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Maailma toivon äärirajoilla! 

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

hyljänneet Herran, pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, he ovat kääntyneet pois. Mihin pitäisi teitä vielä 

lyödä, kun yhä jatkatte luopumustanne? Koko pää on kipeä, koko sydän sairas. Kantapäästä kiireeseen asti ei 

ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei ole puserrettu, ei sidottu eikä 

öljyllä pehmitetty.>>  

Jesaja 1:4-6  

>>Herra nostaa sinua vastaan kaukaisen kansan, joka tulee maan äärestä lentäen niinkuin kotka, kansan, 

jonka kieltä sinä et ymmärrä; tuimakatseisen kansan, joka ei armahda vanhaa eikä sääli nuorta. Se syö sinun 

karjasi hedelmän ja maasi hedelmän, kunnes sinä tuhoudut; se ei jätä sinulle mitään, ei jyviä ei viiniä eikä 

öljyä, ei raavaittesi vasikoita eikä lampaittesi karitsoita, kunnes on tehnyt sinusta lopun.>>  

5 Moos. 28:49-51  

>>Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen 

liitoille, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa; mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, 

jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä.>>  

Ef. 2:12-13  

Tässä LTN:n numerossa, me tutkimme ja katsomme maailmaa joka on niin monenlaisissa vaikeuksissa että se 

vaatisi tarkkanäköisyyden lahjaa Kaikkivaltiaalta alkaa ymmärtää sitä. Se on maailma täynnä tapahtumia ja 

katastrofeja sellaisessa suuressa mittakaavassa että meidät valmistetaan täysin käsittämään että Raamatun 

profetiaa toteutetaan joka päivä. Itse asiassa, nämä merkit nivoutuvat toistensa yhteyteen. Kun me kuuntelemme 

uutisia, se on kuin lukisi Matteuksen lukua 24, Luukkaan lukuja 17 ja 21; ja Markuksen lukua 13. Lisäyksenä 

tuohon, Ilmestyskirja on tulossa eläväksi aivan silmiemme edessä.  

Tämän maailman ihmisiä, ja näistä erityisesti Yhdysvaltojen kansalaisia, saatetaan hämilleen, tunnustaisivatpa he 

sen tai eivät. Pankkien epäonnistumiset, nopeasti nousevat polttoaineen ja ruuan hinnat, jatkuvat 

luonnonmullistukset, häämöttävät sodat, jne. edellyttävät ainakin jotakin huomiota ja tunnustusta jopa kaikkein 

välinpitämättömimmiltä ihmisiltä. Mutta kun epäuskon ohella tulee epäluuloa (disbelief), niin ainoa ihmisten 

enemmistön reaktio on jotenkin menettää kosketuskohta todellisuuteen. Tarve on korkea häiritseville seikoille 

koskien viihdettä, huumeita, uhkapelaamista, alkoholia, ja mitä tahansa muuta joka pitää silmät erossa totuudesta. 

Todellisuus saattaa olla tuskallista, mutta viimeinen tuomio ja ikuinen kadotus ovat paljon pahempia ja joihin ei 

ole olemassa korjausta.  

On totta että Herran suuri päivä on käsillä! Kun sinä luet tätä Last Trumpetin numeroa, sinä tajuat tämän totuuden 

koko ajan selvempänä. Jos sinä et tunne Herraa Jeesusta henkilökohtaisesti tai jos sinä olet pelokas ja epävarma, 

minä kehotan sinua varaamaan juuri nyt aikaa ja rukoilemaan Vapahtajaa. Hän kuulee sinua ja muuttaa sinun 

elämäsi kun sinä huudat katumuksessa. Älä pane luottamustasi kirkon jäsenyyteen, koska kukaan ei ole koskaan 

pelastunut kirkon kautta. Sinä tarvitset elämänmuutosta, henkilökohtaista kohtaamista Herran Jeesuksen kanssa, ja 

sinä tarvitset sitä nyt, ennen kuin on liian myöhäistä.  

Levottomuuden ja epävakaisuuden ajat! 

http://www.lasttrumpetministries.org/


Monia asioita on tapahtumassa kulissien takana kun näiden viimeisten päivien vehkeilyjä paljastetaan. LTN:n 

toukokuun numerossa, minä mainitsin ”suljettujen ovien istunnosta” ja neuvottelusta meidän kongressin 

edustajainhuoneen taholta. Minä myös mainitsin että sana oli vuotanut keskustelusta koskien USA:n talouden 

romahdusta tämän vuoden syyskuuhun mennessä. Koska se oli suljettujen ovien istunto, (1) ei ilmeisesti ole 

olemassa mitään dokumentaarista todistetta mistä keskusteltiin, minkä vuoksi minä totesin että vain Jumala tietää, 

ja aika näyttää. Seikka jota minä yritin painottaa, on että salaiset istunnot ovat moitittavia, ja että ei ole olemassa 

mitään muuta tarkoitusta salassapitoon kuin kätkeä pahuus. En sanonut että talous romahtaisi syyskuussa, vaan 

nykyiset olosuhteet varmasti kasvattavat tuota mahdollisuutta. Yksi asia on varma, ja se on tosiasia että meidän 

maatamme on oltu valtaamassa monien ja vaihtelevien hämäräperäisten voimien toimesta joilla kaikilla on sama 

pyrkimys. Tuo pyrkimys on heikentää Yhdysvaltoja täydelliseen avuttomuuden pisteeseen ja riippuvaisuuteen 

muista maailman kansakunnista. Tämä pakottaa esilletulevan yhden-maailman hallituksen sen alaisuuteen jota 

Illuminatin salaliittolaiset kutsuvat Luciferiksi, ja joka on todellisuudessa, saatana. Suomentajan kommentti: 

Ilmeisesti David Meyer on saanut sapiskaa Cutting Edgen David Baylta ym. koskien tätä ”suljettujen ovien 

istuntoa”, kun Meyer tällä tavalla puolustelee sanomisiaan. CE:hän väitti koko juttua uutisankaksi (hoax) joka 

kiertää internetissä. Heillä tietenkin oli omat intressinsä pelissä, koska he eivät aikaisemmin uskoneet USA:n 

talouden romahtamiseen lähiaikoina johtuen Lähi-idän rauhanpyrkimyksistä presidentti Bushin virkakauden 

aikana. Talous romahtaisi vasta valerauhan jälkeen jolloin syttyisi 3. maailmansota. Nyt CE on ehkä kääntämässä 

kelkkaansa, kun he puhuvat tämänhetkisistä USA:n talouden vakavista ongelmista. Minustakin näyttää siltä että 

talous voisi romahtaa syyskuuhun mennessä, joten aivan tuulesta temmattuja huhut salaisen istunnon keskustelun 

sisällöstä eivät varmaankaan ole.  

Äskettäisessä Washington Timesin numerossa kerrottiin ruotsalaisen vodkan valmistajan Absolutin laajasta 

mainoskampanjasta Meksikossa. Mainos, joka oli valmistettu meksikolaisia lukijoita varten, näytti laajan Pohjois-

Amerikan kartan jossa Meksiko nielaisee yli puolet Yhdysvalloista. Kuvateksti mainoksessa sanoi, ”Juo meidän 

tuotetta kun hyökkäät maahan.” (2)  

Toukokuun 6. päivänä, London Daily Telegraph raportoi että (punainen) Kiina oli salaa kehitellyt massiivisen 

uuden ydinkäyttöisten sukellusveneiden tukikohdan. Artikkeli myös totesi että jännitteet ovat nyt saavuttaneet 

kylmän sodan tason statuksen. Sukellusvenetukikohta, joka sijaitsee Hong Kongista lounaaseen, majoittaa 

kaksikymmentä 094 Jin-luokan sukellusvenettä jotka on varustettu ydinaseilla. (3) Punainen Kiina myös 

suunnittelee panevansa näytteille suurimman voimanosoituksen jota maailma on koskaan nähnyt olympialaisissa, 

joihin nyt viitataan puolisotilaallisina olympialaisina. Punaisen Kiinan turvallisuushenkilökunta koostuu 94,000 

sotilaasta vartioidakseen 10,500 urheilijaa. (4) Tällä hetkellä punaisella Kiinalla näyttää olevan runsaasti rahaa, 

josta suuri osa on tullut Yhdysvalloista. Samaan aikaan kun sillat ja ylikulkuväylät Yhdysvalloissa ovat 

murentumassa ja sortumassa, punainen Kiina on juuri avannut yhden maailman suurimmista silloista, joka on 22 

mailia (1 maili = n. 1,6 km) pitkä. (5) Hinta oli 1,7 miljardia dollaria. Yhdysvalloilla ei ole rahaa parannuksiin 

koska me kulutamme 5,000 dollaria sekunnissa meidän sotiimme Afganistanissa ja Irakissa. Tämä vastaa 18 

miljoonaa dollaria per tunti ulkomaisiin sotiin.  

Asiat tarvitsevat muutosta Yhdysvalloissa, ja parhaillaan on vaalivuosi. Voiko kukaan ajatteleva henkilö todella 

uskoa että asiat muuttuvat paremmiksi tarkastelemalla nykyisiä ehdokkaita Yhdysvaltain korkeaan presidentin 

virkaan? Meillä on Hillary Clinton, joka saattaa pian pudota. [Hillary luopui virallisesti ehdokkuudesta ja antoi 

tukensa Barack Obamalle lauantaina 7.6.2008. Suom. huom.] Nimi Hillary merkitsee naurettavaa, mutta hän ei 

ole mikään vitsi. Tämä okkulttinen nainen välittää jatkuvasti saatanallisia tervehdyksiä vasemmalla kädellään. Ja 

nyt demokraattien kilvan johdossa on Barack Hussein Obama. Hänen on myös nähty antavan saatanallisen 

tervehdyksen vasemmalla kädellään melko usein. (6) (Okkultiikan maailmassa, vasen, tai pahaenteinen (sinister), 

käsi on elämänvoiman ja kirouksen merkki.) Nimi Barack kirjoitetaan joskus muotoon Baraq, ja Baraq on 

Muhammedin siivekkään hevosen nimi ja näillä hevosilla islamin on määrä täyttää maailma ja valloittaa se. 

Hussein tarkoittaa komeaa yksilöä, ja kun sinä panet nuo kaksi sanaa yhteen ne tarkoittavat ”komeaa henkilöä 

jonka avulla islam täyttää Maan”.  

Hillary Clinton ja Barack Obama ovat johtaneet kuumentunutta kisaa kohti maan korkeinta virkaa, ja jotakin mitä 

epätavallisinta tapahtui äskettäisen Kentuckyn Derbyn aikana joka on mitä omituisinta. Sekä Hillary Clinton että 

Barack Obama vierailivat talleilla ennen kuuluisaa ja perinteikästä hevoskilpailua. Barack Obama valikoi hevosen 

nimeltä Big Brown (iso ruskea) näytille, ja tuo on hevonen joka voitti kilpailun. Hillary Clinton pani käsivartensa 

tammavarsan ympärille joka oli nimeltään Eight Belles (kahdeksan kaunotarta) ja valikoi hänet voittajaksi. Kun 

molemmat hevoset lähestyivät maaliviivaa, Eight Belles kaatui (went down) ja mursi nilkkansa kahdesta koivesta 



sen jälkeen kun oli päätynyt toiselle sijalle. Tämä hevonen, joka oli ainoa naaraspuolinen kisassa, täytyi lopettaa 

(euthanized) heti radalla. (7) Meidän täytyy myös huomauttaa että ennen kisaa, kun Hillary Clinton kietoi 

käsivartensa hevosen ympärille, hän sanoi että hän tunsi ”sisaryhteyttä Eight Bellesin kanssa”. Minä pidän tätä 

tarinaa hämmästyttävänä koska muistin perehtyneeni merenkulkulakiin ja siihen mitä tarkoitetaan kahdeksalla 

laivakellolla (eight bells). Merenkulkuohjeiden mukaan, vartiovuorot järjestetään laivan kannella jotka ovat neljä 

tuntia kestoajaltaan. Laivakelloa soitetaan puolen tunnin välein aloittaen yhdellä kellonsoitolla ja kasvattaen 

soittojen määrää lopuksi kahdeksaan. Ennen jokaista kahdeksan laivakellon kuulumista, laivan kapteenin täytyy 

antaa lupa. Tuo laki menee takaisin päiviin jolloin kahdeksan laivakelloa oli merkki kapinasta, mikä on laivan 

vihamielinen valtaus. Siten, kahdeksan laivakelloa (eight bells) tarkoittaa yhdestä kahteen asiaa: joko 

vartiovuoron loppumista tai vihamielistä valtausta. Tuo on sitä mitä Hillaryn hevosen nimi tarkoitti. Onko tämä 

jonkinlainen merkki? Onko meidän maamme vartiovuoron lopussa? Tuleeko tapahtumaan vihamielinen valtaus? 

Tuleeko olemaan kuolema maaliviivalla? Varmasti, outoja hengellisiä voimia on työssä tänä okkulttis-

latautuneena vuotena 2008.  

Suomentajan kommentti: Olin oikeassa Hillaryn suhteen. Hän on kelvoton (antikristus, pieni sarvi) joka ei ollut 

saapa kuninkaan arvoa, vaan anastaa (kaappaa) kuninkuuden juonillaan (Dan. 11:21). Muistettakoon että Hillary 

olisi USA:n 11. presidentti lähtien Harry Trumanista joka oli presidenttinä 2. maailmansodan päätyttyä, jolloin 

varsinaisesti Danielin 4. pedon eli Ilmestyskirjan pedon USA:n hegemoniakausi alkoi profetian 

kenraaliharjoitusvaiheessa. Tässä laskelmassa täytyy ottaa huomioon että molemmat Bushit lasketaan yhdeksi 

henkilöksi (huom. sama nimi). Luultavasti Obamalle siis sattuu jotakin (salamurha?) jotta Hillary voisi vielä 

nousta valtaan (ks. Dan. 11:20). Hillaryn hevosen kuolema saattaisi viitata tähän. Kahdeksan laivakelloa viittaa 

myös vuoteen 2008.  

On paljon mitä voisi sanoa John McCainista, republikaanien ehdokkaasta Yhdysvaltojen presidentiksi. Kun minä 

kirjoitan tätä, minä katselen kuvaa John McCainista seisomassa länsimuurilla (itkumuuri) Jerusalemin vanhassa 

kaupungissa. Hän on asettamassa rukousta muurin rakoihin. (8) Todellakin, on olemassa kummallisia 

antikristuksen voimia työssä, ja tämän kuvan katsominen johti minut muistamaan että gaelin (gaeli = 

skotlantilainen keltti) kielessä, McCain tarkoittaa Kainin poikaa. Genesis (1. Mooseksen kirja), luku neljä, kertoo 

meille että Kain oli ensimmäinen murhaaja, ja kaksi asiaa annettiin hänelle. Hänelle annettiin kirous koskien 

maata joka ei tuottaisi satoa hänelle, ja hänellä oli merkki pantuna hänen kehoonsa (ns. Kainin merkki). Siten, 

Kainista tuli merkin poika, ja kirouksen poika. Se on John McCain joka julkisesti ja röyhkeästi totesi että me 

voisimme olla Irakissa vielä sata vuotta!  

Todella, tämä sota on osoittautunut olevan kirous meidän kansakuntamme yllä ja muun maailman yllä yhtä lailla! 

Lähtien Irakin invaasion alusta, siellä on tapettu 1,6 miljoonaa ihmistä. Monet alueet tuosta maasta on myrkytetty 

köyhdytetyllä uraanilla joka on lähtöisin meidän aseista. Kolme biljoonaa dollaria on tuhlattu, ja suuri kuorma on 

pantu meidän armeijamme päälle. Lisäyksenä tuohon kaikkeen, me toimme amerikkalaisen elämäntavan tuohon 

ongelmaiseen kansakuntaan kun pian sen jälkeen jolloin miehitimme maan, alkoholi ja prostituutio laillistettiin.  

Viimeaikaiset raportit myös paljastavat että siellä on ollut 20 prosentin kasvua itsemurhissa USA:n armeijassa 

johtuen paineista koskien epäonnistuneita ihmissuhteita ja henkistä stressiä. (9) Lisäksi, Associated Press raportoi 

maaliskuun 15. päivänä 2008, että runsas kolmannes naisista sotavoimissa kertoi että heitä oli seksuaalisesti 

ahdisteltu, ja siellä oli 2,688 suoraa seksuaalista hyökkäystä vuoden 2007 aikana. (10)  

Huhtikuun 18. päivänä, Washington ilmoitti lähestyvistä avajaisista koskien mitä huolitelluinta ja vaikuttavinta 

suurlähetystöä maailmassa. Se on rakennettu Bagdadiin ja kootaan 104 eekkerin (1 eekkeri = 0,4 hehtaaria) 

kokoiselle alueelle koostuen 27 rakennuksesta, 619 huoneistosta, ja lukuisista ravintoloista, sisältäen 

ruokailupihan (food court). Sillä on myös sisä- ja ulkokentät koripalloa varten, lentopallokentät, ja sisäkäytössä 

olympialaiskokoa oleva uimahalli. Kustannukset tähän asti ovat olleet 474 miljoonaa dollaria. (11)  

Me olemme myös saaneet tietää että kalifornialainen sijoittaja Llewellyn Werner on investoimassa miljoonia 

dollareita rakentaakseen Disneylandin 50 eekkerin maa-alueelle Bagdadin laitamille. Disney-puisto myös sisältää 

massiivisen eläintarhan, joka korvaa eläintarhan joka oli olemassa ennen amerikkalaisten hyökkäystä. Entinen 

eläintarha tyhjennettiin näännyttämällä irakilaisia, jotka söivät eläimiä koska miehitysjoukot olivat lopettaneet 

heidän ruokavarastojaan. (12) On olemassa monia asioita joita on tapahtunut tuossa maassa ja joita ei ole kerrottu 

amerikkalaisen lehdistön toimesta.  



Amerikassa, viimeiset jäljellä olevat rippeet meidän muinaisesta suuresta kansakunnastamme ovat nopeasti 

katoamassa. Paavin äskettäisen Amerikan vierailun aikana, Britannian pääministeri Gordon Brown oli myös 

maassamme, ja hän piti puheen Harwardin yliopiston Kennedy-keskuksessa. Puheessaan, hän vaati Amerikan 

itsenäisyysjulistuksen kumoamista ja pyysi että me esitämme julistuksen riippuvaisuudesta toisistamme! Brownin 

avustajat kutsuivat sitä hänen allekirjoituspuheeksi (signature speech). Puheessaan, hän käytti sanaa globaali 69 

kertaa, globalisaatiota 7 kertaa, ja riippuvuutta toisista (interdependence) 13 kertaa. (13) Brown myös haukkui 

käsitteen kansallisesta suvereniteetista toistuvasti. Missä on suuttumus? Itsenäisyysjulistus edustaa maamme 

perusjuuria. Se on yksi suurimmista ja mestarillisimmista asiakirjoista joita on koskaan kirjoitettu. Olemmeko me 

loukkaamassa ja tuomitsemassa 56 miestä jotka allekirjoittivat sen ja uhrasivat elämänsä reitillä perustaa meidän 

kansakunta? Missä oli presidentti Bush tässä kohtaa? Hän oli yhtä hiljaa kuin Teksasin osteri. Missä ovat Ethan 

Allen ja Vihreän vuoren pojat (Green Mountain Boys) nyt kun me todella tarvitsemme heitä? Benedict Arnold oli 

vähäpätöinen maanpetturi verrattuna noihin jotka nyt ovat vastuussa kansakunnastamme! Todellakin, meidän 

kansakuntamme on toivon äärirajoilla! Muistatko George Orwellin kirjan Eläinten vallankumous?  

Varoitushuudot luomakunnasta! 

Toukokuun 1. päivästä 2008 lähtien, me olemme nähneet jatkuvia katastrofeja suuruudeltaan sellaisia että on 

ilmiselvää että itse luomakunnan ääni huutaa Kaikkivaltiaan suuren päivän olevan lähellä! Maanjäristykset 

alkoivat 13 päivää ennen toukokuun 1. päivää ja niitä sattuu monilla eri alueilla joissa ei tavallisesti niitä ole. 

Huhtikuun 18. päivänä 2008, Yhdysvaltojen keskilänttä ravisteli 5,2 asteen maanjäristys, mikä tuntui useissa 

osavaltioissa ja heilutti pilvenpiirtäjiä Chicagossa. USA:n geologisen tutkimuslaitoksen mukaan, järistys alkoi 

Wabashin siirroksessa, joka on New Madridin siirroksen pohjoinen jatke, sijaiten kuusi mailia pohjoiseen Mt. 

Carmelista, Illinoisissa. (14) Kun minä näin tuon, minä välittömästi ajattelin profeetta Eliaa seisomassa Karmelin 

vuorella ensimmäisessä Kuningasten kirjassa, luvussa 18, ja nuhtelemassa ankarasti Israelia heidän Baalin 

palvonnasta ja muusta karkeasta epäjumalanpalveluksesta. Herra on antamassa meille monia merkkejä, ja meidän 

pitää tarkkailla niitä.  

Huhtikuun 26. päivänä 2008, Renossa, Nevadassa, koettiin voimakkuudeltaan 4,7 asteen maanjäristys sadan 

jälkijäristyksen kanssa. Järistykset paiskasivat kaiken pois kauppojen ruokahyllyiltä ja irrottivat kivenlohkareita 

rinteillä. Monet rakennukset myös vahingoittuivat. Lisää järistyksiä odotetaan tuolla alueella, ja ihmisiä 

kehotetaan valmistautumaan niitä varten. (15)  

Tiedemiehille tuotetaan päänvaivaa johtuen enemmästä kuin 600 järistyksestä joita sattui vedenalaisena, lähellä 

Grant’s Passin rannikkoa, Oregonissa. Kuusisataa järistystä sattui kymmenen päivän aikana, loppuen huhtikuun 

13. päivänä 2008. Tiedemiehet eivät osaa selittää järistyksiä koska ne tapahtuivat vulkaanisen aktiviteetin 

poissaollessa. (16)  

Hämmästyttävä tosiasia on että maanjäristyksiä on tapahtunut lisääntyvällä intensiteetillä ja suuremmalla 

esiintymistiheydellä. Ajankohtana jolloin kirjoitan tätä, on ollut 384 merkittävää maanjäristystä voimakkuudeltaan 

4 astetta tai enemmän viimeisten 30 päivän aikana. (17) Se on kuin naisen synnytystuskat, jotka muistuttavat 

minua ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen luvusta 5:2-3, jossa lukee seuraavaa: ”Sillä itse te varsin hyvin 

tiedätte, että Herran päivä tulee niinkuin varas yöllä. Kun he sanovat: 'Nyt on rauha, ei hätää mitään', silloin 

yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon.”  

Punaisessa Kiinassa, maan valmistautuessa okkulttisiin olympiakisoihin, hirvittävä maanjäristys sattui toukokuun 

12. päivänä 2008. Se oli voimakkuudeltaan 7,9 astetta oleva maata-musertava tapahtuma joka hävitti maan tasalle 

alueen kooltaan Marylandin osavaltion suuruinen. Päivänä jolloin kirjoitan tätä uutiskirjettä, on vahvistettu 15,000 

ihmisen kuolleen, 25,788 hautautuneen romahtaneisiin rakennuksiin, ja 14,051 ihmistä on kateissa. (18) Kun idän 

kuninkaat nousevat, on olemassa paljon onnettomuutta sen mukana. [Nyt 10.6.2008 on vahvistettu 69,000 

ihmisen kuolleen Kiinan maanjäristyksessä ja 18,000 on kateissa. Huomautettakoon että maanjäristys tapahtui 

tasan 88 päivää ennen Pekingin olympialaisten avajaisia 8.8.2008. Maanjäristyksen voimakkuudeksi on 

myöhemmin vahvistettu 8,0 Richterin asteikolla. Nyt on Kiinassa rotan vuosi ja se ennakoi perinteisesti 

vastoinkäymisiä. Saa nähdä tuleeko olympialaisia ollenkaan. Suom. huom.]  

Maapallo tekee muitakin kummallisia asioita. Teksasin osavaltiossa lähellä Daisettaa, jättimäinen painuma (sink 

hole) on muodostunut maahan. Vain kahdessa päivässä, maanpinta avautui, ja siellä on nyt aukko joka on 260 



jalkaa (1 jalka = n. 30 cm) syvä ja kooltaan kolmen jalkapallokentän suuruinen. Geologit tarkkaavat uteliaina 

aluetta massiivisen aukon lisälaajentumisen vuoksi. (19)  

Toinen merkki Herran pikaisesta paluusta on dramaattinen lisäys vulkaanisessa aktiviteetissa. Raamattu myös 

kertoo meille monien tulivuorten todellisen tarkoituksen jotka purkautuvat juuri ennen Herran takaisintuloa 

tuomitsemaan maailma. Me luemme tästä täydellisessä selkeydessään ja yksityiskohtaisesti Jesajan kirjan luvussa 

64:1-3 joka menee näin: ”Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun 

edessäsi, niinkuin risut leimahtavat tuleen, niinkuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi 

vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä, kun sinä teet peljättäviä tekoja, joita emme odottaa 

voineet! Oi, jospa astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi!”  

Toukokuun 6. päivänä 2008, valtavan suuri tulivuori purkautui Chilessä, Etelä-Amerikassa, lähellä maakunnan 

pääkaupunkia Chaitenia. Tämä tulivuori on kunnioitusta ja pelkoa herättävä näky sillä kun se purkautui, 

massiivinen pilvi demonin pään muodossa tuli näkyviin jatkuvien salamaniskujen kera sekä pilven sisällä että sen 

ympärillä. Tämä on yksi kunnioitettavimpia kuvia joita olen koskaan nähnyt, ja olisin onnellinen voidessani 

lähettää sinulle yhden kuvan pyynnöstäsi, mutta please auta meitä postimaksun kanssa jos voit. Tämä 

tulivuorenpurkaus oli niin voimakas että se laukaisi mahtavan suihkun vulkaanista tuhkaa 20 mailin korkeuteen 

ylempään stratosfääriin, ja tuhkat laskeutuivat alueelle Tyyneltämereltä Atlantin valtamerelle. Chileä ja 

Argentiinaa pidettiin työssä niiden lapioidessa tuhkia jotka ylettyivät vyötäröön asti! (20) Muitakin tulivuoria on 

heräämässä kaikkialla maailmassa, ja toukokuun 13. päivänä 2008, tulivuori Etna Sisiliassa jylisi takaisin eloon ja 

ravistelee aluetta sen ympärillä. (21)  

Yhdysvalloissa, tornadot jatkavat pyyhältämistään läpi erilaisten laajojen maa-alueiden ennätyslukemissa. Nämä 

tornadot ovat aivan liian lukuisia lueteltaviksi tässä uutiskirjeessä, mutta yksi viimeaikainen esimerkki on 

tornadojen kehä joka tasoitti alueita Missourissa ja Oklahomassa toukokuun 11. päivänä 2008. Kahdeksantoista 

ihmistä kuoli ja monia loukkaantui. Hävitys oli niin rajua että jotkut pienet kaupungit ovat täysin menneet. (22)  

Toukokuun 2. päivänä 2008, valtava sykloni pyyhälsi läpi osan Burmaa, joka tunnetaan myös Myanmarina. Koko 

alue oli melkein pyyhitty pois, ja myrskyn jälkimainingit paljastivat suunnattoman tuhon laajuuden. Tällä hetkellä 

on yli 100,000 ihmistä kuollut, ja paljon enemmän on kateissa. Törkyä ja sairautta on kaikkialla. On arvioitu että 

kuolonuhrien määrä saavuttaa pian 150,000. (23) Payapon-jokea kutsutaan kuolemanjoeksi kun lukematon määrä 

ihmis- ja eläinruumiita ajelehtii synkästi alas kaameaa virtaa. (24)  

Jättimäisen syklonin nimi oli Nargis, mikä on urdunkielinen sana keltanarsissille. (25) Muinaisessa 

kreikkalaisessa mytologiassa, jonka päälle perinteellinen noituus nojaa, opettaa että keltanarsissi on kuoleman 

kukka. Legendan mukaan, keltanarsissit kasvavat maanalaisilla niityillä ja ovat Haadeksen, joka on hallitseva 

helvetin jumala, pyhiä kukkia. Keltanarsissin mahla sisältää teräviä kiteitä jotka estävät eläimiä syömästä niitä. 

Keltanarsisseja ei koskaan esiinny häissä, koska niiden sanotaan tuovan kirousta morsiamelle. (26) Millään tällä ei 

ole mitään vaikutusta aitoon kristittyyn, mutta noidat ja ihmismassat jotka ajattelevat kuin noidat uskovat siihen.  

Me olemme juuri nyt vastaanottaneet huhun että toinen voimakas myrsky suuntaa kulkunsa samalle Myanmarin 

alueelle. (27) Tämä maailmankolkka on buddhalainen, ja kuten muut alueet tuossa maailmankolkassa, se on 

karkeasti moraaliton jota on mahdotonta kuvata. Kirjoitukset kertovat meille että se on Jumala joka lähettää 

pyörretuulet, ja yksi syistä jonka takia Hän lähettää niitä on nuhtelu parannuksenteon vuoksi. Jobin kirjan luvusta 

37:9,12-13 me luemme seuraavaa: ”Tähtitarhasta tulee tuulispää, pohjan ilmalta pakkanen……Ne vyöryvät 

sinne tänne hänen ohjauksestaan, tehdäkseen maanpiirin päällä kaiken, mitä hän niille määrää. Hän antaa 

niiden osua milloin maalle vitsaukseksi, milloin siunaukseksi.” Niin kauan kuin ihmiset kieltäytyvät katumasta, 

tulee olemaan paljon enemmän tämänkaltaista, ja myös muut tuomiot seuraavat.  

Helvetillisen yhteiskunnan nousu! 

Huhtikuun 22. päivänä 2008, New York Times julkaisi jutun joka paljasti meidän sosiaali- ja 

kasvatusympäristömme valitettavan tilan Yhdysvalloissa. Yksi amerikkalainen lapsi lopettaa koulunkäynnin joka 

26. sekunti, mikä tekee yhteensä yli miljoona lasta joka vuosi. Äskettäinen tutkimus teini-ikäisten keskuudessa, 

jonka teki Common Core -järjestö, paljasti että 25% ei tiedä kuka Adolf Hitler oli; 34% ei tiennyt että perustuslaki 

(Bill of Rights) takaa sanan- ja uskonnonvapauden; ja 50% ei tiennyt että Amerikan sisällissota käytiin vuosien 



1850 ja 1900 välillä. Lisäksi, 12. luokan oppilaat Amerikassa saavuttivat lähes alimmat pisteet kaikkien 

teollistuneiden kansakuntien kouluvertailussa. (28)  

Mitä tapahtuu kun meidän liittovaltiomme potkaisee Jumalan ulos kouluista ja avaa ovet kaikenlaiselle 

demoniselle? Toukokuun 10. päivänä, koulu eteläisessä Los Angelesissa täytyi sulkea kun väkivaltainen 

joukkotappelu syttyi, käsittäen 600 oppilasta. (29) Waycrossissa, Georgian osavaltiossa, yhdeksän oppilasta, 

kaikki noin yhdeksän vuoden ikäisiä, keksivät suunnitelman vahingoittaa heidän naispuolista opettajaansa ja 

toivat katkaistun fileerausveitsen, käsiraudat, ja teippirullan (duct tape) kouluun tehdäkseen homman. 

Suunnitelma huomattiin ajoissa homman keskeyttämiseksi. Nämä nuoret lapset suunnittelivat käsiraudoittavansa 

heidän opettajansa, teippaavansa hänen suunsa, iskevänsä häntä päähän paperipainolla, ja viiltävänsä häntä 

veitsellä. (30)  

Etelä-Carolinassa, teini-ikäinen poika saatiin kiinni suunnitelmasta räjäyttää hänen koulunsa huipputehokkailla 

räjähteillä. 18-vuotias Ryan Schallenberger, rehti ”A”-oppilas, halusi kuolla itse räjähdyksessä koska hän sanoi 

että hän halusi mennä taivaaseen ja tappamaan Jeesuksen. [Voi herranpieksut; kaikenlaista sitä kuuleekin! Kyllä 

nykynuoriso on sekaisin. Suomessakin oli tämä Jokelan ampumatapaus. Suom. huom.] Hän oli suunnitellut tätä 

tuolle pahamaineiselle huhtikuun 19. päivälle, päivä jolloin niin monia muita murhanhimoisia tapahtumia on 

sattunut viime vuosina. (31)  

Nämä ovat kummallisia aikoja jolloin mitä tahansa voi tapahtua. Roolimallit ovat melkein kadonneet, ja nuoret 

ihmiset rämpivät kansakunnassa josta on tullut saatanan huvipuisto. Se on paljon vakavampaa kuin Hillary 

sivaltamassa alas viskipaukkuja julkisesti vaalikampanjansa aikana, tai Barack Obama vierittämässä yhtä 

rännipalloa toisensa perään julkisesti keilailupelin aikana. Meidän kansakuntamme on vakavissa vaikeuksissa 

koska se on kääntänyt selkänsä Jumalalle. Homoseksuaalit ovat korkeissa viroissa, ja sodomiitit johtavat lähes 

kaikkea. Tärkeät yritykset rahoittavat tätä iljettävää pahuutta. Äskettäin, World Net Daily julkaisi jutun 

jättimäisestä McDonalds ravintolaketjusta joka on listattu kansallisen homojen ja lesbojen kauppakamarin 

(National Gay and Lesbian Chamber of Commerce) nettisivustolle. McDonalds osakeyhtiö myös asetti yhden 

heidän liikejohtajistaan tuon homojärjestön, joka tunnetaan nimellä NGLCC, johtokuntaan. Lisäksi, McDonalds 

antoi myös paljastamattoman summan rahaa tuolle homojen ja lesbojen kauppakamarille. McDonaldsin 

toimitusjohtaja, Richard Ellis, joka liittyi tuohon sodomiittien kauppakamariin, sanoi, ”Olen innostunut liittymään 

kansalliseen homojen ja lesbojen kauppakamari-ryhmään ja valmiina ryhtymään työhön. Minä jaan NGLCC’n 

intohimon kaupankäynnin kasvulle ja kehitykselle LGBT yhteisön sisällä ja odotan esittäväni roolia siirtäessäni 

näitä tärkeitä aloitteita eteenpäin.” (32)  

Huhtikuun 19. päivänä, vielä yksi järkyttävä juttu koskien uutta ohjelmaa jota tarjotaan Bostonin lastensairaalassa, 

sai uutisotsikot. Ohjelmaa kutsutaan sukupuolen hallinnan hoitoklinikaksi (Gender Management Service Clinic), 

ja sitä johtaa lastentautien endokrinologisti (endocrinologist), Tri. Norman Spack. Tässä ohjelmassa, vanhemmat 

tuovat heidän lapsensa saamaan ruiskeita jotka lykkäävät murrosikää tuonnemmaksi kunnes he ovat tarpeeksi 

vanhoja päättämään haluavatko he omistaa miespuolisen vai naispuolisen kehon. Tri. Spack on sitä mieltä että 

tämä ohjelma tekee sukupuolenvaihdon paljon helpommaksi kuin jos lapset odottavat että he ovat 20-vuotiaita. 

(33) Nämä varmastikin ovat kuin Sodoman ja Gomorran päiviä, ja Jeesuksen sanat Luukkaan evankeliumin 

luvussa 17:28-30 ovat tulleet ajankohtaisiksi.  

Elektroniikka ja Antikristus! 

Yhdessä jutussa, julkaistu huhtikuun 12. päivänä 2008, me saimme tietää että Bushin hallinto on valmis 

käynnistämään uuden äärimmäisen pitkälle kehitetyn vakoiluohjelman käytettäväksi Amerikan kansalaisia varten. 

Kotimaan turvallisuusministeriön johtaja Michael Chertoff sanoi, ”Edistynyttä ilmassa olevaa tunnistustietoa 

tullaan käyttämään lain valvontaan heti kun yksityisyys- ja kansalaisoikeusasiat ratkaistaan.” (34) Chertoff viittaa 

satelliittiteknologiaan joka yhdistetään lukuisiin muihin elektronisiin järjestelmiin joista tulee kaikkinäkevä silmä 

joka pystyy tutkimaan hyvin tarkasti (microscrutinize) jokaisen amerikkalaisen.  

On olemassa hämäräperäinen ja salavihkainen syy sille miksi näkymätön hallitus on ollut painostamassa 

matkapuhelinten käyttöä, jotka ovat saavuttaneet näyttämön lähes maailmanlaajuiselle käytölle vain lyhyessä 

aikajaksossa. Matkapuhelintukiasemia (cell towers) on melkein joka paikassa, ja monet kätketään korkeisiin 

rakennuksiin ja erityisesti kirkontorneihin. Maassamme on nyt 210,000 tukiasemaa, jotka palvelevat myös 

suunnattomana vakoilujärjestelmänä joka on vuorovaikutuksessa satelliittien kanssa. Liittovaltion 



tietoliikenneyhteyksien toimikunta (Federal Communications Commission) on nyt vaatimassa 

varavoimajärjestelmää ainakin kahdeksaksi tunniksi jokaiselle matkapuhelintukiasemalle voimajärjestelmän 

pettämisen varalle. (35) Tämä aloite on täydellisesti linjassa Wall Street Journal -lehden artikkelin kanssa joka on 

päivätty maaliskuun 28. päivälle 2008, jossa mainostettiin eturivin puhelimia jotka pian kertovat missä sinä 

kulloinkin olet. Artikkeli jatkaa selittämistään että matkapuhelimet kertovat tarkalleen missä sinä olet, matkalla 

kadunkulmaan tai ravintolaan tai minne tahansa muualle jossa sinä saattaisit olla! (36) [Vrt. joihinkin Nokian 

multimediakännyköihin joissa on navigaattori, Suom. huom.] Ihmisistä on tullut niin matkapuhelimista 

riippuvaisia että psykologit ovat nyt lisänneet uuden henkisen sairauden heidän fobioiden listaansa. Uutta 

psyykkistä sairautta kutsutaan nomofobiaksi (nomophobia), ja sitä selitetään pelkona olla matkapuhelimen 

tukiaseman kantaman ulkopuolella. Psykologit sanovat että matkapuhelimen omistaminen ja oleminen kantaman 

ulkopuolella aiheuttaa stressitasojen kohoamista. (37)  

Illuministisesta elektroniikasta on myös tulossa hyvin henkilökohtaista. Kommunikaatiolaitteita ollaan 

istuttamassa ihmiskehoon. Kun tämä tapahtuu, yksityisyys lakkaa olemasta. Me olemme nyt saaneet tietää että 

Bluetoothin langaton teknologia ja ”wi-fi” järjestelmät mahdollistavat ihmisiin istutettavat laitteet, jotka 

välittömästi hälyttävät sairaanhoitoyksiköt sydänkohtauksen, diabeettisen shokin, tai muiden terveysongelmien 

vuoksi. (38)  

Britanniassa, 31,000 suurkaupunkien poliisivoimien virkailijaa aiotaan mikrosiruttaa, ja siten heillä tulee olemaan 

elektroniset laitteet istutettuna heidän kehoihinsa paikantamaan heidän tarkan sijaintinsa kaiken aikaa. (39)  

Minun täytyy sanoa että olen järkyttynyt kuinka nopeasti saatanan agenda on siirtymässä eteenpäin. Äskettäisessä 

artikkelissa joka ilmestyi RFID-lehdessä, me huomaamme että huhtikuun 28. päivästä 2008 lähtien, VeriChip -

yhtiö on käynyt kauppaa istutettavalla mikrosirulla. Sirua on aluksi markkinoitu Hearx Hearing Care Storesin 

kautta. Vanhusten markkinat ovat kohteena aluksi, mutta kuka tahansa voi mennä yhteen näistä myymälöistä ja 

saada passiivisen 134 kilohertsin RFID -sirun istutettuna kehoonsa 149 dollarin hinnalla. Vaikutin on se että siru 

tullaan liittämään tietokantaan kaikkien yksilön terveysrekisterien kanssa. (40)  

On myös kummallisia asioita meneillään koskien asioita avaruudessa. Wisconsin-Milwaukeen yliopisto on 

verkottanut 780 tietokonetta yhteen, huoneen 223 sisäpuolelle fysiikan laitoksessa. He ovat nimenneet 

supertietokoneen Nemoksi, ja he käyttävät sitä etsiäkseen näkymättömiä aaltoja jotka ovat peräisin avaruuden 

mustista aukoista. (41) Huoneessa 223 sanotaan olevan korviahuumaava pauhina, ja jäähdytysjärjestelmillä on 

vaikeuksia kontrolloida kuumuutta.  

Me tiedämme että kauan sitten, ihmiskunta yritti rakentaa suuren tornin jonka huippu ulottuisi taivaaseen. 

Baabelin torni oli jättimäinen zikkurati tavoitellen taivaita, ja Jumala sekoitti kielen ja pani pisteen yritykselle. 

Tämä torni symbolisoi kaikkea epäjumalanpalvelusta. Valkoisessa Talossa huhtikuun 16. päivänä 2008, paaville 

ojennettiin syntymäpäiväkakku, joka oli täsmälleen babylonialaisen tornin muotoinen, yhden kynttilän ollessa 

huipulla. (42) Syntymäpäiväkakuissa kynttilöitä käytetään okkultiikan maailmassa kuvastamaan auringonjumalan 

sijaintia eläinradalla päivänä jolloin joku on syntynyt. Se oli symboli henkilön yhteydestä taivaallisten kanssa. 

Kummallista kyllä, toukokuun 13. päivänä, Vatikaani ilmoitti että on ihan oikein uskoa alieneihin, viitaten 

Vatikaanin observatorion jesuiittajohtajaan, ”Rev.” Jose Gabriel Funesiin. (43) Heti seuraavana päivänä, NASA 

ilmoitti löydöstä koskien kohdetta meidän galaksissamme jota he ovat metsästäneet vuosikausia. He eivät 

sanoneet mitä he olivat löytäneet, mutta he sanoivat että havainto tehtiin käyttämällä yhdistettyä dataa NASA:n 

Chandra X-säde observatoriosta (satelliittien kautta) ja maanpäällisistä havaintoasemista. (44) Aivan selvästi, 

outoja ja salaisia asioita on meneillään viitaten meidän hallitukseemme ja Vatikaaniin. Pian me tiedämme mitä 

tämä kaikki merkitsee.  

Lopuksi, minä kehotan jokaista valvomaan ja rukoilemaan. Aika on äärimmäisen lyhyt. Minä myös sydämellisesti 

kiitän kaikkia teitä jotka tuette tätä lopunajan profeetallista ministeriötä. Jumala siunatkoon teitä! Muistakaa että 

rukouspyyntönne ovat aina tervetulleita. Armo ja rauha olkoon moninkertaisesti yllänne Herran Jeesuksen 

Kristuksen nimessä.  

David J. Meyer  

Suomentanut: Olli R. (”nokialainen”)  



 

Lähdeluettelo 

 

01. Milwaukee Journal Sentinel, Mar. 14, 2008, AP, Washington, D.C.  

02. Washington Times, Apr. 14, 2008, Washington, D.C.  

03. London Daily Telegraph, Mar. 5, 2008, by Thomas Harding, London, England, U.K.  

04. The Independent, Apr. 13, 2008, London, England, U.K.  

05. AFP News Service, May 1, 2008, Ningbo, China.  

06. The London Daily Paper, May 7, 2008, London, England, U.K.  

07. West Bend Daily News, May 5, 2008, AP, Louisville, KY.  

08. Associated Press, Feb. 24, 2008, by Sebastian Scheiner, Jerusalem, Israel.  

09. Milwaukee Journal Sentinel, Feb. 1, 2008, by Pauline Jelinek, Washington, D.C.  

10. Milwaukee Journal Sentinel, Mar. 15, 2008, AP, Washington, D.C.  

11. The World Tribune, Apr. 18, 2008, Washington, D.C.  

12. The London Times, Apr. 23, 2008, by Sonja Verma, Dubai, UAE.  

13. Eagle Forum, Apr. 30, 2008, by Phyllis Schlafly.  

14. Associated Press, Apr. 18, 2008, by Jim Suhr, West Salem, IL.  

15. Associated Press, Apr. 26, 2008, by Martin Griffith, Reno, NV.  

16. MSNBC News, Apr. 13, 2008, by Jeff Barnard, Grants Pass, OR.  

17. US Geological Survey, May 11, 2008, world ewarthquake map, Washington, D.C.  

18. Associated Press, May 14, 2008, by Audra Ang, Hanwang, China.  

19. Associated Press, May 10, 2008, Daisetta, TX.  

20. Associated Press, May 6, 2008, by Eduardo Gallardo, Santiago, Chile.  

21. AFP News Service, May 13, 2008, Mt. Etna, Sicily.  

22. Associated Press, May 11, 2008, by Marcus Kabel, Seneca, MO.  

23. Financial Times, May 7, 2008, by Amy Kazmin & Demetri Savastopulo, Bangkok, Thailand.  

24. The Independent, May 10, 2008, London, England, U.K.  

25. Wikipedia Encyclopedia, May 10, 2008, Cyclone Nargis.  

26. DisneyFlorist.com., http://www.disneyflorist.com/about-flowers/daffodil/display.  

27. Associated Press, May 14, 2008, Yangon, Myanmar.  

28. New York Times, Apr. 22, 2008, by Bob Herbert, New York, NY.  

29. CBS News, May 9, 2008, South Los Angeles, CA.  

30. Sydney Morning Herald, Apr. 4, 2008, Sydney, Australia.  

31. USA Today, May 5, 2008, Gannett Publishing Co., Florence, SC.  

32. WorldNetDaily, Mar. 30, 2008, by Bob Unruh.  

33. WorldNetDaily, Apr. 19, 2008, by Bob Unruh.  

34. Washington Post, Apr. 12, 2008, by Spencer S. Hsu, Washington, D.C.  

35. Traverse City Record-Eagle, Mar. 8, 2008, AP, Kansas City, MO.  

36. Wall Street Journal, Mar, 28, 2008, by Amol Sharma & Jessica Vascellaro, New York, NY.  

37. This is London, Mar. 31, 2008, London, England, U.K.  

38. The London Times, May 7, 2008, by Adam Sherwin, London, England, U.K.  

39. London Daily Mail, Apr. 10, 2008, London, England, U.K.  

40. RFID Journal, Apr. 28, 2008, by Claire Swedberg.  

41. Milwaukee Journal Sentinel, Mar. 10, 2008, by Mark Johnson, Milwaukee, WI.  

42. The Catholic Voice, Apr. 21, 2008.  

43. Associated Press, May 13, 2008, Vatican City, Italy.  

44. NASA Newsroom, May 13, 2008, Washington, D.C.  

http://www.lasttrumpetministries.org/  

 

 Takaisin  

   

   

http://www.lasttrumpetministries.org/
http://www.mantta.fi/~patato/cef.html


 


