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Kuoleman pilvet menetetyn kansakunnan yllä! 

>>Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt 

monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.>>  

1 Joh. 2:18  

>>Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet 

te otatte vastaan.>>  

Joh. 5:43  

>>Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat 

niskoitteluunsa niinkuin Koora! He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään 

kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti 

kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia 

tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.>>  

Juuda 11-13  

Tässä LTN:n numerossa, me katsomme suurella järkytyksellä ja hämmästyksellä Amerikan Yhdysvaltoihin 

kansakuntana epäsuotuisan muutoksen dramaattisella areenalla! Monia ja lukemattomia muutoksia, jotkut näkyviä 

ja monet näkymättömiä, tapahtuu parhaillaan kansakunnassamme koska meillä on nyt uusi vastavalittu 

presidentti. Barack Hussein Obaman, nuoren senaattorin Illinoisista, koko kampanja perustui yhteen sanaan: 

muutos (change). Nyt kun hän on pian oleva virallisesti Yhdysvaltain presidentti, me tulemme näkemään aidot 

kauhukuvat muutoksesta. Tällä yksinkertaisella sanalla ”change”, joka koostuu kuudesta kirjaimesta, ei ole mitään 

takeita hyvästä. Nimellisarvoltaan se yksinkertaisesti tarkoittaa: anna minulle mitä tahansa muuta kuin mitä 

minulla nyt on. Historian tutkimuksesta me nopeasti paljastamme että Adolf Hitler ja toiset hänen kaltaisensa 

jotka aluksi valittiin vaaleilla virkaan ja joista lyhyen ajan jälkeen tuli diktaattoreita, olivat myös aluksi valittu 

virkaan yhden sanan kampanjalla ja tuo sana oli muutos (change).  

Muinaisessa Israelissa, Jumalan ihmiset tekivät saman vakavan virheen. He vaativat muutosta. He astuivat sisälle 

sokean muutoksen hengelliseen auditorioon, ja se lopulta tuhosi heidät ja saattoi heidät Babylonian orjuuteen ja 

vankeuteen. Jeremian kirjan luvusta 2:11-13 me luemme tästä seuraavaa: ”Onko mikään pakanakansa vaihtanut 

jumalia, vaikka ne eivät olekaan jumalia? Mutta minun kansani on vaihtanut kunniansa siihen, josta ei apua 

ole. Hämmästykää tästä, te taivaat, kauhistukaa, peräti tyrmistykää, sanoo Herra. Sillä minun kansani on 

tehnyt kaksinkertaisen synnin: minut, elävän veden lähteen, he ovat hyljänneet, ja ovat hakanneet itselleen 

vesisäiliöitä, särkyviä säiliöitä, jotka eivät vettä pidä.”  

Saatana menestyy hämärän muutoksen areenalla. Jos saatana voi pitää ihmiset jatkuvassa muutoksen tilassa, he 

eivät koskaan saavu mihinkään. Ei mikään ole lopullista, ei ole olemassa kosketuskohtia, ja lopulta kaikki 

indikaattorit totuudesta menetetään. Muutos, itsessään ja itsestään, tarkoittaa että mikään ei ole varmaa!  

Amerikan Yhdysvaltojen kansakuntamme on menetetty kansakunta. Se on kansakunta jota nyt varjostetaan 

epävarmuuden kuoleman pilvillä. Se on kansakunta joka pysyy kadotettuna kun se kiertyy nopeasti alaspäin ja 

piirtyy aina vain lähemmäksi helvettiä. Ainoa vaihtelu joka pelastaisi kansakuntamme, olisi jos kansakuntamme 

katuisi täysin ja kääntyisi Herran Jeesuksen Kristuksen, ainoan todellisen Vapahtajan puoleen! Tätä ei tapahtunut 
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Barack Hussein Obaman valinnalla. Me tiedämme että yksilöihmiset voivat muuttaa elämänsä Herran Jeesuksen 

kautta. Jos et tunne Häntä henkilökohtaisena Herranasi ja Vapahtajanasi, niin nyt on aika tulla Hänen luokseen 

polvillasi vakavassa katumuksessa ja mitä vilpittömimmällä rukouksella. Hän kuulee sinua ja muuttaa sinut. Sinä 

et voi äänestää muutoksen puolesta; sinun täytyy katua muutokselle. Tuomiopäivänä ikuinen pelastus tulee 

olemaan ainoa asia jolla on mitään arvoa ylipäätänsä. Sinä tulet olemaan tuomittavana tavalla tai toisella!  

Antikristuksen profiilit! 

Marraskuun 5. päivänä 2008, Barack Hussein Obama julistettiin vastavalituksi presidentiksi tullakseen Amerikan 

44. presidentiksi tammikuussa 2009. Valitsijamiesten määrä joka tarvitaan voittaakseen presidentinvaalit, on 270, 

ja Obama sai 338 valitsijamiestä McCainin 145:een verrattuna. (1) Se oli ollut kummallinen 

presidentinvaalikampanja ja vaalipäivä outojen voimien työskennellessä. Vaalipetos ja -korruptio oli ilmeistä 

kaikkialla Yhdysvalloissa. Korruptiojärjestö joka työskentelee salaisesti Obamalle ja hänen kanssaan tunnetaan 

nimellä Association of Community Organizations for Reform Now, tai A.C.O.R.N. (Yhdistys yhteiskunnallisten 

järjestöjen uudistamiselle nyt). Tämä inhottava ryhmä antoi käteistä ja savukkeita kadunihmisille ja siten sai 

heidät rekisteröitymään Demokraattien äänestäjiksi. Jotkut yksittäishenkilöt rekisteröitiin niinkin useasti kuin 72 

kertaa. (2) Obama myös nosti valtavia rahamääriä kun sadat miljoonat dollarit virtasivat hänen vaalikassoihinsa. 

Hän haali 150 miljoonaa dollaria yhdessä kuukaudessa, joka oli syyskuu 2008. (3) Suunnattomat määrät näistä 

varoista tulivat ulkomailta, ja ne olivat lähteistä jotka kieltäytyivät paljastamasta identiteettiään.  

Kahdeksassa presidentinvaalissa jotka minä henkilökohtaisesti muistan, mennen takaisin edesmenneen John F. 

Kennedyn aikaan, minä en ole koskaan nähnyt mitään sen kaltaista kuin Obaman valintaa. Se oli kuin maailma 

olisi valinnut hänet. Kaksisataaneljäkymmentä kansakuntaa piti villejä ja hurjia juhlia kun uutiset saavuttivat 

heidät. Keniassa, Barack Obaman todellisessa syntymäpaikassa, villiä hurmiota oli kaikkialla, ja ihmiset alkoivat 

teurastaa eläimiä juhlintaa varten. Pastori Washington Obonyo Keniasta sanoi, ”Senaattori Obama on meidän uusi 

presidenttimme; Jumala on vastannut rukouksiimme.” Sitten riemuitseva Joseph Otieno sanoi, ”Koska Obama 

voitti, hän tuo muutoksen koko maailmaan. Ja sen vuoksi minä teurastan nuoren kukon juhliakseni perheeni 

kanssa.” (4)  

Yksi asia joka meidän täytyy muistaa uudesta vastavalitusta presidentistämme, on se, että hän teki Chicagosta 

kotikaupunkinsa, ja hän nopeasti meni aivan keskelle korruptoitunutta Chicagon poliittista koneistoa. Monet 

harhaanjohdetut ihmiset ylistivät Obamaa, koska ehdokkaaksi nimeämisensä varhaisina päivinä hän kieltäytyi 

veronmaksajien rahoista kampanjarahoitustaan varten. Johtuen tuosta kieltäytymisestä, liittovaltion vaalikomissio 

(Federal Election Commission) ei voi suorittaa hänen kampanjavarojensa kiusallista tilintarkastusta. (5) Toisaalta, 

McCainin kampanjarahastot kohtaavat ankaran tilintarkastuksen. Obama kykeni haalimaan mahdottomia määriä 

rahaa ja pysymään tilintarkastusvapaana, joten hänen kieltäytymisensä hyväksyä veronmaksajien kampanjarahaa 

oli vailla kunniakasta tarkoitusta. Sen tarkoitus oli vain peittää hänen rikollinen toimintansa!  

Petetyillä ihmisillä näyttää olevan hengenheimolaisuutta petettyjä johtajia kohtaan, ja lopulta he palvovat näitä 

johtajia. Marraskuun 10. päivänä, International Herald Tribune kertoi että nimestä Barack on tullut kuuma uusi 

nimi vauvoille, ja että monet vanhemmat antavat tuon nimen heidän vastasyntyneille poikalapsilleen. 

Ensimmäisen viikon aikana vaalien jälkeen yhdessä sairaalassa yksistään, 23 poikavauvaa syntyi, ja heille kaikille 

annettiin nimi Barack. (6) Lisäyksenä tuohon, Topeka Capital-Journal raportoi marraskuun 9:ntenä 2008, että 

suunnitelmat ovat nyt liikkeessä lisätä toinen kansallinen vapaapäivä meidän kalenteriimme: The Obama National 

Holiday (Obaman kansallinen vapaapäivä)! (7) Mitä tämä mies on tehnyt ollakseen minkään tämänkaltaisen 

arvoinen?  

Vaalien kynnyksellä kun Barack Obama valmistautui juhlimaan, yksi ilmoitetuista viihdyttäjistä oli aina suosittu 

Bruce Springsteen, joka joskus viittaa itseensä Jerseyn paholaisena viittauksena hänen kotiosavaltioonsa New 

Jerseyhin. Halloween-yönä, vain viisi päivää ennen presidentinvaaleja, Bruce Springsteen pani nettisivuilleen 

vapaasti ladattavaksi uuden laulun nimeltä ”A Night With the Jersey Devil (Yö Jerseyn paholaisen kanssa)”. 

Laulu kertoi kuudestatoista noidasta heittämässä kuuttatoista loitsua. (8) Entisenä okkultistina, tämä ei ole mikään 

vitsi minulle. Noituudessa, noitapiiri (coven) tavallisesti koostuu kolmestatoista noidasta. Kun lukumäärä kasvaa 

tuon yläpuolelle saavuttaen kuusitoista, siellä on nyt kolmen yli kolmentoista voima alkaa muodostaa uutta 

noitapiiriä. Tätä kutsutaan yhtiöittämiseksi (hiving off), ja siten, Springsteen lauloi noituuden laajenemisesta 

Amerikassa. Meidän täytyy myös huomioida että hallituksen jäseniä tulee olemaan viisitoista, ynnä 

varapresidentti, joka muodostaa ryhmän Obama sixteen (Obaman kuusitoista)! [Tähän kun vielä lisätään noita 



Hillaryn tulo ulkoministeriksi, niin saadaan todellinen kauhugalleria. Hillary Clintonin valinta ulkoministeriksi 

varmistui 1.12.2008. Suom. huom.] Kuka on tämä kummallinen uusi vastavalittu presidentti, joka kasvatettiin 

muslimiksi, ja tullessaan Chicagoon, liittyi nk. ”kristilliseen” kirkkoon joka ei vaadi että muslimin pitää luopua 

uskostaan ollakseen kirkon jäsen? Kuka on tämä kuudes sodanjälkeinen presidentti (Vietnamin sodan jälkeen, 

joka päättyi v. 1975, Suom. huom.) ollen vasenkätinen, joka on lukenut kaikki Harry Potter -kirjat? Kuka on tämä 

kummajainen jota ruokittiin lapsena koiran- ja käärmeenlihalla, ja joka käytti monia huumeita teini-ikäisenä, 

käsittäen marihuanan ja kokaiinin? Miksi hänelle annettiin koodinimi Renegade (Luopio) Salaisen Palvelun 

taholta? (9) Monet vastaukset näihin ja muihin kysymyksiin tulevat esiin pian.  

Me myös tiedämme että (presidentin) virkaanastujaispäivä on 20. tammikuuta 2009. Astrologiassa ja noituudessa, 

tuo päivä on merkittävä päivä, koska se on päivä jolloin aurinko siirtyy eläinradan 11. merkkiin, joka tunnetaan 

Vesimiehenä. Rock-yhtyeellä nimeltä Fifth Dimension oli hittibiisi Vesimiehen aikakaudesta, jolloin uusi voima 

pääsisi valtaan uuden harmonian ja ymmärryksen kanssa, ja että se olisi ”mystisten kristalli-ilmestysten” aikaa. 

Meidän pitää myös muistaa että sana ”inaugurate” (vihkiä, asettaa virkaan) tulee muinaisesta Rooman 

valtakunnasta, missä ennustajia kutsuttiin auguureiksi (augurs). Sana ”inaugurate” kirjaimellisesti merkitsee 

enteiden ottamista vastaan (to take omens). Se tehdään samalla kun joudutaan silmätysten jättimäisen 555 jalkaa 

(1 jalka = n. 30 cm) korkean obeliskin kanssa, jota kutsutaan Washington Monumentiksi. Arkkitehtoninen sana 

”obeliski” kirjaimellisesti tarkoittaa Baalin keppiä (shaft of Baal), mikä on pystyssä oleva Baalin, 

auringonjumalan, sukupuolielin. Mikä voisi olla pakanallisempaa kuin kaikki tämä?  

Hänen virkaanastujaispäivänä, Barack Hussein Obaman täytyy seistä ja lausua seuraavat sanat: ”Minä juhlallisesti 

vannon että minä uskollisesti toimitan Yhdysvaltain presidentin virkaa, ja parhaan kykyni mukaan, ylläpidän, 

suojelen, ja puolustan Yhdysvaltojen perustuslakia.” (”I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office 

of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution 

of the United States.”) (10) Mutta mikä on vala sellaiselle huijari-petturille, joka puheessaan selvästi lausui 

seuraavaa: ”Perustuslaki on perustavaa laatua oleva särö (flaw) ja sokea piste…..”  

Mielestäni ei ole epäilystäkään siitä että Barack Hussein Obama ei syntynyt Yhdysvalloissa ja on sen vuoksi 

kelvoton (Dan. 11:21, Suom. huom.) olemaan Yhdysvaltain presidentti. Hänen syntymätodistustaan on ilmeisesti 

korjailtu, kuten osoitettiin oikeusopillisen asiantuntijatiimin taholta. Jopa syntymätodistuksen numero oikeassa 

yläkulmassa on täysin mustattu. Kun asianajaja Philip Berg Pennsylvaniasta viilasi liittovaltion oikeusjuttua 

kiistämällä Obaman syntymätiedot, hänellä oli toiveita päästä totuuteen asiasta. Tylysti ennen vaaleja, 

tuomioistuin heitti tapauksen roskakoriin! (11) Tälle tuomioistuimelle esiteltiin dokumentaarista todistetta että 

Barack Obama syntyi Mombasassa, Keniassa, ei Hawaijilla. Jopa Obaman oma isänpuoleinen isoäiti myönsi 

tämän tosiasian lukuisten todistajien läsnä ollessa. Yksi todistajista oli piispa Ron McRae, toimien Afrikan 

anabaptistikirkkojen presbyteerion vanhimpana (Elder of the African Presbytery of the Anabaptist Churches), 

joka viilasi notaarin vahvistaman valaehtoisen todistuksen USA:n piirikuntaoikeuden (U.S. District Court) kanssa 

Pennsylvanian itäistä piirikuntaa varten. (12) Siitä kaikesta ei ollut mitään hyötyä. Meidän täytyy myös huomioida 

että Obaman äidinpuoleinen isoäiti, jota oli myös haastateltu, tuli yhtäkkiä hyvin sairaaksi ja kuoli marraskuun 3. 

päivänä, päivää ennen vaaleja. (13)  

On olemassa joitakin hyvin hämmästyttäviä hengellisiä näkökulmia Barack Hussein Obamaan, ja mitkään niistä 

eivät ole hyviä. Voimakasta todistusaineistoa on nyt tullut esiin koskien hänen syntyperäänsä. Kahdeksan tuhatta 

beduiinipaimentolaisihmistä kertovat että heillä on valokuvia ja muuta dokumentaarista todistetta, että Obamassa 

on arabiverta beduiiniheimosta joka polveutui näistä Pohjois-Israelin paimentolaisarabien heimoista. Hän on myös 

neljännesosaksi valkoinen ja neljännesosaksi kenialainen. (14) Tämä beduiiniyhteys tekisi hänestä Aabrahamin 

jälkeläisen Ismaelin kautta ja Eesaun jälkeläisen edomilaisten (Idumeans and Edomites) kautta. Herodeslainen 

dynastia polveutui tästä rodusta, sisältäen kuningas Herodeksen, vauvantappajan, joka hallitsi aikana jolloin 

Jeesus syntyi. Tämä tekisi Barack Hussein Obamasta ensiluokkaisen ehdokkaan antikristuksen virkaan! 

Hebreankielessä, sana ”Barak” ilman lisäkirjainta ”C” tarkoittaa salamaa. Kun Ilmestyskirjan luku 13 kertoo 

meille antikristuksen saavan tulen taivaasta lankeamaan maahan, kreikankielinen sana jota käytetään kyseisessä 

kohdassa tulen paikalla, tarkoittaa salamaa. Miksi uutismedia vaaliyönä jatkoi sanomistaan että Amerikka ja 

kaikki muut maat olivat ”sähköistettyjä Obaman noususta ääntenlaskentatuloksissa”? Me myös tiedämme että 

Obaman Illinoisin kotiosavaltiolla on osavaltioarpajaiset sisältäen yhden pelin jota kutsutaan nimellä ”Pick Three 

(Poimi kolme)”. Numerot illan arvonnassa päivänä jolloin hänet valittiin, olivat 6-6-6! (15) Minä 

henkilökohtaisesti uskon että jotkut samoista hengistä jotka olivat Adolf Hitlerissä, ovat nyt Barack Obamassa. 

Miksi Obama vei kampanjansa Berliiniin, Saksaan, ja seisoi Tiergartenilla (suom. eläinpuisto) hänen oikea 



käsivartensa jäykistyneenä ja kohotettuna 45 asteen kulmaan Hitler-tyyppiseen tervehdykseen? Miksi tuhannet 

saksalaiset jotka kokoontuivat sinne, palauttivat käyttöön tuon tervehdyksen, joka on lailla kielletty Saksassa? 

Miksi Obama piti hänen yhden-maailman puheensa paikasta Berliinissä missä viisi katua liittyvät yhteen kohdassa 

jota kutsutaan nimellä the Big Star? (16)  

Barack Obama on antanut jatkuvia kommentteja vihjaten omajumaluuteen (self-divinity). Eräässä puheessa hän 

sanoi että valo ylhäältä loistaisi alas äänestäjien päälle, ja he kokisivat ilmestyksen (epiphany). Sitten he 

kuulisivat äänen ylhäältä sanovan, ”Vote for Barack (Äänestä Barackia)”. Huomautettakoon tässä että sana 

”epiphany” tarkoittaa jumalallisen olennon manifestoitumisen ilmoitusta! Lokakuun 22. päivänä 2008, Obama 

kertoi Virginian osavaltion ihmisille, ”Minusta tuntuu siltä kuin me olisimme saaneet vanhurskaan (righteous) 

tuulen selkämme taakse täällä.” (17) Lake Cityssä, Floridassa, suuri kyltti asetettiin Obaman päämajan ikkunaan 

jossa lukee seuraavaa: ”Jumalalle olkoon ylistys, suuria asioita hän on tehnyt.” Tuon lainauksen alla, kyltti sanoi, 

”OBAMA – Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi.” (18)  

Marraskuun 6:ntena 2008, Obama valitsi Rahm Emanuelin hänen Valkoisen Talon henkilöstöpäällikökseen. (19) 

Nimi Rahm hebreankielessä tarkoittaa korkeaa ja ylevää henkilöä, ja Emanuel tarkoittaa: Jumala meidän 

kanssamme, tai lihaksi tullut Jumala. Rahm Emanuel on demoninen nero, joka ei voi lopettaa lausetta menemättä 

alatyyliseen rienaukseen. Hän käyttää usein alhaista ”F” -sanaa ja nostaa usein keskisormensa hävyttömällä käden 

liikkeellä. Selvästikin, tällä miehellä ei ole tyyliä lainkaan!  

Marraskuun 10:ntenä 2008, Georgian osavaltion kongressin jäsen Paul Broun varoitti Yhdysvaltain ihmisiä siitä 

että vastavalittu presidentti Obama oli pystyttämässä marxilaista diktatuuria. Hän antoi seuraavan varoituksen: 

”Minä pelkään että vastavalittu presidentti Obama perustaa Gestapo-tyyppisen turvallisuusjoukon säätäen 

marxilaisen diktatuurin. Se saattaa kuulostaa hieman hullulta tai väärältä lähtökohdalta, mutta tosiasia on, että hän 

on eräs joka ehdotti tätä National Security Forcea (Kansalliset turvajoukot)…..” (20) Marraskuun 13:ntena, vain 

kolme päivää myöhemmin, kansanedustaja Broun käänsi kelkkansa ja pyysi anteeksi. Hän totesi että hän ”oli 

pahoillaan asettelemalla sanansa tuolla tavoin”. (21) Oletko koskaan pannut merkille kuinka monta kertaa joku 

vallanpitäjistä löysi väliaikaista rohkeutta ja lausui totuuden, vain antaakseen periksi myöhemmin? On olemassa 

rystysten hajoamista (knuckle-busting) korkeissa viroissa.  

Onko tämä kaikki todella tapahtumassa? Marraskuun 10:ntenä 2008, raportoitiin että Obaman muutostiimin 

yhteisvetäjä (co-chair), Valerie Jarrett, käytti joitakin hyvin mielenkiintoisia sanoja Meet the Press -ohjelmassa. 

Hän antoi seuraavan julistuksen Tom Brokawille: ”Obama tulee olemaan valmis hallitsemaan päivänä yksi.” 

Sitten hän toisti itseään seuraavilla sanoilla: ”Ottaen huomioon annetut pelottavat haasteet, jotka me kohtaamme, 

niin on tärkeää että vastavalittu presidentti Obama valmennetaan todellakin ottamaan valta ja aloittamaan 

hallitseminen päivänä yksi.” (22)  

Mistä lähtien amerikkalaiset poliitikot ovat kuninkaita jotka hallitsevat työhuoneesta käsin? Me tiedämme myös 

että Georgian osavaltion kongressin jäsen ja kansalaisoikeuksien johtohenkilö John Lewis antoi seuraavan 

lausunnon vaaliyönä: ”Tämänpäiväiset vaalit olivat väkivallaton vallankumous, ja uskomaton sekä epätodellinen 

amerikkalaisen politiikan muodonmuutos.” Hän sanoi nämä sanat uutisankkuri Charlie Gibsonille. (23)  

Olemmeko me, tänä nykyisenä aikana, muodonmuutoksessa ja siirtymisessä kohti marxilais-sosialistista ja jopa 

kommunistista valtiota? Huomautettakoon tässä että marraskuun 7:ntenä 2008, entinen neuvostojohtaja Mihail 

Gorbatshov totesi uutisjulkaisussa että Obaman hallinnon täytyy panna toimeen kauaksi ulottuva perestroika 

Yhdysvalloissa. Sana ”perestroika” johdetaan suoraan venäläisestä kommunistisesta sanasta joka merkitsee 

uudelleenrakentamista! (24) Meidän pitää muistaa että Mihail Gorbatshoville, jätettyään virkansa 

Neuvostoliitossa, annettiin uusi työ ja arvonimi globaalien illuminaattien toimesta. Hän tuli Yhdysvaltoihin ja 

hänelle myönnettiin vaikuttava virka Presidion sotilastukikohdan luota San Franciscossa, Kaliforniassa. Hänestä 

tuli johtaja järjestölle joka oli suunniteltu jälleenmuokkaamaan Yhdysvallat yhden-maailman hallituksen toisista 

riippuvaiseksi yksiköksi. Hänen järjestöään kutsuttiin nimellä State of the World Forum (Maailmantila Foorumi). 

Minä seisoin hänen toimistonsa edessä vuonna 1999, ja me varmistimme että hän oli siellä, aivan FEMA-

kompleksin vieressä. Me nuhtelimme hänen toimistoaan Herran Jeesuksen nimessä. Viiden päivän päästä, 

maanjäristys ravisteli hänen toimistojaan, hänen vaimonsa kuoli, ja hän palasi Venäjälle. Ei koskaan kannata 

aliarvioida rukouksen voimaa, ja kannattaa aina jättää se kaikki Kaikkivaltiaan käsiin.  



Marraskuun 9. päivänä, Obaman huolellisesti valittu henkilöstöpäällikkö, Rahm Emanuel, paljasti että Obama on 

ryhtynyt työhön ajaakseen uudistuspakettia Yhdysvaltoihin. Obaman tuoreisiin uudistuksiin on viitattu 

nimityksellä ”big bang (iso pamaus)”. (25) Meidän täytyy muistaa että sanoja ”big bang” käytetään 

evolutionistien toimesta selittämään kuinka maailmankaikkeus syntyi ilman mitään Luojajumalaa. Obama myös 

totesi että hän tulee käyttämään toimeenpanevia määräyksiä välittömälle vaikutukselle. (26)  

666-rahajärjestelmän nousu! 

Yhdysvaltain talous jatkaa romahtamistaan, ja merkkejä siitä on joka puolella. Voitot osakemarkkinoilla 

menetetään nopeasti, ja koko kehityssuunta on alaspäin. Marraskuun 6:ntena 2008, Associated Press julkaisi 

seuraavan otsikon: ”Osakkeiden hinnat laskevat jyrkästi, kadottaen 10 prosenttia arvostaan kahden päivän 

murskajaisissa.” (27) Se on aina hämmästyttävä asia kun biljoona dollaria menetetään kahdessa päivässä! Minne 

se kaikki katosi? Surullinen tosiasia on että vauraus lankeaa yhä harvempien käsiin. Liittovaltio on myös 

jatkamassa pankkien sulkemisia. Marraskuun 8:ntena 2008, vielä kaksi suurta pankkia, iso Houstonissa sijaitseva 

Franklin Bank, ja Security Pacific Bank Los Angelesissa, suljettiin. Lukuisia muita on yhä vakavassa vaarassa 

tulla suljetuiksi yhtälailla! (28) Miksi tätä kaikkea tapahtuu, jopa massiivisen valtion pelastuspaketin jälkeen? 

Vastaus on selvä. Vaikka valtio kertoi meille että he aikoivat ostaa pankkien ongelmaluottoja, he tosiasiassa 

ostavat itse pankkeja. Suuria osuuksia ollaan hankkimassa Yhdysvaltain pääpankeilta. (29) Se on kaikki osa 

juonesta poiketa Yhdysvaltain perustuslaista ja pakottaa marxilainen sosialismi pahaa aavistamattomien 

amerikkalaisten ihmisten ylle. [Tämä on vain Jumalan rangaistusta USA:lle, kuten oli bolshevikkien 

vallankumous tsaarinajan Venäjällä v. 1917. Yleinen luopumus ja moraalittomuus kansan piirissä kuitataan 

uudella diktatorisella järjestyksellä joka luo ahdistusta mm. rikkaiden keskuuteen. Suom. huom.]  

Marraskuun 10. päivänä 2008, Bloomberg News raportoi että Federal Reserve (USA:n keskuspankki FED) on 

ehdottomasti kieltäytynyt tuomasta esiin niitä tahoja jotka saivat kaksi biljoonaa dollaria veronmaksajien rahoja. 

(30) Muista, pelastuspaketin (bailout) oletettiin olevan vain 700 miljardia dollaria, ja se oli tarpeeksi paha. 

Yhtäkkiä biljoonia dollareita häviää paljastamattomille vastaanottajille. Selvästikin, valtio on tarkoituksellisesti 

tuhoamassa meidän talouttamme valmistaakseen tietä uudelle elektroniselle pedon rahajärjestelmälle. Me 

katselemme tätä tapahtuvan systemaattisesti aivan meidän silmiemme edessä. Kuka tahansa jolla on kunnolla 

toimivat aivot, tietää että sinä et voi korjata meidän nykyistä luotto- ja valuuttajärjestelmää. Illuminatin 

kontrolloimalla liittovaltiolla ei ole mitään aikomuksia tai toiveita tuohon suuntaan. He ovat valmistamassa tietä 

Ilmestyskirjan, luvun kolmetoista, toiselle pedolle, joka saa kaikki ottamaan pedonmerkin, ettei kukaan muu voisi 

ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki.  

Marraskuun 15:ntenä 2008, G-20 huippukokous järjestettiin Valkoisessa Talossa Washington D.C:ssä. 

Kaksikymmentä maailmanjohtajaa kokoontui yhteen keskustelemaan maailmanlaajuisesta finanssikriisistä ja 

päättämään mitä tehdä sen suhteen. Kokous oli lyhyt ja koruton. Kaikki kaksikymmentä johtajaa suostuivat 

tekemään yhteistyötä toistensa kanssa, ja sitten he suuntasivat kohti juhla-ateriapöytää. Sitten pidot alkoivat 

pääruokalajeilla sellaisilla kuten Fruitwood-savustetulla Viiriäisellä (Fruitwood smoked Quail), Timjami-

paahdetulla Lampaanlihalla (Thyme-roasted Rack of Lamb), ja Tomaatti, Fenkoli sekä Munakoiso Fonduella 

vahveroiden ja paistoliemen kanssa (Tomato, Fennel and Eggplant Fondue Chanterelle Jus). He huuhtoivat kaiken 

tämän alas Shafer Cabernet Hillside Select 2003 -viinillä, jonka hinta on $500 per pullo. (31) Kaikki tuo puhe 

taloudellisten häiriöiden tiloista ja köyhyydessä elävistä ihmisistä, on täytynyt tehdä heidät nälkäisiksi. Samaan 

aikaan, miljoonat amerikkalaiset pysyvät työttöminä, kodittomina, ja syvässä köyhyydessä.  

Marraskuun 13. päivänä 2008, Chicagon pormestari Daley antoi julkisuuteen varoituksen hänen jättikaupunkinsa 

valmistautumisesta massiivisiin irtisanomisiin tai pakkolomautuksiin (layoffs) sekä yksityisellä sektorilla että 

valtion työntekijöiden keskuudessa kaupunki-, piirikunta-, ja osavaltiotasolla. (32) Samaan aikaan, merkittävät 

kaupungit kaikkialla Yhdysvalloissa ovat konkurssissa ja pyytävät pelastustoimia (bailouts) valtiolta. Miljardeja 

dollareita pyydetään Atlantan, Phoenixin, ja Philadelphian tahoilta. (33) Detroitin kaupunginvaltuusto on toivonut 

10 miljardia pelastusrahaa. (34) Kalifornian osavaltio on myös anonut 7 miljardin dollarin lainaa, josta sinä voit 

olla varma että sitä ei tulla koskaan maksamaan takaisin. (35) Me tiedämme myös että autonvalmistajat ovat 

parkumassa massiivista valtion pelastuspakettia johon kuuluisi että valtio ostaisi merkittäviä osuuksia 

autoteollisuudesta. (36) Ellei Jumala tule väliin, me epäilemättä tulemme näkemään päivän jolloin vahva 

sosialistinen liittovaltio omistaa autoyhtiöitä, lentoyhtiöitä, ja kaikkea muuta yksityistä teollisuutta. Se on 

alkamassa nyt tapahtua!  



Todellakin, me näemme tapahtuvan asioita joita ei ole koskaan aiemmin tapahtunut. Yhdysvaltain Postilaitos 

(Postal Service) hiljattain ilmoitti massiivisesta 40,000 työpaikan leikkauksesta. Se on heidän ensimmäinen 

irtisanomisensa historiassa! (37) Tämä on kaikki melko hämmentävää kun me tajuamme että meidän taloudellinen 

romahtaminen ja kuolema, kuten me nyt näemme sitä tapahtuvan, ei olisi voinut tapahtua ilman tietokoneita. Se 

vaatii tietokoneita käsitellä miljardeja ja biljoonia dollareita. Se vaatii tietokoneita käsitellä kaikenlaista velkaa. 

Aiemmin tänä vuonna, professori Massachusettsin Teknologisesta Instituutista (MIT) kuoli. Ennen kuin hän 

kuoli, etevä tietotekniikan professori sanoi tietokoneita pahuuden laitteiksi ja kutsui niitä epäinhimillisiksi. 

Professori, Tri. Joseph Weizenbaum, sanoi että tietokonejärjestelmiä voitaisiin verrata kansallissosialismiin, Karl 

Marxiin, ja Staliniin. Tri. Weizenbaum myös antoi seuraavan vakavamielisen lausunnon: ”Kuinka kauan menee 

ennen kuin se mitä pidetään tosiasiana, määritellään järjestelmän kautta, edellä kaikkea muuta tietoa, ja kaikki 

muistot, yksinkertaisesti julistetaan lainvastaisiksi?” Tri. Weizenbaum myös vertasi internettiä ”yhdeksi noista 

jätteiden kaatopaikoista ulkopuolella Bombayn, Intiassa”. Totisesti, viimeiset päivät ovat yllämme! [Sanasta 

”computer” (tietokone) saadaan pedonluku 666 Maailmanpankin numeroimilla aakkosilla: A=6, B=12, C=18, jne. 

Suom. huom.]  

Globaali synnintekeminen ja lopun suuret merkit! 

Globaali synnintekeminen on alituisesti lisääntyvää, ja tämä tulee jatkumaan kunnes Vapahtajamme takaisintulon 

suuri päivä koittaa. Toisesta Timoteuksen k irjeestä luvusta 3:13 me luemme seuraavaa: ”Mutta pahat ihmiset ja 

petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen.” Me myös tiedämme että voimakkaalla ja 

jatkuvalla ihmiskapinalla Jumalaa vastaan, kun ihmiset alkavat kulkea (samassa) lukitussa tahdissa tehden 

yhteistyötä pahojen henkien kanssa, on myös syvällekäyvä vaikutus Jumalan luomakuntaan. Maapallo, aurinko, 

kuu, ja tähdet kaikki reagoivat globaalin synnintekemisen hirvittävään laajuuteen! Roomalaiskirjeen luvusta 8:22 

me luemme seuraavaa: ”Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa 

hamaan tähän asti.” Minä olen henkilökohtaisesti tarkkaillut ja dokumentoinut dynaamisista välikohtauksista 

koskien ihmisen kapinaa ja Jumalan reaktiosta siihen monien vuosien ajan.  

Vaaliyönä, marraskuun 4:ntenä 2008, Ehdotus 8 (Proposition 8) hyväksyttiin Kalifornian osavaltiossa. Kalifornian 

Korkeimman oikeuden, joka päätti että sodomiittipareilla oli oikeus avioitua, päätöksen kumoamiseen riitti niukka 

enemmistö äänestäjiä. Sodomiitit raivostuivat ja aloittivat massiiviset protestit. Kaliforniassa oli jo kuusituhatta 

sodomiittiparia, ja monet vielä suunnittelivat avioituvansa. Kuusi päivää myöhemmin, Kalifornian kuvernööri 

Arnold Schwartzenegger piti puheen sodomiittien puolesta sanoen heille, ”Don’t give up (Älkää luovuttako)!” 

Kuvernööri myös takasi hänen hallintonsa tuen auttaakseen kumoamaan Ehdotus 8:n, ja ei vain palauttaakseen 

sodomiittiliitot, vaan myös ”johdattaakseen maata tuolla areenalla”. (38) Sitten se tapahtui! Juuri pidettyään 

puheensa jossa hän ylisti homoseksuaalisen avioliiton inhottavuutta, tulipalot alkoivat syttyä. Montecitossa, sata 

miljoonan dollarin arvoista kotia tuhoutui. (39) Sitten muita tulipaloja puhkesi San Fernandon laaksossa. Tällä 

hetkellä yli tuhat kotia on tuhottu roihuavissa tulimerissä (infernos) joita on lietsottu kovilla tuulilla. Jumala on 

niin halukas auttamaan ja antamaan anteeksi jos vain ihmiset katuisivat; muussa tapauksessa, paljon enemmän 

tuomiota on tulossa!  

Toinen asia joka tapahtui vaaliyönä, oli se, että Massachusettsin osavaltio laillisti marihuanan pienen määrän 

hallussapidon henkilökohtaiseen käyttöön. (40) Tämä on avannut oven monille pahuuksille ja suurelle 

demoniselle aktiviteetille.  

Mexico Cityssä, pormestari Marcelo Ebrard ilmoitti että joulukuun 1. päivästä 2008 alkaen, kaupunki aikoo 

tarjota ilmaista Viagraa, Levitraa, ja Cialista 112,000:lle 70 vuotta täyttäneille miehille jotka asuvat hänen 

kaupungissaan. Pormestari sanoi että (potenssi)lääkkeet lisäisivät vanhempien miesten onnellisuutta ja 

elämänlaatua. (41)  

Australiassa, White Cockatoo lomakeskus Mossmanissa rahoittaa kuukauden pituisia alastomia (nude) ”mikä 

tahansa käy” -juhlia kamppaillakseen talouden laskusuhdannetta vastaan. Paikallisella pormestarilla, Val 

Schierillä, ei ole mitään tapahtumaa vastaan, ja vaikka hedonistinen juhlinta ei ala vasta kuin maaliskuussa 2009, 

paikkavaraukset on melkein täytetty. (42)  

Maapallo kirjaimellisesti tärisee häpeällisen synnin vaikutuksen alla. Tänä nykyisenä aikana, me laskemme yhä, 

keskimäärin melkein kolmesataa merkittävää maanjäristystä joka kuukausi voimakkuudeltaan neljä richteriä tai 

enemmän. Nämä järistykset jatkuvat tauotta USA:n geologisen tutkimuslaitoksen mukaan. Vähemmän kuin 



kuukausi sitten, voimakas maanjäristys voimakkuudeltaan 8,0 richteriä iski Tshetsheniaan, Venäjälle, ja tuhosi 

täysin 1,027 rakennusta. (43) Juuri ennen vaalipäivää Amerikassa, voimakkuudeltaan 6,1 richterin järistys 

ravisteli Alaskan Aleuttien saaria. Koko aluetta ravisteltiin! (44) Kun minä katson maanjäristyskarttoja, on tulossa 

ilmeiseksi että maankuori on kirjaimellisesti repeytymässä liitoskohdiltaan. Kuinka paljon enemmän se voi 

kestää? Kaikesta tästä ennustettiin Matteuksen luvussa 24; Luukkaan luvussa 21; ja Markuksen luvussa 13!  

Astronomit ovat nyt järkyttyneitä kun he katsovat taivaisiin, koska voimakkaat valoilmiöt (auroras) tai hehkuvat 

massat, näyttäytyvät meidän aurinkokuntamme eri planeettojen ympärillä sellaisina kuten ei ole koskaan aiemmin 

nähty. Massiivinen verenpunainen pilvi hehkuvaa kaasua peittää nyt suuren osan pohjoista Saturnusta. Minulla on 

edessäni valokuva planeetasta jonka on ottanut NASA:n Cassini-avaruusluotain; ja minun 46 vuoden opiskeluni 

aikana koskien tähtitiedettä, minä en ole koskaan nähnyt Saturnusta tällaisena. Cassinin tutkija Tom Stallard 

sanoi, ”Me emme ole koskaan nähneet tämänkaltaista valoilmiötä (aurora) muualla.” (45) Verenpunainen massa 

näyttää melkein elävältä kun se värähtelee ja hehkuu!  

Ennennäkemättömiä muutoksia tapahtuu myös auringossamme. NASA:n tiedemiehet ihmettelevät suuresti koska 

aurinko on hitaasti aloittamassa himmenemistään, ja siellä ei ollut auringonpilkkuja lainkaan kahteen kuukauteen. 

Tuota ei ole koskaan tapahtunut aikaisemmin. [Todellisuudessa, oli noin 40 vuorokauden mittainen jakso jolloin 

auringonpilkkuja ei ollut lainkaan, mikä on aivan tavanomaista auringonpilkkuminimissä. Pisin pilkuton jakso 

1900-luvulla kesti noin 90 vuorokautta. Auringon passiivinen jakso on toki jatkunut epätavallisen pitkään eikä sen 

loppumisesta oli merkkejä. Toivonen huom.] Tiedemiehet sanovat että aurinko on nyt himmennin-vaihteella – 

aurinkotuulet ovat heikentyneet, ja aurinko on viileämpi ja vähemmän sakea (dense). (46) Se on kuin aurinkomme 

olisi aloittamassa kuolemistaan ennenaikaisesti.  

Monia omituisia asioita tapahtuu jatkuvasti kaikkialla. Vaaliyönä meidän maamme äärimmäisessä idässä, 

massiiviset viidentoista jalan korkuiset aallot alkoivat moukaroida Mainen osavaltion rannikkoa vähäisen 

virtauksen äärellä. Boothbayn sataman asukkaat luulivat että se oli maailmanloppu kun kolme erillistä vuoroa (tai 

erää) jättimäisiä törmääviä aaltoja tuli ei-mistään ja ne alkoivat repiä satama-alueita erilleen. Kauhistuneiden 

työpaikan asukkaiden kuultiin huutavan, ”Oh my God, is this the end (Oi Jumalani, onko tämä loppu)?” 

Tiedemiehet ovat olleet kykenemättömiä selittämään epätavallista tapahtumaa! (47)  

Lopuksi, minä kehotan jokaista edelleen rukoilemaan uskonrukouksia! Teidän rukouspyyntönne ovat aina 

tervetulleita tänne, ja ne saavat yksilöllistä huomiota. Älä koskaan luovuta. Mikään rukous ei mene hukkaan! 

Kiitokset kaikille teille jotka tuette tätä profeetallista ministeriötä, joka on nyt menossa sen 28. julkaisuvuoteen. 

Olkaa hyviä ja muistakaa lähettää uusimisilmoituksenne joka on tämän uutiskirjeen liitteenä ollaksenne varmoja 

siitä että olette vuoden 2009 postituslistalla. Jumala siunatkoon teitä ylenpalttisesti! Armo ja rauha olkoon yllänne 

meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.  

David J. Meyer  

Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")  
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