista ennen valtausta. Euroopan 

Unionissa, järkyttävä tosiasia paljastettiin äskettäin irlantilaisen uutislähteen kautta. Professori Schachtschneiderin, 

Nürnbergin yliopistosta, mukaan, ”Kun Euroopan Unioni ratifioi Lissabonin sopimuksen, kuolemanrangaistus 

tullaan ottamaan jälleen käyttöön Euroopassa, ja se tulee olemaan käyttökelpoinen mellakointirikoksia ja 

kansalaiskuohuntaa varten, sekä sodan aikana.” (13) Me tiedämme myös että Yhdysvalloissa, suunnitelmia on 

tehty massiivisen kansalaistottelemattomuuden hallitsemiseksi. Äskettäin, kansanedustaja Alcee L. Hastings, 

demokraatti Floridasta, esitteli lakiehdotuksen nimeltä H.R. 645, joka vaatii Kotimaan turvallisuusvirastoa 

”perustamaan ainakin kuusi kansallista hätäkeskusta ajamaan aitaukseen siviilejä armeijan tukikohdissa”. (14) 

Tämä on vakavaa, ja saatana liikkuu nopeasti. Kaikkivaltias Jumala on yhä valtaistuimellaan, kuitenkin. On aika 

meille kaikille ryhtyä vakavaksi rukouksen suhteen! Meillä on vain yksi toivo!  

Kokonaisen kansakunnan pakkohuutokauppa (Foreclosure)! 

Maaliskuun 5:ntenä 2009, Bloombergin uutistoimisto raportoi että 8,3 miljoonaa asuntolainaa on laiminlyöty 

Yhdysvalloissa. Koteja pakkohuutokaupataan tahdissa 250,000 kotia per kuukausi, kun suuret joukot ihmisiä 



jatkavat työpaikkojensa menettämistään. (15) Se on vieläkin juuri, kuten Jesaja 5:9 varoitti meitä sen olevan, 

seuraavasti: ”Minun korviini kuului Herran Sebaotin sana: Totisesti, ne monet talot tulevat autioiksi, ne suuret 

ja kauniit asujattomiksi.” Karu todellisuus on, että lukemattomat tuhannet kauniit kodit seisovat tyhjinä, ja jonkun 

pitäisi asua niissä. Työpaikat ovat niin vähissä, että erään koulun avoimena olevaan talonmiehen virkaan Ohiossa 

oli 700 paikanhakijaa. (16) Tunnettu sijoittaja George Soros totesi äskettäin, että hän ”ei näe mitään pohjaa 

maailman finanssikriisille”. (17) Toisin sanoen, taloudesta on tullut pohjaton kuoppa.  

USA:n hallitus on hyvin salamyhkäinen siitä mitä on todella tapahtumassa, ikään kuin silmin nähtävä ei olisi 

tarpeeksi pahaa. Keskuspankin johtokunta (Federal Reserve Board of Governors) on ehdottomasti kieltäytynyt 

julkaisemasta pankkidataa ja pitää kiinni salassapidosta. (18) Lisäksi, Liittovaltion talletusvakuutuslaitoksen 

(FDIC) puheenjohtaja, Sheila Bair, selvästi totesi, että FDIC:n turva voisi tulla maksukyvyttömäksi tänä vuonna, 

mikä jättäisi tallettajat kaikkialla ilman vakuutusta. (19) Nyt lakialoitetta ollaan tuomassa esille salliakseen FDIC:n 

lainata toiset puoli biljoonaa dollaria USA:n valtiovarainministeriöltä. (29) Kaikki, mitä hallitus tekee, sisältää 

lainaamista, ja ei ole mitään järkevää ennustetta takaisinmaksusta. Todellakin, meidän Liittovaltiomme elää laina-

ajalla. Jopa New Yorkin pörssi (New York Stock Exchange eli NYSE) suunnittelee taivuttavansa sääntöjään. Yksi 

vaatimuksista yritykselle listautuessaan pörssiin, on se, että yhden osakkeen arvon pitäisi olla ainakin yksi dollari. 

Suuret osakeyhtiöt eivät ole enää senkään arvoisia ja muilta osin tarvitsisi poistaa listalta! (21) Maaliskuun 7:ntenä 

2009, Georgian osavaltion Freedom Bank kaapattiin liittovaltion taholta ja siitä tuli 17. merkittävä pankkivararikko 

(bank failure) tämän vuoden yhdeksän ensimmäisen viikon aikana. (22) American Express Companya, kuuluisa 

tunnetuista luottokorteistaan, ollaan nyt lyömässä niin ankarilla tappioilla, että yhtiö maksaa joillekin 

luottokorttiomistajilleen kolmesataa dollaria jos he päättävät sulkea luottotilinsä. (23)  

Nyt on olemassa globaali avunpyyntö kun maailman kansakunnat etsivät miestä johdattamaan heidät uuteen 

aikakauteen ja uuteen maailmanjärjestykseen. Britannian pääministeri Gordon Brown vetosi USA:n Kongressiin 

maaliskuun 4:ntenä 2009, ”antamaan pelastusapua maailmalle (help save the world)”. (24) Sillä välin, 

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) pääjohtaja Dominique Strauss-Kahn ilmoitti helmikuun 9:ntenä 2009, että 

maailman valtiot ovat ”lamassa (in depression)”. (25) Ainakin yksi heistä viimein myönsi sen! Tämä on, tietenkin, 

suunniteltu maailmanlaajuinen sabotaasi pakottamaan uuden universaalin talouden liikkeeseenlasku, kuten on 

ennustettu Ilmestyskirjassa, luvun 13 lopussa, jakeissa 16-17, seuraavasti: ”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä 

rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu 

voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.”  

Huomautettakoon tässä, että pedonmerkkiä ei pakoteta ihmisille. Heidät saadaan vastaanottamaan se ja sen vuoksi 

he ottavat sen syystä. Mikä saisi ihmiset rakastamaan antikristusta, ja miksi he olisivat niin halukkaita 

hyväksymään hänet? Kristittyinä me rakastamme Herraa Jeesusta Kristusta, koska Hän antoi meille anteeksi ja 

armahti meidät massiivisesta hengellisestä syntivelasta. Koska antikristus on huijari ja väärä Kristus, hän voisi 

jäljitellä Vapahtajaamme hyvin ovelalla ja pirullisella tavalla. Antikristuksen järjestelmä on syössyt melkein kaikki 

maailman kansakunnat syvään taloudelliseen velkakurimukseen. Velkaa on luotu ja moninkertaistettu 

tarkoituksella, ja harvat ovat paenneet sen paheellisen otteen lonkeroista. Uuden maailmantalouden alaisuudessa, 

tuleeko antikristus antamaan anteeksi maailman ihmisten kaikki velat; sekä pienten että suurten, rikkaiden ja 

köyhien, vapaiden ja orjien? Jos kaikki velat välittömästi pyyhittäisiin pois, ihmiset kaikkialla rakastaisivat häntä 

palvontapisteeseen saakka! Huuto miljardien petettyjen huulilta olisi, ”Katsokaa miestä joka poisti maailman 

velan.”  

Todellakin, Yhdysvaltojen velka on massiivinen. Meidän kansallinen velkamme ei ainoastaan ole yksitoista 

biljoonaa dollaria ja kasvaa koko ajan, vaan meillä on myös obligaatioita (velkasitoumuksia), joiden arvo ylittää 

koko maailman bruttokansantuotteen (BKT). Luvut, sellaiset kuten yksi miljardi tai yksi biljoona, eivät merkitse 

paljoa ennen kuin panet ne oikeisiin mittasuhteisiin. Huomautettakoon tässä, että koko Marshall-ohjelma, jolla 

toimitettiin varoja jälleenrakentamaan täysin 17 kansakuntaa 2. maailmansodan jälkeen, oli arvoltaan kolmetoista 

miljardia dollaria. (26) Me kulutamme nyt tuon verran vähemmässä kuin viidessä päivässä vastaavasti. Itse asiassa, 

me kulutamme miljardi dollaria kahdeksassa tunnissa ja kahdessakymmenessä minuutissa. Kuinka paljon on 

miljardi? Kellon täytyy tikittää 50 vuotta tikittääkseen miljardi kertaa, ja me kulutamme noin kolme miljardia 

dollaria yhtenä päivänä. Miljardi sekuntia sitten, oli vuosi 1959. Noin miljardi minuuttia sitten, Herra Jeesus 

ristiinnaulittiin Golgatalla, myös kutsuttu Pääkallonpaikaksi (Calvary). Biljoona sekuntia on 50,000 vuotta, ja jos 

jokainen dollari meidän nykyisessä kansallisessa velassa vastaisi yhtä sekuntia ajassa, se tekisi suunnilleen 500,000 

vuotta. Ei ole olemassa tietä ulos tästä muuta kuin aloittaa alusta.  



Amerikkalaisina, me vastaanotamme yhden surullisen iskun toisensa jälkeen. Äskettäisessä raportissa, jonka minä 

sain Sveitsistä, paljastettiin että valmiiksi laadittu sopimus tuotiin Pekingiin, punaiseen Kiinaan, ulkoministeri 

Hillary Clintonin toimesta, joka vaarantaa jokaisen amerikkalaisen. Tieto tuli lähteistä USA:n suurlähetystön 

sisällä Pekingissä. Jos raportti on totta, meidän Liittovaltion hallituksemme on myöntänyt pakkolunastusoikeuden 

(Eminent Domain) lisävakuudeksi punaiselle Kiinalle USA:n velkojen takia. Tämä käsittää talon, jossa sinä asut! 

(27) Meidän ulkoministeriömme kieltää kaiken, mutta onko hallituksemme koskaan antanut syytä luottaa heihin? 

Minua muistutetaan Arthur Sylvesterin sanoista, joka oli Pentagonin lehdistöedustaja Kennedyn hallinnon aikana. 

Sylvester sanoi, ”Hallituksella on oikeus valehdella ihmisille.” Minä en usko että he ovat parantaneet tapojaan 

niistä ajoista! Itse asiassa, todistusaineisto siitä että tämä sopimus tehtiin punaisen Kiinan kanssa, on nouseva. Me 

tiedämme että ulkoministeri Hillary Clinton meni punaiseen Kiinaan, ja hattu kourassa kerjäsi punaisen Kiinan 

hallitusta jatkamaan USA:n velkakirjojen ostamista! Clintonin kuultiin vetoavan punaisen Kiinan johtajiin ja hän 

sanoi, ”Jatkamalla amerikkalaisten sijoitusinstrumenttien tukemista, kiinalaiset tunnustavat meidän keskinäisen 

yhteyden. Me todellakin nousemme ja kaadumme yhdessä.” (28) Pitäisi myös panna merkille, että nykyään 

punainen Kiina on USA:n joukkovelkakirjojen suurin omistaja. Kiinan pääministeri Wen Jiabao lausui 

vakuuttavasti maaliskuun 13:ntena 2009, seuraavat sanat: ”Me olemme lainanneet valtavan määrän rahaa USA:lle, 

joten tietysti me olemme huolissamme varojemme turvallisuudesta. Rehellisesti sanoen, minulla on joitakin 

huolenaiheita. Minä pyydän USA:n hallitusta ylläpitämään uskottavuuttaan, kunnioittamaan sitoumuksiaan, ja 

takaamaan kiinalaisten varojen turvallisuus.” (29) Se on tämä vaatimus takuista joka sai Hillary Clintonin 

epäilyksettä luovuttamaan kotisi ja omaisuutesi lisävakuudeksi (tai pantiksi). Kuitenkin, ainoa lisävakuus, jonka 

USA:n hallinto omistaa, on verotusvoima kansalaistensa ylitse!  

Kansakunnat ovat vihaisia! 

Ilmestyskirjan luvun 11 ja 18 alkaa seuraavilla sanoilla: ”Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi 

on tullut….” Me näemme nyt suurta vihaa monien kansakuntien joukossa, ja se on nousemassa kuumehuippuun. 

Iran on ilmoittanut sen läheisistä siteistä Venäjän kanssa ja tuo Venäjä harkitsee toimittavansa Iranille 

pitkänkantaman S-300 ilmatorjunta-ohjusjärjestelmiä. (30) Helmikuun 19:ntenä 2009, Financial Times raportoi että 

Iranilla on nyt tarpeeksi asetasoista uraania atomipommia varten. (31) Ei ole mikään salaisuus että Iran aikoo 

pyyhkiä Israelin valtion maan pinnalta, ja vastauksena, maaliskuun 5. päivänä 2009, Jerusalem Post kertoi että 

Israel on vakavasti harkitsemassa sotilastoimia Irania vastaan. (32) Se on vain ajan kysymys ennen kuin koko Lähi-

itä räjähtää kauhistuttavaan sotaan.  

Etelä-Kiinan merellä perjantaina maaliskuun 13:ntena 2009, viisi kiinalaista alusta alkoi ahdistella USA:n 

vartiolaivaa, joka oli kuulemma aseistamaton. Obama reagoi lähettämällä sinne raskaasti aseistettuja USA:n 

hävittäjäaluksia, jonka seurauksena oli merivoimien tasapeli. (33) Samaan aikaan, pohjoiskorealaiset suunnittelevat 

pitkänkantaman ohjuskoetta, jonka he naamioivat satelliitin laukaisuksi. Yhdysvallat, Japani, ja Etelä-Korea ovat 

julistaneet että ne tulevat murskaamaan minkä tahansa sellaisen yrityksen. Pohjois-Korea on uhannut 

täysimittaisella sodalla, jos se tapahtuu. (34) [Ohjuskokeesta ei seurannut mitään konfliktia, mutta YK:n 

turvallisuusneuvosto tuomitsi yksimielisesti kokeen, ja kehotti YK:n jäsenmaita panemaan täytäntöön ne Pohjois-

Korean vastaiset toimet, joista päätettiin kolme vuotta sitten. Ehkäpä tämän vuoksi Pohjois-Korea on nyt 

(14.4.2009) päättänyt käynnistää uudelleen ydinohjelmansa ja ottaa uudelleen käyttöön Yongbyonin 

ydinlaitoksensa, jossa valmistetaan plutoniumia sotilaallisiin tarkoituksiin. Ei hyvä asia Yhdysvalloille. Suom. 

huom.]  

Meidän läntisessä pallonpuoliskossa, sekä Kuuba että Venezuela ovat tarjoutuneet isännöimään Venäjän 

sotilastukikohtia. Venezuela tarjosi Venäjälle kokonaisen saaren käytettäväksi pommituskoneiden tukikohtana. 

(35) Näyttää siltä että maailma on märkimässä sotien ja sanomia sodista kanssa. Tämä on yksi merkeistä, joita 

meidän käskettiin tarkkailla.  

Synnistä sairas luomakunta! 

Itse luomakunta tuntee vastenmielisyyttä syntistä ihmistä kohtaan kun meidän maapallomme osoittaa jatkuvasti 

merkkejä turmeltumisesta. Kun viimeisen tuomion päivä lähestyy, tämä tulee jatkumaan. Maaliskuun 9:ntenä 2009, 

prinssi Charles, brittiläinen Walesin prinssi, esitti voimakkaan varoituksen kaikille maapallon kansakunnille. Hän 

julisti että meillä on sata kuukautta aikaa pelastaa maapallo! (36) Prinssi Charles syyttää globaalia lämpenemistä 

maapallon suureksi ongelmaksi. Tosiasiassa, se on globaali synnintekeminen, joka saa luomakunnan reagoimaan 



niin kuin se tekee. Vain aito katumus Herraa kohtaan voi muuttaa asiat. [Prinssi Harry lomaili Mauritiuksella, joten 

kuninkaallisen perheen puheet ja teot ovat ristiriidassa. Toivonen huom.]  

 

Laajat osat Yhdysvaltoja ovat kirjaimellisesti kuivumassa, ja se ei ole vain talous. Helmikuun 27. päivänä 2009, 

kuvernööri Schwartzenegger julisti Kalifornian osavaltion olevan kuivuuden vuoksi hätätilassa. Kaikkien 

kaupunkien vesivirastojen käskettiin leikata vedenkäyttöä 20 prosentilla. Arvioidut maatalouden tappiot 

kuivuudesta johtuen tälle vuodelle ovat 2,8 miljardia dollaria ja työpaikkamenetykset 95,000 paikkaa. (37) Las 

Vegas, Nevadan osavaltiossa, myös tunnettu ”synnin kaupunkina (sin city)”, on syvissä vaikeuksissa. Ei vain raha 

ole loppumassa kun kokouksia ja matkoja perutaan, vaan kaupungista on myös loppumassa vesi. Meade -järvi on 

laskenut niin matalille tasoille, että vesiraja tulee pian olemaan vesiputkien, jotka nostavat vettä, alapuolella. (38) 

Las Vegas näyttää olevan kirouksen alla, ja epäilemättä se on!  

Äskettäisessä Associated Pressin raportissa, paljastettiin että monet meidän suurista joista ovat vaikeuksissa. 

Raportti varoittaa meitä seuraavilla sanoilla: ”Alennustila on havaittu vesireiteillä halki maan, mutta useat 

tiedemiehet ovat keskittyneet Missouri-jokeen, jota käytetään monien maataloustuotteiden kuljettamiseen, ja 

juomaveden hankkimiseksi useisiin kaupunkeihin.” Todettiin myös että muinainen mahtava Missouri-joki on 

kirjaimellisesti vajoamassa, ja vedenottoputket työntyvät esiin selvästi vedenpinnan tason yläpuolelle. (39)  

Orangen piirikunnassa, Kaliforniassa, maaperä tietyillä alueilla on tärissyt mystisesti, ja se ei johdu 

maanjäristyksestä. Tiedemiehet ovat täysin ymmällään kun tietyt pienet alueet tärisevät niin rajusti että ikkunat 

helisevät. (40)  

Toisella puolella kansakuntaamme, kolme maanjäristystä ravisteli Morrisin piirikuntaa, New Jerseyn osavaltiossa, 

kolmen viikon aikajakson sisällä. Järistykset olivat voimakkuudeltaan vain 2-3 richteriä, mutta ne ravistelivat 

paikkoja merkittävästi. (41) Maapallo tutisee raskaan syntitaakan alla, ja USA:n geologinen tutkimuslaitos raportoi 

297 maanjäristyksestä maailmanlaajuisesti viimeisten 30 päivän aikana tästä kirjoittamishetkestä lukien. Nämä 

järistykset olivat kaikki voimakkuudeltaan yli 4 richteriä, tehden niistä merkittäviä järistyksiä. Tämä on selvästi 

yksi merkki siitä mitä Herra Jeesus käski meidän tarkkailla: ”…maanjäristyksiä tulee monin paikoin.”  

Hyvin monia asioita on menossa pieleen jatkuvalla syötöllä. Helmikuun 24:ntenä 2009, satelliitti laukaistiin 

Kaliforniasta joka suunniteltiin tutkimaan globaalia lämpenemistä. Se oli 273 miljoonan dollarin missio, mutta se 



epäonnistui saavuttamaan kiertorataa ja murskaantui maahan jossakin valtamerellä lähellä Etelänapamannerta. (42) 

Minä uskon että Jumala ei ole tyytyväinen siihen mitä ihminen on tekemässä, ja me voimme odottaa enemmän 

Kaikkivaltiaan tyrmistyksen ilmentymiä päivinä, jotka pian tulevat. Herra sanoi Obadjan kirjan jakeessa 4, 

”Vaikka tekisit pesäsi korkealle niinkuin kotka ja vaikka sen sija olisi tähtien välissä, minä syöksen sinut sieltä 

alas, sanoo Herra.”  

Toisessa tapauksessa, suuri määrä avaruusromua kahdesta satelliitista, jotka törmäsivät, aiheutti astronauttien 

evakuoimisen kansainväliseltä avaruusasemalta joksikin aikaa. Jos pirstaleet olisivat osuneet avaruusasemaan, 

astronauteilla olisi ollut vain minuuttien ajaksi happea. Se oli läheltä piti -tilanne. (43)  

Astronomit tietävät että yhä useammat asteroidit uhkaavat Maata, ja maaliskuun 2:sena 2009, yksi tuli hyvin 

lähelle iskeäkseen maapalloon. Asteroidi oli numero 2009 DD45, ja se tuli niin lähelle maapalloa, että se oli vain 

viidesosan etäisyydellä siitä mikä on matka Kuusta Maahan. Jos se olisi osunut maapalloon, sillä olisi ollut 1,000 

atomipommin tehovaikutus! (44) Kuinka kauan kestää ennen kuin väistämätön ja mahdoton tapahtuu. 

Ilmestyskirjan luku 6:12-14, varoittaa meitä seuraavasti: ”Ja minä näin, kuinka Karitsa avasi kuudennen sinetin; 

ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niinkuin karvainen säkkipuku, ja kuu muuttui kokonaan 

kuin vereksi, ja taivaan tähdet putosivat maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä 

pudistaa, ja taivas väistyi pois niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät 

sijoiltansa.” Oletko turvassa Vapahtajan käsissä? On myöhäisempää kuin luuletkaan!  

Lopuksi, minä haluan vilpittömästi kiittää kaikkia teitä, jotka rukoilette ja tuette tätä lopunajan profeetallista 

ministeriötä. Jumala siunatkoon teitä ylenpalttisesti. Teidän rukouspyyntönne saavat aina yksilöllistä huomiota 

esirukoustiimeiltämme, ja me odotamme kuulevamme teiltä kera suuren ilon miten me voimme palvella 

Kaikkivaltiaan Jumalan valtaistuinta puolestanne. Armo ja rauha olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen, 

meidän pian takaisintulevan Kuninkaamme, nimessä. Minä odotan kovasti näkeväni teidät Herran oikeassa kädessä 

ja asuvan ikuisuudessa, paikassa missä ruusut eivät koskaan lakastu. Pidä katseesi ylhäällä, sillä meidän ruumiin 

lunastuksemme on lähellä.  

David J. Meyer  

Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")  
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