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Maailmallinen orjuus vai hengellinen 
vapaus! 

(Worldly Slavery Or Spiritual Freedom!) 

 
”Jumala, luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi, vahva henki. Älä heitä minua 
pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi. Anna minulle jälleen 
autuutesi ilo, ja tue minua alttiuden hengellä.” 
 
Psalmi 51:10-12 
 
”Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen 
kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen 
odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden 
alle-ei omasta tahdostaan, vaan alistajan-kuitenkin toivon varaan, koska itse 
luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten 
kirkkauden vapauteen.” 
 
Roomalaiskirje 8:18-21 
 
”Vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan 
sitoa itseänne orjuuden ikeeseen.” 
 
Galatalaiskirje 5:1 
 
”Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. He vastasivat 
hänelle: "Me olemme Aabrahamin jälkeläisiä emmekä ole koskaan olleet kenenkään 
orjia. Kuinka sinä sitten sanot: 'Te tulette vapaiksi'?" Jeesus vastasi heille: "Totisesti, 
totisesti minä sanon teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei 
pysy talossa iäti; Poika pysyy iäti. Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette 
todellisesti vapaiksi.”  
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Johannes 8:32-36 
 
 
Tässä LTN:n numerossa, me tulemme taas kerran tarkastelemaan meidän aikamme nykytapahtumia ja 
kuinka ne liittyvät henkilökohtaiseen vapauteen ja ihmisoikeuksiin koskien Amerikan kansaa ja muuta 
maailmaa näinä viimeisinä päivinä. Yhdysvalloilla on rikas vapauden perintö ja se on tunnettu läpi sen 
lyhyen historian ”vapauden maana ja urhoollisuuden kotina”. Silti, vapautta, josta me olemme 
nauttineet niin monien vuosien ajan, ollaan hitaasti viety pois meiltä, vähän kerrassaan ikään kuin 
asteittain, jota on vaikea havaita mietteissään olevan ja hämmentyneen väestön taholta. 
 
Me elämme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Joka vuosi me näemme uusia sääntöjä ja ohjeita, joilla 
on tapana kuormittaa ja sotkea Yhdysvaltain kansalaisia. On olemassa kirjaimellisesti tusinoittain 
veroja, joita meidän pakotetaan maksavan muiden maksujen, lisämaksujen, lupamaksujen, ja lisenssien 
ohella. Minun isälläni oli aina tapana määritellä vapaa ihminen ”sellaisena joka pystyy nauttimaan 
työnsä hedelmistä”. Sen tähden, jos sinä maksat kuusikymmentä prosenttia tuloistasi erilaisina veroina, 
sinä olet todellisuudessa 60%:sti orja ja 40%:sti vapaa. Jos ajattelet että tämä ei ole totta, yritä vain olla 
maksamatta veroja jonkun aikaa ja näe kuinka kauan kestää osaltasi kunnes sinut lähetetään vankilaan. 
[Tämähän on kummallista tekstiä jos ajatellaan vaikka hyvätuloisia veronmaksajia. Ei yhteiskunta pyöri 
ilman valtion saamisia eli verotuloja. Vähäosaiset mm. tarvitsevat julkisia palveluja ja tukea. Ei 
kenenkään pitäisi tuijottaa vain omaan napaansa. Suom. huom.] 
 
Tavallaan, jos sinä työskentelet kovasti suurimman osan elämääsi ja lopulta maksat asuntolainasi pois 
kiinteästä omaisuudestasi, sinä saattaisit ajatella että sinä viimein omistat kotisi. Silti, jos sinä 
epäonnistut maksamaan omaisuusveroja, sinun kotisi tullaan ottamaan sinulta pois huolimatta 
sitoumustesi täyttämisestä pankille tai rahalaitokselle, joka myönsi asuntolainasi. Ikään kuin tuo ei olisi 
tarpeeksi pahaa niin, jos valtio päättää että se haluaa omaisuutesi, viranomaiset voivat ilmestyä ja 
pakottaa sinut myymään kaiken sen heille perustuen pakkolunastusoikeuslakiin (law of eminent 
domain). 
 
Valtio jopa pitää sinun pikkulapsiasi heidän omaisuutenaan. Jos valtio joskus pitää sinua epäsopivana 
vanhempana, he voivat lähettää sosiaalityöntekijän noutamaan lapsesi, ja on hyvin vähän mitä sinä voit 
tehdä sen suhteen paitsi yrittää saada takaisin lapsenhuoltajuus oikeusistuimessa. 
 
Ihmiset, ei ole olemassa mitään mitä me omistamme tänään, jota ei voitaisi ottaa pois huomenna. 
Kuitenkin, me palvelemme Kaikkivaltiasta Jumalaa, ja viime kädessä Hän on ohjaimissa. Ei kukaan voi 
viedä sinun hengellistä vapauttasi, jonka sinä omistat Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ei kukaan voi 
ottaa pois rukouksiasi. Ei kukaan voi ottaa pois aarteitasi Taivaassa. Ei kukaan voi ottaa pois 
Kirjoituksia, jotka ovat kätketyt sydämeesi. Jos sinä et ole vielä pyhittänyt elämääsi Jeesukselle 
Kristukselle, minä rohkaisen sinua tekemään nyt niin. Kadu syntejäsi, luovuta sydämesi Jumalalle, ja 
sinä tulet omistamaan pelastuksen, etuoikeudet, vapauden, ja rauhan joka ylittää kaiken ymmärryksen. 

 
Ohentunut rahavarasto! 

 
Siirrossa, joka on kipinöinyt suuttumusta ympäri maailman ja saanut aikaan ekonomistien 
huolenilmaisua mahdollisuuden yllä, että inflaatio karkaa käsistä Yhdysvalloissa, Liittovaltion 
Keskuspankin puheenjohtaja Ben Bernanke teki äskettäin päätöksen pumpata 600 miljardia dollaria 
USA:n talouteen joukkovelkakirjojen oston avulla. (1) Tämä menettely, joka tunnetaan 
”kvantitatiivisena elvyttämisenä”, tulee alentamaan USA:n dollarin yleistä arvoa samalla, kun 
teoreettisesti hankkii pankeille enemmän rahaa laajentamaan luotonantoa ja myöntämään lainoja 
yrityksille ja kuluttajille. 
 
Keskuspankin todellinen tavoite, kuitenkin, on nostaa inflaatioastetta Yhdysvalloissa. 
Talousasiantuntijat ovat jakautuneita sen suhteen onko tämä hyvä idea joidenkin sanoessa että 
Amerikka tarvitsee pienen inflaation ravistamaan amerikkalaiset irti rahoistaan. Toiset ennustavat, että 
Keskuspankki tulee menettämään kontrollin inflaatioon, mikä tulee aiheuttamaan tavaroiden ja 
palvelujen hintojen suunnattoman piikin ylöspäin. Al Niemellä, eteläisen metodistiyliopiston 



liiketalouden tiedekunnan dekaanilla (the dean at Southern Methodist University Cox School of 
Business) Dallas’issa, Teksasin osavaltiossa, on tällaista sanottavaa, ”Amerikkalaiset kotitaloudet 
menettävät 14 biljoonaa dollaria heidän nettoarvostuksistaan taantumassa johtuen rajusta putouksesta 
asuntojen hinnoissa, ja heidän 401(k) -eläkesäästöjensä arvon laskusta. Kotitaloudet eivät kuluta koska 
ne ovat peloissaan ja yrittävät täydentää joitakin heidän menetyksiään. Yritykset eivät palkkaa väkeä 
koska ihmiset eivät kuluta.” (2) Kyle Bass, pääinvestointivirkailija Hayman Advisors LP:ssä, totesi, 
”Valitettavasti, Yhdysvaltojen velka aikoo kasvaa yli 90 prosenttiin bruttokansantuotteesta (GDP) tänä 
vuonna. Korkomenot kasvavat voimakkaasti. Meillä tulee olemaan paljon, paljon suurempi ongelma 
tulevaisuudessa (down the road). Ja valitettavasti tämä tulevaisuus ei ole kovin kaukana.” Hän 
myöhemmin jatkoi sanoen, ”Minun kotitaloudessa, kun minä kulutan kaksi kertaa enemmän kuin 
ansaitsen, minun täytyy sovitella kulutustani takaisin. Mutta tässä hullussa maailmassa jossa elämme, 
kun USA tuhlaa 3,6 biljoonaa dollaria vuodessa ja me tuomme vain 2,2 biljoonaa dollaria, me 
päätämme kuluttaa enemmän ja rahoittaa sitä painamalla rahaa.” (3) 
 
Lukuisat viranhaltijat ympäri maailman rupesivat äkkiä kritisoimaan tätä viimeisintä määrällisen 
elvytyksen kierrosta. Kiinan varaulkoministeri Cui Tiankai sanoi, ”He ovat velkaa meille jonkun 
selityksen. Minä olen nähnyt paljon huolenaihetta tämän talouspolitiikan vaikutuksesta taloudelliseen 
stabiliteettiin muissa maissa.” (4) Saksan talousministeri Wolfgang Schaeuble totesi puhuessaan 
konferenssissa, ”Kaikella asiaankuuluvalla kunnioituksella, USA:n menettelytapa on päämäärätöntä. 
Ongelma ei ole maksuvalmiuden puute. Ei ole niin, että amerikkalaiset eivät ole pumpanneet tarpeeksi 
likviditeettiä markkinoille, ja nyt kun sanotaan että pumpataan lisää markkinoille, niin se ei tule 
ratkaisemaan heidän ongelmia.” (5) Viranhaltijat Ranskasta, Etelä-Afrikasta, ja muista valtioista 
ympäri maailman ovat myös ilmaisseet tyytymättömyytensä. 
 
Samaan aikaan, monien hyödykkeiden hinnat, sellaisten kuten viljan ja puuvillan, ovat nousseet 
yhtälailla kuten arvokkaiden metallien hinnat. Itse asiassa, kullan hinta nousi yli 1,400 dollariin 
unssilta ensimmäistä kertaa koskaan marraskuun alussa 2010. Mitä tulee ennätyksiä rikkovaan kullan 
hintaan, IG Markets’in pääjohtaja Dan Cook sanoi, ”Ihmiset ovat todella huolissaan taas ja niinpä minä 
luulen että näemme turvahakuista ostamista. Pidätpä hallussasi dollareita tai euroja tai mitä tahansa 
omistat, kulta on siinä eräänlainen käypä (go-to) tuote, hyödyke yhtälailla kuin kaupankäyntivaluutta. 
Ei kukaan näytä olevan kovinkaan halukas myymään pois sitä. (6) 

 
Kasvava vararikon uhka! 

 
Asiat eivät näytä hyviltä Yhdysvaltojen taloudelle. Liittovaltion budjettialijäämä vuodelle 2010 ylitti 
biljoona dollaria toisena vuonna peräkkäin. (7) USA:n kansallinen velka on noussut yli kolmeen 
biljoonaan dollariin siitä lähtien kun Obama astui virkaan vuonna 2009. (8) Nyt entinen BB & T:n, 
kansakunnan kymmeneksi suurimman pankin, hallituksen vetäjä ja pääjohtaja, John Allison on 
todennut, että Yhdysvaltojen vararikko on ”matemaattinen varmuus”, ellei rajuihin toimenpiteisiin 
ryhdytä. Hra. Allison sanoi CNS News’in haastattelussa joka julkaistiin marraskuun 4. päivänä 2010, 
”Jos sinä lasket lukuja, kaikilla noilla luvuilla, joista sinä juuri puhuit, joiden minä luulen olevan 
tarkkoja, hyvin tarkkoja, 20 tai 25 vuoden ajalta, niin Yhdysvallat menee konkurssiin. Se on 
matemaattinen varmuus.” Hän edelleen jatkoi sanoen, ”Nykyään valtiot eivät mene vararikkoon sillä 
tavalla kuin yritykset tekevät. Ne eivät jätä konkurssihakemusta. Ne tavallisesti joutuvat 
hyperinflaatioon. Ne painavat nipun paperirahaa, tai niistä tulee Kolmannen maailman talouksia kuten 
Argentiina – ellemme muuta kurssia. Joten, meidän täytyy ehdottomasti muuttaa suuntaa.” (9) 
 
Yhdysvaltojen vararikolla tulisi todennäköisesti olemaan suunnaton vaikutus globaaliin talouteen. Itse 
asiassa, eri maiden taloudet ympäri maailman ovat hyvin yhteenkietoutuneita, ja ne ovat 
vuorovaikutuksessa toistensa kanssa niin paljon että sellainen katastrofi voisi hyvinkin helposti saattaa 
vararikkoon muita valtioita yhtälailla. Samanaikainen monien merkittävien maailmantalouksien 
romahdus sopisi mukavasti saatanan suunnitelmiin maailmanhallituksesta. Kuitenkin, se helpottaisi 
tarvetta uudelle globaalille valuutalle, joka lähes varmuudella olisi käteisvapaa rahajärjestelmä. On ollut 
jo jotain pulinaa uudesta globaalista valuutasta, ja se oli Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy, joka 
lausui lokakuussa 2010, ”Meillä täytyy olla rohkeutta kuvitella yhdessä, koordinaation avulla, miten me 
voimme luoda perustan uudelle kansainväliselle rahajärjestelmälle.” 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/401(k)


Maailmassa on juuri nyt monia taloudellisesti vaikeuksissa olevia maita, erityisesti Euroopassa. 
[Viimeisin on Irlannin tapaus, joka on velkaantunut sen pankkien holtittoman luotonannon myötä 
synnyttäen asuntokuplan. Irlantia autetaan nyt 85 miljardin euron tukipaketilla EU-maiden ja IMF:n 
toimesta. Suom. huom.] Samalla kun jotkut Euroopan Unionin maista makaavat maksukyvyttömyyden 
partaalla, Saksan liittokansleri Angela Merkel on ehdottanut että sekaantumisella pelastuspakettien 
kanssa (kuten tehtiin aikaisemmin) sijaan, heidän pitäisi vain sallia valtioiden mennä konkurssiin. (11) 
Ilman taloudellista väliintuloa kansakuntien talouksien kaatumiseen ei pitäisi mennä pitkään. Kreikan 
velkamäärän ennustetaan nousevan 150%:iin heidän bruttokansantuotteestaan vuoteen 2013 
mennessä. (12) 
 
Yrityksessä torjua taloudellinen romahdus, Britannian hallitus ilmoitti uudesta säästöohjelmasta 
lokakuussa 2010. Ohjelma tulee johtamaan sosiaalietuuksien leikkauksiin, eläkeiän nostamiseen, ja 
490,000 julkisen sektorin työpaikan vähennykseen. Britannian ylin finanssiministeri, George Osborne 
totesi, ”Tänään on päivä, jolloin Britannia astuu askeleen taaksepäin reunalta. Se on vaikea tie, mutta se 
johtaa parempaan tulevaisuuteen.” (13) 
 
Minä tiedän että talousdata, jota me näemme näinä päivinä, on huolestuttavaa. Olen varma että monet 
teistä, jotka luette tätä uutiskirjettä, kärsitte taloudellisista vastoinkäymisistä. Haluan muistuttaa 
kaikkia teitä, että Jumala on hyvin läsnä oleva apu vaikeuksissa, ja Hän vastaa rukoukseen. Jos sinä 
tarvitset työtä, jos sinulla on ongelmia asuntosi maksukuluissa, tai jos on olemassa mitä tahansa muita 
taloudellisia vaikeuksia, joiden kanssa kamppailet, niin minä rohkaisen sinua huutamaan Jumalaa ja 
etsimään Hänen johdatustaan. Yhtä hyvin meidän rukoustiimimme täällä Las Trumpet -ministeriössä 
olisivat enemmän kuin iloisia nostamaan sinut esille rukouksessa; joten älä ujostele lähettää meille 
rukouspyyntöäsi! 

 
Vaatimus globalisaatioon! 

 
Yksi syistä miksi Yhdysvallat on niin suurissa vaikeuksissa tänä päivänä, johtuu taloudellisen 
globalisaation laajentumisesta. Se on johtanut koko ajan kasvavaan kauppataseen alijäämään sellaisten 
maiden kuten Kiina kanssa samalla, kun he ohjaavat massiivisia määriä vaurautta pois Yhdysvalloista ja 
käyttävät sitä pönkittämään heidän omaa talouttaan. Yhdysvallat jatkaa kiinalaisten tavaroiden tuontia 
massiivisin määrin sillä välin kun vie paljon, paljon vähemmän. Tällä on ollut tuhoisa vaikutus USA:n 
velan määrään aiheuttaen samalla kaikkialla Amerikassa tehtaiden sulkemisia kun tehdasteollisuus-
sektori kutistuu aina vain pienemmille tasoille ajan kuluessa. 
 
Äskettäisen vierailunsa aikana Mumbai’hin, Barack Obama vaati uutta kumppanuutta Intian kanssa 
kun hän häpeämättömästi (unabashedly) ylisti niitä asioita mitä hän pitää globalisaation hyötyinä. 
Puhuessaan kokouksessa Mumbai’ssa, Obama sanoi, ”Minä luulen että eräs haasteista, joita me 
tulemme kohtaamaan USA:ssa aikana, jolloin me olemme vielä elpymässä finanssikriisistä, on se, miten 
me reagoimme joihinkin globalisaation haasteisiin. Tosiasia on se, että suurimman osan elinaikaani – 
ja minä täytän viisikymmentä ensi vuonna – USA oli niin suunnattoman hallitseva taloudellinen valta, 
meillä oli niin laajat markkinat, meidän teollisuutemme, meidän teknologiamme, meidän 
tehdasmainen valmistuksemme oli niin merkittävää, että me aina kohtasimme muun maailman 
taloudellisesti meidän ehdoillamme. Ja nyt johtuen Intian ja Kiinan ja Brasilian ja muiden maiden 
uskomattomasta kasvusta, USA pysyy suurimpana taloutena ja suurimpana markkinana, mutta on 
olemassa todellista kilpailua.” Obama edelleen jatkoi sanoen, ”Tulee olemaan köydenvetoa USA:n 
sisällä niiden kesken, jotka näkevät globalisaation uhkana, ja niiden, jotka hyväksyvät että me elämme 
avoimessa yhdistyneessä maailmassa, jolla on haasteita ja mahdollisuuksia.” (14) 
 
Toisessa mielenkiintoisessa twistissä, Euroopan Unionin presidentti Herman Van Rompuy antoi 
hiljattain lausunnon, ”Jokaisessa jäsenvaltiossa, on olemassa ihmisiä, jotka uskovat että heidän maansa 
voi selviytyä yksinään globalisoituneessa maailmassa. Se on enemmän kuin illuusio – se on valhe.” (15) 
Me näemme suoranaisia hyökkäyksiä maailman johtajilta, jotka kritisoivat niitä, jotka toivovat että 
heidän maansa säilyttävät suvereenisuutensa. Joku ei voi kuin ihmetellä kuinka kauan se vie, kunnes he 
yrittävät yhdistää koko maailman yhdeksi kansakunnaksi Antikristuksen petojärjestelmän alaisuuteen. 

 



Yksityisyys – sammumisen partaalla! 

 
Näinä päivinä minä usein törmään juttuihin, niin uskomattomiin, että minun ensimmäinen ajatukseni 
on, ”Tämä ei mitenkään voi olla totta.” Ja silti tosiasiat ovat siellä, silminnähtäviä kuten päivämäärä 
valtavirran uutislähteissä. Totuus on, että meidän yksityisyyttä vastaan on hyökätty niin pitkän aikaa, 
että meillä on siitä hyvin vähän jäljellä. Jotkut asiat, jotka nyt putkahtavat esiin uutisissa kuulostavat 
hyvin paljolti tieteistarinoilta. 
 
Hallitus Yhdistyneessä Kuningaskunnassa (Britannia) on ilmoittanut suunnitelmista varastoida 
jokainen sähköpostiviesti ja jokainen verkkosivu, joilla britit käyvät. Britannian strateginen puolustus- 
ja turvallisuusselonteko totesi, ”Me tulemme esittelemään ohjelman ylläpitämään turvallisuuskykyä, 
tiedustelua, ja lainvalvontavirastoja saamaan kommunikaatiodataa ja sieppaamaan yhteyksiä 
tarkoituksenmukaisten laillisten puitteiden sisällä. Tämän ohjelman edellytetään pysyvän pystyssä 
muuttuvan teknologian kanssa ja ylläpitävän kykyjä, jotka ovat elintärkeitä työlle, jota nämä virastot 
tekevät suojellakseen suurta yleisöä. (16) 
 
Se tuli päivänvaloon viime kuussa, että Obaman hallinto suunnittelee uutta lakia, joka vaatisi kaikkien 
Internetin palveluntoimittajien rakentaa takaovet heidän verkkosivuilleen ja sallia hallinnon helppo 
pääsy niihin valvontaa varten. Jos se hyväksytään, hallitus kykenisi jäljittämään kaikki sinun Internet-
yhteytesi – käsittäen Facebookin, Twitterin, ja Skypen. (17) Lokakuussa oli myös raportteja, jotka 
osoittivat, että USA:n armeija työskentelee järjestelmässä, joka voi tutkia miljardeja sähköpostiviestejä 
tunnistamaan potentiaaliset uhat kansalliselle turvallisuudelle. Kolmenkymmenenviiden miljoonan 
dollarin projektista ilmoitettiin Defense Advanced Research Projects Agency’n, tai DARPA’n, taholta, 
mikä oli ryhmä, joka on vastuussa Internetin keksimisestä. DARPA väitti äskettäisessä lausunnossa, 
”Joka kerta kun me näemme tapauksen, kuten sotilaan hyvässä henkisessä kunnossa tulevan 
murhanhimoiseksi tai itsetuhoiseksi, tai viattoman sivustakatsojan tulevan pahansuovaksi, me 
ihmettelemme miksi me emme nähneet sen tapahtumista. Kun me käymme todisteet läpi saamamme 
faktatiedon jälkeen, me usein löydämme jäljen, joskus jopa ’ilmiselvän’ sellaisen. Kysymys on: 
Voimmeko me poimia jäljen ennen faktatietoa, suomalla meille aikaa tulla väliin ja estää tapahtuma.” 
Projektia kutsutaan nimellä ”Anomaly Detection at Multiple Scales”, tai ADAMS. (18) Bruce Schneier, 
kirjojen kirjoittaja koskien turvallisuusteknologiaa, haukkui DARPA’n uuden ohjelman. ”Tämä on sitä 
mitä poliisivaltio tekee – kaikki katsomassa mitä jokainen tekee ja poliisin vahtiessa jokaista siirtoasi. 
Ja mitä me opimme historiasta, on se, että poliisivaltiot eivät koskaan toimi. Ei ole koskaan 
turvallisempaa”, sanoi Schneier CNN:n haastattelun aikana. (19) [Suomessa on poliisivaltio koskien 
ainakin maanteitä, sillä järjetön nopeuksien valvonta nykyään peltipoliisien avulla muistuttaa valtion 
tahallista rahastusta, jolla ei tosiasiassa paranneta liikenneturvallisuutta lainkaan. Suom. huom.] 
 
Viranomaiset Euroopassa ovat nyt testaamassa upouutta liikennekameraa Suomessa. Kamera on niin 
kehittynyt, että se ei ainoastaan pysty näkemään ajavatko autoilijat ylinopeutta, vaan se myös tietää 
onko ajajalla vakuutus, käyttääkö turvavyötä, tai ajaako liian lähellä toisia ajoneuvoja. Kamera voi ottaa 
kuvia 150 jalan (1 jalka = n. 30 cm) etäisyydeltä asti, ja se on linkitetty satelliitin kautta poliisilaitoksiin 
niin, että syytteeseenpano voi alkaa sekuntien sisällä havaitusta rikkomuksesta. Suunnitelmat ovat työn 
alla sijoittaa näitä kehittyneitä liikennekameroita kaikkialle Eurooppaan alkaen vuodesta 2013. (20) 
[No siinä se sitten tuli. Suomi on NWO:n kokeiluvaltio. Allekirjoittanut on itse jäänyt kiinni näiden 
kameroiden toimesta pari kertaa ylinopeuden ollessa korkeintaan 15 km/h, vaikka ajelen tosi vähän. 
Suom. huom.] 
 
Kun maailma alkaa lähentyä ympärillämme ja enemmän yksityisyydestä viedään, on alkanut tuntua 
siltä kuin ainoa yksityisyys joka on jäljellä, sijaitsee meidän mieltemme rajoissa. Kuitenkaan, kukaan ei 
pysty lukemaan ajatuksiamme. Kuitenkin, tiedemiesten joukko Kalifornian teknologiainstituutiosta 
(California Institute of Technology) on nyt työstämässä tekniikkaa joka mahdollistaisi heidän lukea ja 
rekisteröidä henkilön unia ja ajatuksia. Johtava tiedemies, Tri. Moran Cerf totesi, ”Me haluaisimme 
lukea ihmisten unia. Se olisi ihmeellistä lukea ihmisten mieliä kun he eivät pysty kommunikoimaan, 
kuten sellaisten ihmisten, jotka ovat koomassa.” (21) Niin ihmeellistä kuin se olisikin kommunikoida 
koomapotilaiden kanssa, niin on päivänselvää että sellaista teknologiaa voitaisiin käyttää rikollisiin 
tarkoituksiin. Tulemmeko me jonakin päivänä elämään maailmassa, jossa edes meidän ajatuksemme 
eivät ole yksityisiä? 



 
Islamin jatkunut nousu! 

 
Kun yhä enemmän tarinoita nousee pintaan kidutuksesta ja julmuudesta, jota aiheutetaan islamististen 
”ääriainesten” taholta, me edelleen näemme poliitikkojen hemmottelevan islamilaisia viranomaisia ja 
toitottavan Islamia suurena ja rauhanomaisena uskontona. Silti hartaat muslimit ovat joitakin kaikkein 
räjähdysherkimpiä ihmisiä maapallolla. Kaikki mitä sinun täytyy tehdä, on loukata heidän 
profeettaansa Muhammed’ia tai piirtää hänen kuvansa ja sinä tulet olemaan syyllinen 
”jumalanpilkkaan”, jota pidetään kuolemalla rangaistavana rikoksena Sharia-lain alaisuudessa. 
 
Sharia on yhdistelmä lakeja, jotka ohjaavat Islamia, ja nämä lait vakuuttavat, että kaikkien muslimien 
täytyy seurata ja totella niitä. Sharia-lain yksityiskohdat voivat vaihdella riippuen siitä mikä Islamin 
ryhmä on tarkastelun alla. Esimerkiksi, sunni- ja shiiamuslimeilla ei ole identtisiä lakeja. Kuitenkin, 
nämä lait ovat aina hyvin ankaria ja hyvin ahdistavia. Yksi sellainen esimerkki Sharia’sta toiminnassa 
oli hiljattainen kristityn viiden lapsen äidin syylliseksi tuomitseminen jumalanpilkan ”rikoksesta”. Asia 
Bibi määrättiin hirtettäväksi tuomari Naveed Iqbal’in toimesta sen jälkeen kun musliminaiset kertoivat 
hänestä paikalliselle muslimipapille halventavien huomautusten tekemisestä Muhammed’in suhteen. 
(22) Huomautettakoon tässä, että islamilainen ryhmä, tunnettu nimellä Islamic State of Iraq (Irakin 
islamilainen valtio) on äskettäin julistanut että kaikki kristityt heidän maissaan ovat ”laillisia kohteita”. 
He väittivät lausunnossa, ”Kaikki kristilliset keskukset, organisaatiot ja laitokset, johtajat ja seuraajat, 
ovat laillisia kohteita mujahideeneille [pyhiä sotureita].” (23) 
 
Marraskuun 2:sena 2010, Oklahoman osavaltio hyväksyi Question 755 -lakiesityksen 70%:n 
marginaalilla. Kansanäänestyksen suunniteltiin tehokkaasti estävän Sharia-lakia koskaan saamasta 
sijaa Oklahomassa. Lakiesityksen otteessa lukee seuraavaa, ”Tämä lakiesitys korjaa Perustuslakia. Se 
muuttaa kappaleosuutta, joka käsittelee tämän osavaltion oikeusistuimia. Se korjaisi artiklaa 7, 
kappaletta 1. Se saa oikeusistuimet turvautumaan Liittovaltion ja osavaltion lakeihin päätettäessä 
oikeusjuttuja. Se kieltää oikeusistuimia tarkastelemasta tai soveltamasta kansainvälistä lakia. Se kieltää 
oikeusistuimia Sharia-lain tarkastelusta ja soveltamisesta.” (24) Sen jälkeen kun lakiesitys hyväksyttiin 
musertavalla äänten enemmistöllä, muslimiaktivisti Oklahoma City’stä, nimeltään Muneer Awad, nosti 
oikeusjutun sitä vastaan. Marraskuun 9:ntenä 2010, the Wall Street Journal raportoi että päätuomari 
Vicki Miles-LaGrange antoi väliaikaisen hyllytysmääräyksen lakiesitystä vastaan kunnes hän voi 
ratkaista rikkooko Question 755 USA:n Perustuslakia. (25) Minä pidin sitä naurettavana että 
väliaikainen hyllytysmääräys annettiin, ja minä rukoilen Jumalaa että lakiesitys tullaan panemaan 
toimeen. Sharia-lailla ei ole mitään oikeutta olemassaoloon Yhdysvalloissa. Se pitäisi julistaa pannaan 
jokaisessa osavaltiossa. 
 
Muuten, Islamista on tullut äärimmäisen laajalle levinnyt uskonto Euroopassa. Itse asiassa, nimi 
”Muhammed” (tai sen muunnelmat) on nyt suosituin poikien nimi Britanniassa, joka on annettu 7,549 
vastasyntyneelle poikalapselle vuonna 2009. (26) 

 
Kiina – nouseva supervalta! 

 
Kiina on laajentunut monilla eri tavoilla viimeisten muutamien vuosikymmenten kuluessa. Sen talous 
on kasvanut, sen armeija on laajentunut, sen teknologia on kehittynyt, ja sen painostavat taktiikat 
Kiinan kansalaisia vastaan ovat aina vain muuttumaton osa elämää. Miksi on niin, että Amerikan 
Yhdysvaltojen suurin kauppakumppani on kommunistinen valtio? Ja miksi on tosiasia, että Kiinan 
hallinto on kommunistinen mikä niin usein näennäisesti lakaistaan maton alle? Me harvoin kuulemme 
heitä kutsuttavan enää ”punaisiksi kiinalaisiksi”. 
 
Vaikkakaan minä en ole koskaan ollut siellä, minulla on tunne että Kiina ei ole kovin miellyttävä paikka 
asua. Informaatiota vartioidaan tarkasti ja pääsyä Internetiin tukahdutetaan kansallisen palomuurin 
avulla, jota kontrolloi hallitus. Monia kiinalaisia palkataan sisälle, mikä merkitsee työväkeä riistävän 
yrityksen työvoimaa, jotka työskentelevät pitkiä tunteja vähäisellä palkalla tehtaissa valmistaen 
tavaroita, jotka ovat menossa Yhdysvaltoihin. Ja jos nuo seikat eivät olleet tarpeeksi pahoja, heillä on 
ankara ”yksi lapsi perhettä kohden” politiikka. Tietysti, he joskus sallivat rikkaiden tai 



vaikutusvaltaisten perheiden omistavan enemmän kuin yhden lapsen, jos niillä on varaa maksaa sakot. 
Kuitenkin, jos perheellä ei ole varaa maksaa sakkoja omistamalla enemmän kuin yhden lapsen, niin äiti 
pakotetaan usein aborttiin. 
 
Minulla on edessäni raportti lokakuulta 2010, jossa on kaamea yksityiskohtainen kuvaus pakotetusta 
abortista kiinalaisen naisen kohdalla, joka oli kahdeksannella kuulla raskaana. Kaksitoista hallinnon 
viranomaista ryntäsi Xiao Aiying’in kotiin ja alkoi potkia ja lyödä häntä vatsaan, oletettavasti yrittäen 
pakottaa keskenmenoon. Hetken päästä he raahasivat häntä potkivana ja kirkuvana sairaalaan, missä 
naista pidettiin tehokkaasti kurissa. Sitten he pistivät naiseen lääkettä tappaakseen hänen vauvansa. 
Naisen aviomiestä, Luo Yanquan’ia, siteerataan toteamalla, ”He pitivät hänen käsiään selkänsä takana 
ja painoivat hänen päänsä seinää vasten ja potkivat häntä mahaan. Minä en tiedä yrittivätkö he saada 
hänelle keskenmenon. Meidän kymmenvuotias tyttäremme on ollut innoissaan pikkuveljen tai -siskon 
saamisesta, mutta minä en tiedä kuinka minä voin selittää hänelle mitä on tapahtunut.” (27) 
 
Huoli on kasvanut sen yllä mitä on aistittu kun kiinalaisia ”uhkaillaan” joidenkin kansakuntien taholta. 
Nyt Yhdysvallat tekee suunnitelmia Australian kanssa jakaakseen sotilastukikohdan siellä sallimaan 
Yhdysvaltojen helpompi pääsy alueelle. USA:n puolustusministeri Robert Gates yritti vähätellä ideaa 
että Kiinalla oli jotakin tekemistä USA:n ja Australian yhteistyön kanssa. ”Kyse on enemmän meidän 
suhteistamme muun Aasian kanssa kuin että kyse olisi Kiinasta”, Gates sanoi. Kuitenkin, USA:n 
ulkoministeri Hillary Rodham Clinton ei ujostellut mainitsemasta Kiinaa. ”Me haluamme nähdä Kiinan 
nousun olevan menestyksekästä, tuoden hyötyjä kiinalaisille, mutta ottavan samalla suurempaa 
vastuuta ja sääntöihin perustuvaa lähestymistä kaikkia sen naapureita kohtaan”, Clinton sanoi 
toimittajille. (28) 
 
Hillary Clintonin sanavalinta, ”Kiinan nousu (China’s rise)”, on mielenkiintoinen. Ehkä hän haluaa 
ahdistavan kommunistisen vauvoja tappavan kansakunnan, joka pakottaa kolmeentoista miljoonaan 
aborttiin vuodessa, nousun olevan menestyksekästä, mutta minä vakuutan sinulle että Jumala katsoo 
alas suuttumuksessa, ja heidät tullaan tuomitsemaan pahuudestaan jonakin päivänä. 

 
Uhkakuvia Iranista ja Pohjois-Koreasta! 

 
Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad on vihastuttanut paljon maailmaa viime kuukausina hänen 
sotaisalla äänensävyllään ja kiihotuspuheillaan. Nyt asiantuntijat kertovat meille, että Iran on 
pääsemässä yhä lähemmäksi omistamaan ydinaseita. Mark Fitzpatrick, ydinaseiden leviämisen 
estämisen ja aseidenriisunta-ohjelman johtaja (director of the Non-Proliferation and Disarmament 
Program), on hyvin huolissaan. Puhuessaan Iranista hän totesi, ”Se on tuottanut varastoon 3,000 
kilogrammaa matalarikasteista uraania, mikä ei palvele mitään siviilitarkoitusta tänään koska Iran saa 
ydinpolttoainetta Bushehr’in reaktoria varten Venäjältä, ja Iranilla ei ole mitään kykyä käyttää 
matalarikasteista uraania ja tuottaa ydinpolttoainetta. Joten mikä on tarkoitus?” Fitzpatrick edelleen 
totesi, ”Minä ajattelen todella että, jos se pääsee pisteeseen, jossa omistetaan ydinase, niin siellä tulee 
olemaan sota.” 
 
Pohjois-Korealla on jo ydinaseita, ja Yhdistyneiden Kansakuntien raportin mukaan, he ovat vieneet 
kiellettyä ydin- ja ohjusteknologiaa Iraniin, Syyriaan, ja Myanmariin. Raportti toteaa, ”Asiantuntijoiden 
paneeli on tarkistanut useita hallituksen arvioita; kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 
toimittajat tutkivat papereita ja mediaraportteja syyttäen Korean demokraattista kansantasavaltaa 
osallistumisesta ydinaseita ja ballistisia ohjuksia koskeviin aktiviteetteihin tietyissä maissa, käsittäen 
Iranin islamilaisen kansantasavallan, Syyrian arabitasavallan, ja Myanmarin (Burma).” (30) Associated 
Press’in raportin mukaan, Pohjois-Korea on nyt uhannut vahvistaa heidän ”sotapelotevoimaansa” 
tuhatkertaiseksi niin kauan kuin he uskovat että USA:n sotilaallinen uhka on olemassa. (31) On myös 
huomioimisen arvoista, että yksi Pohjois-Korean pääliittolaisista on Kiina. [Pohjois-Korea on jo 
aloittanut sotapelin. Sen tykistö ampui tiistaina 23.11.2010 tunnin ajan kranaatteja Etelä-Korean 
sotilastukikohtaan lähisaarella tappaen kaksi sotilasta ja kaksi siviiliä sekä haavoittaen useita. Tämä 
tapahtui yllättäen eikä Etelä-Korea vielä vastannut tuleen. Miten on lähipäivinä kun USA ja Etelä-Korea 
aloittavat yhteiset sotaharjoitukset sunnuntaina 28.11.2010 Pohjois-Korean lähettyvillä? Onko kyseessä 
provokaatio, jonka Pohjois-Korean toivotaan nielevän? Alkaako 3. maailmansota Korean niemimaalta? 
Suom. huom.] 



 
  

 

Pohjois-Korean hyökkäys sytytti valtavia paloja Etelä-Korean puolella. (AOP/GETTY IMAGES)  
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Lopuksi, minä tiedän että on olemassa paljon lisää asioita, joista voisin kirjoittaa, jos tämän 
uutiskirjeen tilarajoituksia ei olisi. Mount Merapi’n tulivuori, Indonesiassa, on purkautunut lukuisia 
kertoja, johtaen tuhoisiin elämänmenetyksiin ja vahinkoihin, joiden arvioidaan olevan kymmenissä 
miljoonissa dollareissa. (32) Haitilla on ollut äärimmäisen vaikea vuosi, joka ei ole kamppaillut 
ainoastaan varhaisessa vaiheessa olleen massiivisen maanjäristyksen kanssa, vaan hurrikaanien kanssa 
myös sekä puhjenneen koleraepidemian kanssa, joka on vaikuttanut tuhansiin ihmisiin ja on vaatinut 
useita satoja ihmishenkiä tähän saakka. (33) Me olemme näkemässä hälyttäviä otsikkoja sellaisia kuten, 
”Global Food Crisis Forecast As Prices Reach Record Highs (Globaalia ruokakriisiä ennustetaan kun 
hinnat saavuttavat ennätystasoja)” (34) ja ”Food Price Fears As U.S. Warns On Crop Yields (Ruoan 
hinta pelottaa kun USA varoittaa viljasatojen tuloksista)”. (35) Kuten tavallista, maapallo jatkaa 
järisemistään ja tärisemistään joka ainut päivä. 
 
Silti, mitä tulee kaikkiin ongelmiin maailmassa, me voimme pysyä ehjin nahoin ja turvassa 
hengellisessä satamassa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kanssa. Se oli 
psalmisti, joka kirjoitti Psalmissa 27:5, ”Hän kätkee minut majaansa pahana päivänä, hän 
suojaa minua telttansa suojassa, korottaa minut kalliolle.” Jos sinä haluat todellista 
vapautta, luovuta kaikki tämän elämän kuormat, ongelmat, ja huolet Jeesukselle. Luovuta Hänelle 
syntisi ja lähde eroon siitä. Olla vapaa synnistä, on olla vapaa kuolemasta. Ja tuo on suurin vapaus 
jonka voit koskaan omistaa. 
 
Minä haluan sydämellisesti kiittää kaikkia teitä ylitsevuotavasta rakkaudestanne, tuestanne, ja 
rohkaisusta näinä viimeisinä muutamana kuukautena. Minä yhä kaipaan isääni suunnattomasti ja 

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201011230081530_ul.shtml
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http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2010112812775650_ul.shtml


toivon syvästi että hän olisi kirjoittamassa näitä uutiskirjeitä minun sijasta. Minulla oli kunnia avustaa 
isääni yli 140 uutiskirjeen julkaisussa ennen kuin Herra otti hänet kotiin. Kun me kuljemme eteenpäin, 
me Last Trumpet -ministeriössä tulemme jatkamaan kovaa työtä Jumalan puolesta kun me pyrimme 
tekemään Hänen täydellisen tahtonsa ja toimittaa ajankohtaisen ja täsmällisen raportin 
nykytapahtumista Yhdysvalloissa ja maailmalla näinä viimeisinä päivinä. Kiitokset kaikille teille, jotka 
olette lähettäneet uutislehtileikkeleitä, -raportteja ja muita lähteitä. Vaikkakin minä olen kykenemätön 
käyttämään jokaista niistä uutiskirjeessä, minä luen ne kaikki. Tämä joulukuun LTN:n numero tulee 
olemaan vuoden 2010 viimeinen uutiskirje. Please, muistakaa lähettää meille täytetty uusimislomake 
ensi tilassa, niin että me voimme taata, ettette hukkaa yhtäkään vuoden 2011 numeroa. Jos teillä on 
mitä tahansa rukouspyyntöjä, please älkää epäröikö lähettää niitä meidän suuntaan. Meidän 
esirukoilijatiimimme tulevat antamaan kullekin pyynnölle yksilöllistä huomiota ja saattavat 
anomuksenne Kaikkivaltiaan valtaistuimen eteen. Armo ja rauha olkoon yllänne Herran Jeesuksen 
Kristuksen nimessä. 
 
Samuel David Meyer 
 
Suomentanut: Olli R. (“nokialainen”) 
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Erikoishuomautus: Uusi kunnianosoitus-nettisivu pastori David J. Meyer’iä varten voidaan nyt 
ladata osoitteesta http://pastormeyer.org.  
 
Jos sinulla on kommentoitavaa tästä uutiskirjeestä tai haluaisit ehdottaa tulevaisuuden 
keskustelunaiheita, sinä voit lähettää emailia osoitteeseen editor@lasttrumpetnewsletter.org.  

Lähettänyt Olli-R klo 18.08  
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Anonyymi kirjoitti...  
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wordly tarkoittaa maallista, eikä maailmanlaajuista  

28. marraskuuta 2010 20.49  

 

Anonyymi kirjoitti...  

anteeksi, siis worldly  

28. marraskuuta 2010 20.50  

 

Olli-R kirjoitti...  

Niinpä tosiaan, kiitos oikaisusta. Ei tullut tarkistettua sanakirjasta. Tarkistin muitakin 
käännösvirheitä. Nyt pitäisi olla kunnossa. Vähän hätiköin tuossa julkaisussa.  

29. marraskuuta 2010 2.03  
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