Last Trumpet Newsletter - Tammikuu 2005

Etusivu

Arti kke lit

Sivu 1/5

Last Trumpet

Luki jo ilt a

Amerikka tiellä perikatoon
Matteus 7: 13-14:
»"Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka
siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät."»
Luukas 13: 23-28:
»Ja joku kysyi häneltä: "Herra, onko niitä vähän, jotka pelastuvat?" Niin hän sanoi heille: "Kilvoitelkaa
päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille, koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi. Sen
jälkeen kun perheenisäntä on noussut ja sulkenut oven ja te rupeatte seisomaan ulkona ja kolkuttamaan ovea
sanoen: 'Herra avaa meille", vastaa hän ja sanoo teille: 'En minä tunne teitä enkä tiedä, mistä te olette'. Silloin te
rupeatte sanomaan: 'Mehän söimme ja joimme sinun seurassasi, ja meidän kaduillamme sinä opetit'. Mutta hän on
lausuva: 'Minä sanon teille: en tiedä, mistä te olette. Menkää pois minun tyköäni, kaikki te vääryyden tekijät'.
Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys, kun näette Aabrahamin ja Iisakin ja Jaakobin ja kaikkien profeettain
olevan Jumalan valtakunnassa, mutta huomaatte itsenne heitetyksi ulos.»
2. Tessalonikalaiskirje 2: 1-3:
»Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen
tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän
lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne
peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä
se päivä ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi...»
----------------------------------------------------Tässä Last Trumpet Newsletterin numerossa, me aloitamme tämän uuden vuoden pohdiskelemalla huolellisesti
meidän kansakuntamme ja maailman tilaa Raamattua, Kaikkivaltiaan Jumalan Jumalan ehdotonta ja täydellistä
Sanaa mittatikkuna käyttäen. Paljon voitaisiin sanoa ilmiselvästä pahuudesta joka ilmenee abortteina,
pornografiana, haureutena, aviorikoksina, huumeina, juoppoutena, jne. Me voisimme pohdiskella myös kaikkia
rivouksien, seksin ja saastan muotoja jotka täyttävät TV-ruudut ja elokuvakankaat, ja kuinka ihmiset vaativat
tällaista yhä enemmän! On raportoitu että internetissä on yli 280 miljoonaa pornosivustoa. Tästä tiestä joka vie
kohti perikatoa on tullut valtatie, ja lukuisat ovat matkalla tällä tiellä kohti ikuista kadotusta ajaen
hengenvaarallista nopeutta. Jesaja 5:14 lausuu seuraavanlaiset vakavamieliset sanat: "Sentähden tuonela levittää
kitansa ammolleen, avaa suunsa suunnattomaksi; ja sinne menee sen loisto, sen remuava ja pauhaava joukko,
kaikki sen ilonpitäjät."
Meidän maassamme on tätäkin suurempi ongelma, joka on kaiken maatamme vaivaavan sosiaalisen
epäjärjestyksen ja väärinkäytösten alku ja juuri. Luonnollista perus-säädyllisyyttä näyttää olevan saatavilla vain
vähän. Miehet ovat unohtaneet kuinka olla miehiä ja naiset kuinka olla naisia. Ei näytä olevan hengellistä
tarkastuspistettä sen suhteen että mikä on oikein Jumalan silmissä, ja me voimme turvallisesti sanoa että
seurakunnat meidän maassamme ovat epäonnistuneet surkeasti koska ne ovat antautuneet kaikenlaiselle
maailmallisuudelle ja epäjumalanpalvonnalle. Meistä on tullut harhaanjohdettujen ihmisten valkoista lippua
heiluttava yhteiskunta joka vaatii että Jumala siunaisi meitä. Me, kansakuntana, olemme sokeita omalle
saastaisuudellemme ja perversioillemme, ja tämä viimeisten päivien syntinen väestö on vakuuttunut siitä että
kaikki pääsevät taivaaseen. Herramme Jeesus varoitti meitä kovakouraisesta heräämisestä todellisuuteen
ikuisuuden partaalla. Minä kehoitan jokaista tämän uutiskirjeen lukijaa poistumaan tältä valtatieltä täydellisen
katumuksen ja parannuksenteon kautta ennenkuin on liian myöhäistä. Meidän päivämme ovat luetut ja kaiken
loppu on käsillä. Aivan pian me näemme hämmästyttävien asioiden alkavan tapahtua kun antikristuksen eksyttävät
henget alkavat esitellä voimiaan tuodakseen heidän niin kutsutun Vesimiehen aikakautensa. Loppu on lähellä ja
Vapahtajamme tulo lopettaa antikristuksen järjestelmän kertakaikkisesti.

Esikoisen uusi hallitus
13.12.2004, uutistoimisto AP viittasi Presidentti Bushiin esikoisena. Hengelliset viittaukset ovat ilmiselviä. Me
olemme nyt näkemässä suuria virkaanastujais- (=inauguration) valmisteluja, joka on hengellinen tapahtuma.
Kuitenkin, meidän täytyy kysyä että minkä hengen. Sana "inauguration" tarkoittaa kirjaimellisesti "ottaa
ennusmerkki". Edelleen, tämä tapahtuu tammikuun 20. päivänä joka on erittäin merkittävä noituudessa ja
okkultismin valtakunnassa. Entisenä astrologina jonka Jumalan armo on pelastanut, minä voin kertoa sinulle että
astrologia on Illuminaatin aikakello, ja että on mahdotonta harjoittaa noituutta ilman sitä. Se on joka kuukauden
20. päivä jolloin aurinko siirtyy eläinradan merkistä toiseen kun se matkaa läpi "taivaan huoneiden". Nämä
kaksitoista merkkiä muodostavat "vuoden pyörän", tai kuten noidat sitä kutsuvat, "onnenpyörän". Tätä auringon
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siirtymistä yhdestä merkistä toiseen kutsutaan "muutokseksi", ja kaikkein tärkein näistä kahdestatoista
muutoksesta on tammikuun 20. päivä, sillä tällöin aurinko siirtyy Kauriin tähtikuviosta Vesimiehen tähtikuvioon,
yhdenteentoista merkkiin sekä antikristuksen New Age -satamaan. Kyllä, se tapahtuu virkaanastujaispäivänä!
Tämä on päivä jolloin Presidentti, joidenkin uskonnollisten johtajien seisoessa vieressä, asetetaan virkaan
Vesimiehen henkien läsnäollessa kun hän seisoo U.S. Capitolin läntisellä etureunalla kasvot kohti egyptiläistä
obeliskia joka tunnetaan Washington-monumenttina. Tämä on voimakas okkultistinen seremonia.
Me näemme työntekijöiden vilisevän hullun lailla valmistellessaan virkaanastujaisia, joka maksaa lukemattomia
miljoonia dollareita ja joihin kuuluu yhdeksän tanssiais-tilaisuutta joihin kaikkiin Presidentti osallistuu. Noidat
käsittävät luvun 9 pyhän juhlimisen lukuna viittauksena muinaiseen egyptiläiseen enneadiin (ennead = yhdeksän
kappaleen sarja tai ryhmä) sekä Yhdeksänkertaiseen jumalattareen. Tämän vuoksi noidat, jotka palvovat
egyptiläistä kissa-jumalatar Bastia, sanovat että kissalla on yhdeksän henkeä. He uskovat että he, noidat, voivat
muuttua kissan hahmoon yhdeksän kertaa. Tämä on kaikki paholaisesta!
Tulevien virkaanastujaisten teema on "sota-presidentti". Armeijan raskas läsnäolo painottaa tätä teemaa.
Viranomaiset ovat hyvin vaitonaisia yksityiskohdista, mutta he ovat vihjanneet että tämä koko kymmenpäiväinen
tapahtuma tulee olemaan yhtä suunnatonta armeijan esittelyä Presidentti Bushin katsastaessa joukkojaan. Koko
tapahtuma, niinkuin se on suunniteltu, muistuttaa hyvin paljon tapahtumista Berliinissä, Saksassa, vuonna 1938.
Me voimme vain ihmetellä että mitä suunnitelmia ja juonia on tämän miehen, George W. Bushin mielessä? Mitä
hänen on käsketty tehdä? Miksi niin monet hänen kabinettinsa jäsenet jättävät laivan ja yrittävät ottaa
mahdollisimman paljon etäisyyttä tähän toisen kauden presidenttiin, joka kertoi kommentaattori Larry King:ille
että hän halusisi olla diktaattori?
Yksi toisensa perään sihteerit alkoivat erota: Homeland Securityn Tom Ridge, Colin Powell ulkoministeriöstä,
Tommy Thompson terveysministeriöstä, Richard Armitage ulkoasiainministeriöstä, John Snow
valtiovarainministeriöstä, Anthony Principi Veteraaniasiain neuvostosta, John C. Danforth YK:n konsulaatista ja
niin edespäin. Kaikki neljä CIA:n huippujohtajaa ovat eronneet, ja nyt myös neljä heidän seuraajaansa ovat
eronneet. Mitä nämä kaikki ihmiset tietävät, ja mitä sellaista he näkevät jota he eivät kerro meille? Miksi he
pakenevat kuin hullut "kunnioitettavista" viroistaan? Jopa Sean O'Keefe, NASA:n pääjohtaja, on eroamassa. Se on
joukkopako!
Donald Rumsfeld, joka on nyt 72-vuotias sekä vanhin puolustusministeri joka meillä on koskaan ollut, jää
paikalleen. Tästä miehestä tulee pian todellinen ongelma. Mainittakoon tässä että eroava terveysministeri Tommy
Thompson, rohkeni korottaa ääntään, sanoen että hän pelkää joka yö että joku myrkyttää USA:n
elintarvikevarastot. Hänen sanansa olivat: "En elämäksenikään voi ymmärtää miksi terroristit eivät vielä ole
iskeneet elintarvikevarastoihin, koska sinne on helppo iskeä." Me tiedämme että hirvittävät ajat ovat keskellämme,
ja jokainen todellinen kristitty tietää että se on ainoastaan rukous joka tukee meitä.

Sodan epätietoisuus
Milloin se loppuu? Niin monia henkiä on menetetty Afganistanissa ja Irakissa, ja tilanne pahenee. Yli tuhat meidän
poikaamme ja tytärtämme on kuollut ja minkä vuoksi? Lukemattomat tuhannet ovat menettäneet käsivartensa ja
jalkansa, puhumattakaan siitä että heidän kasvonsa on räjäytetty. Yli 100.000 irakilaista siviiliä on kuollut, ja
verenvuodatus jatkuu samalla kun meidän niin kutsuttu "kristitty" presidentti valmistelee virkaanastujaistanssiaistensa säihkettä ja parrasvaloja. Tällä järjettömällä sodalla ei saavuteta mitään, eikä Irakin kansaa
vapauteta! Heillä on vain erilainen tyranni. Samaan aikaan kun lukemattomia miljoonia dollareita käytetään
presidentin juhlallisuuksiin, meidän sotilaidemme täytyy tonkia kaatopaikkoja löytääkseen romumetallia jolla
vahvistaa ajoneuvojaan. Mainittakon tässä että Rumsfeld sai kuulla kunniansa sotilailtaan kun hän vieraili
Kuwaitissa 9. joulukuuta, 13 päivää ennen noitien Yule-sapattia. Kun Rumsfeld puhui, käytiin paljon
sananvaihtoa. Kiitos Jumalalle näistä rohkeista miehistä jotka puhuivat ja haastoivat tämän kyvyttömän
puolustusministerin. Thomas Wilson nousi ylös ja sanoi että hänen kavereidensa täytyi kaivaa ruosteisia
metallinpaloja kaatopaikoilta improvisoidakseen suojalevyjä heikkoihin ajoneuvoihinsa. Rumsfeld vastasi: "Kuten
sinä tiedät, sinä käyt sotaa sen armeijan kanssa joka sinulla on. Tämä ei ole se armeija jonka sinä kentis haluaisit
tai jonka sinä toivoisit saavasi myöhempänä ajankohtana. Jos sinä ajattelet sitä, sinulla olisi kaikki maailman
aseistus yhdessä tankissa, ja tankki voi räjähtää." Naissotilas nousi ylös ja sanoi että häntä pidettiin armeijassa
vasten tahtoaan Pentagonin "stop-loss" -määräyksellä. Rumsfeld vastasi: "Se on jotakin sellaista jota olisi parempi
olla käyttämättä, ilmeisesti, täydellisessä maailmassa. Sitä on käytetty niin vähän kuin mahdollista." Kolmas
sotilas Idahon armeijan kansalliskaartista sanoi, että kaartin yksiköille oli annettu antiikkisia varusteita, huonompia
kuin tavallisen armeijan yksiköille. Rumsfeld vastasi: "Armeija yrittää olla tasa-arvoinen mutta jonkun täytyy
saada vanhemmat renkaat." Lopuksi, Everstiluutnantti nousi ylös ja sanoi että monilla hänen yksikkönsä sotilailla
oli vaikeuksia saada palkka, ja että joukko agentteja ahdistelee heidän perheitään kotona. Rumsfeld näytti
yllättyneeltä ja sanoi haluavansa lisätietoa.
Aivan selvästi, asiat eivät suju hyvin Irakissa. Jumala ei siunaa antikristuksen salaliittolaisten ponnisteluja. Me
olemme nyt saaneet raportin että yli 5.000 puoleksi eläkkeellä olevaa sotilasta, nimeltään IRR tai Individual Ready
Reserve, on kutsuttu aktiivipalvelukseen. Tämä on merkki siitä että armeija tarvitsee jopa niitä jotka eivät ole
aivan huippukunnossa, ja että se tarvitsee heitä kipeästi. Jopa viisikymppisiä Vietnamin veteraaneja on kutsuttu
Irakiin. Hiljattain, Kersantti William Cheney, 59, Schaumburg, Illinois, kutsuttiin kansalliskaartin yksikkönsä
kanssa ja hänestä tuli vanhin Irakissa kuollut sotilas. Tämä tarina ilmestyi New York Daily News -lehdessä
otsikolla "Isoisä suuntana Irak". Nämä ovat todellakin surullisia aikoja maassamme. Miksi meidän
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kansalliskaartimme ei vartioi meidän maatamme täällä Yhdysvalloissa?
Kaikki merkit kertovat että meillä on vakava alimiehitys ja että Irakissa on meneillään suuri joukkojen
vahvistaminen. Me tiedämme myös että suuri offensiivi Afganistanissa on nyt alkamassa. Sillä välin, väistyvä
ulkoministeri Colin Powell julisti 18. marraskuuta että Iran tavoittelee ydinasetta. 31. lokukuuta, noitien Samhainsapattina, Irakin parlamentti hyväksyi yksimielisesti uraanin rikastamisen ydinaseeksi, ja kansanedustajat nousivat
seisomaan huutaen "kuolema Amerikalle". Jos meidän täytyy sotia toisia valtioita vastaan, mistä hankkia resurssit?
Presidentti George Bush lupasi selvin sanoin että hänen hallintonsa aikana ei tule olemaan kutsuntoja. Me kaikki
kuulimme sen! Ainoa tapa jolla hän voi perua tämän lupauksensa on että hän järjestää uuden hirvittävän "terrori" iskun joka on niin paha että se antaa avltuutuksen kutsunnoille.
5.11.2004, Christopher Hedges, kirjailija ja entinen New York Timesin sotakirjeenvaihtaja piti puheen 120
oppilaalle ja asukkaalle Manhattan Collegessa. Hänen puheensa sisälsi seuraavat sanat: "Me olemme häviämässä
sodan Irakissa pahasti, mutta Bushin hallitus ei kävele pois tästä mullistuksesta ilman että se yrittäisi vallata
takaisin suuret alueet tätä territoriota jonka he ovat menettäneet. Jotta saataisiin vallattua menetetty alue Irakissa,
tarvitsee tuplata tai triplata nykyiset 140.000 sotilasta. Reserviläiset ja kansalliskaartin jäsenet jotka kattavat puolet
USA:n joukoista on venytetty lähelle murtumispistettä ja tarvitsevat lepoa, ja kutsunnat on ainoa tapa hankkia
tarvittava määrä. Kutsuntojen takaisin tuominen tehdään terrorisminvastaisen sodan nimissä pian sen jälkeen kun
Yhdysvaltoja vastaan on hyökätty kotimaassa tai ulkomailla. Sota Irakissa ei ole enää abstraksti käsite; siitä tulee
syvästi henkilökohtainen. Tulevina viikkoina, etsi muutosta politiikassa joka johtaa sodan laajentamisen suuntaan.
Minulla on kirje Selective Service System:iltä, alue 1, Pohjoinen Chicago, Illinois, allekirjoittanut alueen johtaja
Thomas G. White, ja tämä kirje osoittaa että Selective Service System on hyvin elossa ja aktiivinen, ja etsii
aktiivisesti uutta henkilökuntaa. Selvästikin, jotakin on meneillään. Tämä on niin pahaenteistä, ja pedon
saatanallinen luonne alkaa nousta esiin. 1.8.2004, Parade Magazinen numerossa Kenraali Tommy Franks sanoi:
"Saadaksemme informaatiota meidän täytyy avioitua paholaisen kanssa tai ainakin palkata hänet." Näiden sanojen
avulla me voimme ymmärtää paremmin raporttia joka tuli julki koskien Fallujah:in tuhottua kaupunkia Tom
Brokaw:n viimeisessä lähetyksessä NBC:ltä kun hän oli jäämässä eläkkeelle. Kuultiin seuraavat hätkähdyttävät
sanat kun toimittaja kertoi suunnitelmasta palauttaa pakolaiset Fallujahiin: "Toistaiseksi suunnitelmana on
useimpien kaupungin 250.000 asukkaan paluu vaiheittain, ja ensiksi vain muutama tuhat päästetään sisään. Heiltä
otetaan sormenjäljet, kuvataan verkkokalvot ja sitten heille annetaan ID-kortti joka sallii heidän liikkua ainoastaan
kotitalonsa ympäristössä sekä lähimpään terveyskeskukseen joita nyt rakennetaan. Merijalkaväellä on lupa käyttää
tappavaa voimaa niitä vastaan jotka rikkovat sääntöjä." Ne jotka kieltäytyvät antamasta sormenjälkiään, tai
kieltäytyvät ID-kortista, ammutaan.

Antikristuksen globalismin henget
Antikristuksen globalismin voimat ovat nousemassa joka puolella maailmaa kun Saatana johtaa joukkojaan
synnyttääkseen maailmanhallituksensa. 9.12.2004, NATO piti maailman strategia-kokouksen Brysselissä. Kuten
aikaisemmin mainittiin, joulukuun 9. päivä on 13. päivä ennen Yule-sapattia. Samana päivänä, 9. joulukuuta,
Euroopan Unionilla oli erikoiskokous Brysselissä koskien sisäänpääsyneuvotteluja. Vain päivää ennen näitä
kokouksia, USA:n ay-pomo John Sweeney sanoi: "Globalisaatio on täällä jäädäkseen, ja ay-liikkeen täytyy
sopeutua taistelemalla kansallisten rajojen yli kansainvälisen järjestyksen puolesta joka suojelee työntekijöitä."
Hän täten vaatiii yhtä kansainvälistä ammattiyhdistysliikettä yhdistämään maailman työväenluokka. Tämä on
maailmanlaajista kommunismia ohuen peitteen alla.
Samalla kun tämä kaikki on meneillään, USA:n dollari menettää nopeasti arvoaan maailman muita tärkeitä
rahayksikköjä vastaan. 5.12.2004, euro kävi ennätyksessä dollaria vastaan, ja dollarin kurssi puntaa vastaan oli
alimmalla tasolla oli alimmalla tasollaan 12 vuoteen. Tämä saa ulkomaiset investoijat ostamaan enemmän
liikeyrityksiä Yhdysvalloista koska heillä on enemmän ostovoimaa.
29.12.2004, kolmentoista eteläisen ja pohjoisen Aasian valtioiden johtajat muodostavat uuden kokoustasolla
toimivan ryhmän josta tulisi suuri maailmanvalta. Nämä Idän kuninkaat, mukaan lukien ASEAN-maat, ovat
nopeasti keräämässä voimiaan.
Monet muutkin oudot henget ovat työssään valmistellessaan tietä antikristuksen nousulle. Hiljattain, tuli ensi-iltaan
uusi suuri toimintaelokuva joka ylitti katsojaennätykset kaikkialla Yhdysvalloissa. Tämä elokuva on nimeltään
National Treasure , ja sen perusteema on globalismi ja maailmanhallitus. Tämä tarina on täynnä käänteitä ja
lukuisia juonitteluja joissa ovat mukana vapaamuurarit ja muut salaseurat. Sen viesti on että on olemassa salainen
aarre, niin valtava ja hengellisesti voimakas että se yhdistää kaikki kulttuurit ja maailman kansakunnat. Tätä
aarretta pitävät salassa elintärkeät salaseurat, ja se sisältää suunnattoman arvokkaita esineitä kaikista muinaisista
uskonnoista sekä kaikista muinaisista maailman valtakunnista mukaanlukien Egypti, Assyria, Babylon, MeedoPersia ja Rooma. Tämä elokuva on täynnä vapaamuurareiden symboleja ja siinä esitetään Illuminaatin tunnus
keskeneräinen pyramidi kaikkinäkevän silmän kanssa. Julisteiden ja mainosten otsikko sanoo: "Vihjeet ovat aivan
silmiesi edessä."
Kolmantenatoista päivänä Kansallisaarre-elokuvan ensi-illan jälkeen, Presidentti Bush teki vierailun Kanadaan.
Hän ei käynyt yhdessäkään suuressa kaupungissa vaan valitsi Halifaxin, Nova Scotiassa. Nova Scotia on noitien,
vapaamuurareuden ja erityisesti Temppeliherrojen pyhä maa. Se on koti sille minkä sanotaan olevan Oak Island
Money Pit (=Oak Islandin rahakuilu) tai piilotettu pyhä aarre. Nova Scotia tarkoittaa Uutta Skotlantia ja vastaa
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vapaamuurareiden Skottilaista riittiä. Nova Scotiaa pidetään myös pyhänä porttina pohjoiseen okkultismin
valtakunnassa. Me tiedämme että Yhdistyneiden Kansakuntien symboli on maailma pohjoisnavalta katsottuna.
Jesaja 14:12-13 sanoo: "Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan
syösty, sinä kansojan kukistaja! Sinä sanot sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä
minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan.'"
Se oli tämä pohjoiseen johtava portti missä Presidentti George Bush esitti puheensa käyttäen samoja sanoja joita
Adolf Hitler käytti niin monta kertaa ja samoja sanoja joita hänen isänsä, George H. W. Bush käytti syyskuun 11.
päivänä vuonna 1990, yksitoista vuotta ennenkuin kaksoistornit tulivat alas New York Cityssä. Presidentti Bush
seisoi Nova Scotiassa ja haastoi kansainväliset johtajat "luomaan uuden maailmanjärjestyksen". Yli 100.000
kanadalaista protestoi intohimoisesti Bushin vierailua vastaan.
Muunkinlaista vehkeilyä on meneillään ympäri maailmaa. Lähi-idässä, monet ihmiset yhä esittävät kysymyksiä
koskien Jasser Arafatin arvoituksellista kuolemaa. Kaikki asikirjat on sinetöity, ja Ranskan hallitus väittää että
Arafatia ei myrkytetty. Samaan aikaan kun Arafat äkkiä sairastui, uskonnolliset johtajat "kristillisistä" kirkoista
tapasivat Ashkenazin päärabbin Yona Metzger:in Jerusalemissa muodostaakseen uuden organisaation nimeltään
Uskontojen yhdistyneet kansakunnat.
Samaan aikaan kun kaikki nämä asiat tapahtuvat, skandaali puhkesi Yhdistyneissä Kansakunnissa koskien
Pääsihteeri Kofi Annania ja hänen poikaansa heidän otettuaan vastaan suuria summia rahaa manipuloidessaan
Irakin "ruokaa öljystä" -liiketoimia. Joutuuko Annan eroamaan tämän skandaalin vuoksi? Jos näin käy, kuka
korvaa hänet? Me tiedämme että Bill Clinton on tehnyt selväksi että hän haluaa tulla YK:n pääsihteeriksi, ja että
Hillary Clinton haluaa olla Yhdysvaltain seuraava presidentti. Me tiedämme myös että Presidentti Bush harkitsee
Clintonin lähettämistä Israeliin hieromaan rauhansuunnitelmaa. Tämän lisäksi, YK on käymässä läpi suuria
muutoksia, ja raportin tästä piti valmistua 2.12.2004 mennessä. Tämä raportti vaatii erityis-turvaneuvoston
perustamista, koostuen kuuden henkilön paneeleista jokaiselta maan neljältä kulmalta, yhteensä 24 henkilöä. Siellä
olisi 6 Amerikoista, 6 Afrikasta, 6 Aasiasta ja 6 Euroopasta. Niin paljon tapahtuu ja niin nopeaan tahtiin nyt kun
me aloittelemme vuotta 2005. Yhdysvaltain ja Kanadan täytyy olla varpaillaan suuren tapahtuman varalta joka
imaisee heidät suureen pelkoon ja kvanttihyppyyn antikristuksen alaisuuteen.

Inhimillisten resurssien illuministista hallintaa
Nämä viimeiset päivät ovat hyvin outoja aikoja elää kun pahaenteiset voimat liikkuvat nopeasti hallitakseen ja
kontrolloidakseen maailman ihmispopulaatioita. Eräällä minun monista vierailuistani Yhdistyneisiin Kansakuntiin,
minä opin YK:n viranomaiselta että YK on aktiivisesti mukana väestön vähentämisessä. 28.11.2004, YK:n alainen
Maailman terveysjärjestö tai WHO ennusti että paha influenssa-pandemia puhkeaa tänä vuonna ja saavuttaa
huippunsa helmikuussa 2005. Viranomaiset kertoivat että reilusti yli miljardi ihmistä sairastuu tähän flunssaan ja
että miljoonat kuolevat. Nämä terveysviranomaiset kertoivat selkeästi että yli neljännes maailman väestöstä
sairastuu kolmen kuukauden periodin aikana. Sillä välin, USA:n hallitsu on ilmoittanut että he ovat hankkineet
miljoonia annoksia ei-hyväksyttyä koeluontoista flunssarokotetta Euroopasta, ja niiden jotka saavat sitä täytyy
allekirjoittaa paperi jossa he lupaavat olla asettamatta hallitusta vastuuseen siitä mitä heille mahdollisesti tapahtuu.
Suuri kysymys on tämä: kuinka nämä terveysviranomaiset tietävät niin paljon siitä että million ja missä tämä
flunssa iskee? Se ei ole talvisää joka aikaansaa flunssa-aallon. Mistä nämä virukset tulevat? Missä laboratoriossa
ne valmistetaan? Useimmat ihmiset eivät esitä tällaisia kysymyksiä; itse asiassa, useimmat ihmiset elävät elämänsä
läpi pohtimatta itseään. Tämän vuoksi pimeyden voimat jatkavat työskentelyään ja orjuuttavat ihmiskuntaa. Silloin
kun Herra Jeesus pelastaa sinun sielusi, hän antaa myös meille rukouksen voiman jolla me saamme voiton.
Me elämme aikaa jolloin Tri. Frankenstein saisi Nobelin palkinnon. Hiljattain, MSNBC raportoi että biologit olivat
kasvattamassa hybridi-eläimiä nimeltään "chimeras". Minnesotassa, sikoja syntyy ihmisverta suonissaan.
Nevadassa, on lampaita joiden maksa ja sydän on suurelta osin ihmisen. Kaliforniassa, hiiret tirkistelevät
häkeistään päänsä sisällä ihmis-aivon soluja. Näille eläimille annettiin nimi "chimeras" myyttisen kreikkalaisen
olennon mukaan jolla oli leijonan pää, vuohen ruumis ja käärmeen häntä. Näistä hybridi-olennoista tulee täten
biologinen asunto pahoille hengille ja niitä tuotetaan yhdistämällä ihmisen kantasoluja abortoiduista ihmislapsista
eläinten sikiöihin. Kun Presidentti Bush, jonka ajatellaan olevan abortinvastainen, allekirjoitti kantasolu-lain, hän
avasi saatanallisen oven tällaiselle hirviömäiselle pahuudelle. Tämä raportti jatkaa sanomalla: "Geneettinen
manipulointi sallii näiden elikkojen valmistaa ihmisproteiinia kuten insuliinia lääkkeisiin."

Noituus ja moraalittomuus
Maailma julistaa syntiään kuten Sodoma, ja me tiedämme että Herran tulo on lähellä. 9. joulukuuta, 13 päivää
ennen noitien Yule-sapattia, Kanadan korkein oikeus hyväksyi samaa sukupuolta olevien avioliitot. Uusi Seelanti
on tekemässä samoin. Tällaiset asiat tuovat Jumalan vihan tottelemattomuuden lapsille.
Välittömästi presidentinvaalien jälkeen täällä Yhdysvalloissa, Javits Center New York Cityssä isännöi Gay Life
Expo:a, jota mainostettiin keskuksen vilkkaimpana markkina-esityksenä. Tämän show:n näytteille asettajiin kuului
Mercedes-Benz, State Farm, Jet Blue, Orbitz.com, HSBS, Avis sekä lukuisia muita suuria korporaatioita. Me
tiedämme että synti joka tuhosi Sodoman ja Gomorran oli homoseksuaalisuus; se oli viimeinen pisara. Hesekiel
16:49 kertoo Sodomasta: "Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo
hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut." Nämä ovat kansakuntamme
olosuhteita tällä hetkellä, ja seuraava asia on Jumalan kiivas tuomio!
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Saatanalla on monia pimeyden valtakuntansa edustajia maailmassa tänään. Okkultistinen näyttelijä Mia Farrow,
joka näytteli Saatanan morsianta Roman Polanskin pahamaineisessa elokuvassa "Rosemaryn lapsi", on valittu
YK:n lasten rahaston hyväntahdon lähettilääksi.
15.11.2004, suunnattoman suosittu radio-persoona Garrison Keillor, kuuluisa hänen radio-showstaan nimeltään "A
Prairie Home Companion", piti puheen Chicagon Rockefeller Memorial Kappelissa. Puheensa aikana hän sanoi:
"Minä olen nyt puhemies kansallisessa kampanjassa ottaa pois äänioikeus uudestisyntyneiltä kristityiltä. Vain
minun pieni projektini. Minun tuntemukseni on että uudestisyntyneet ihmiset ovat taivaan kansalaisia, siellä heidän
kotimaansa on, ei täällä meidän keskellämme Amerikassa." Hänen puheensa aikana oli ulvovaa naurua ja
taputusta. Tämän maan päivät ovat luetut!

Suuttuneen luomakunnan vastaus
Vastaako meidän planeettamme synnin raskaaseen painoon, ja voihkiiko meidän maapallomme tuskaansa kun
tuomio häämöttää suurena horisontissa? Vulkaaninen toiminta jatkaa kasvamistaan, mukaanlukien Manamtulivuori Uudessa Guineassa, Goma-tulivuori KOngossa sekä lukuisia muita ympäri maapallon. St. Helens
Washingtonin osavaltiossa jatkaa jyrisemistään, ja se on muodostanut lentotukialuksen suuruisen höyrykuvun. St.
Helens on nyt Washingtonin suurin saastuttaja sen päästäessä ilmaan jopa 250 tonnia rikkidioksidia päivässä.
Maanjäristyksiä esiintyy eri paikoissa aivan kuten Matteus 24 ja Luukas 21 varoittavat. Maileja San Andreaksen
siirroksen alla Kaliforniassa jyrisee jatkuvasti. Muita hiljattain esiintyneitä maanjäristyksiä ovat: Mt. Rainier,
Washington, 9.12., 3.2; Costa Rica, 20.11., 6.2; Guadeloupe, 21.11., 6.3; Milano, Italia, 25.11., 5.2; Jakarta,
Indonesia, 28.11., 6.4; Pohjois-Japani, 29.11., 7.1; Erzurum, Turkki, 4.12., 4.4; Strasbourg, Ranska, 5.12., 5.4;
Pohjois-Japani, 6.12., 6.9; Portugal, 13.12., 5.4; ja Karibia, lähellä Jamaikaa, 15.12., 6.8 Richteriä.
Tulivuorten, maanjäristysten, sulavien napajäätiköiden ja outojen säiden lisäksi, monin paikoin maailmaan esiintyy
valtavia heinäsirkkaparvia, niin suuria että ne pimentävät taivaan. Marraskuun loppupuolella 2004, nämä valtavat
heinäsirkkaparvet piinasivat Israelia, Meksikoa, Kanariansaaria ja Egyptiä. Egyptin kuvissa näytettiin kun parvet
olivat niin paksuja että katsojan oli vaikea erottaa pyramideja taustalta.
Minä olen katsellut ja rukoillut ja julkaissut tätä uutiskirjettä melkein 25 vuotta, enkä minä ole koskaan nähnyt
tällaista aikaa. Raamattu toteutuu aivan meidän silmiemme edessä.
Lopuksi, siunatkoon ja vahvistakoon Jumala sinua tänä uutena vuonna. Jos sinä et ole vielä uudistanut
toivomustasi saada tämä uutiskirje vuonna 2005, ole hyvä ja muista tehdä näin. Minä annan vilpittömät kiitokseni
teille kaikille jotka olette auttaneet meitä julkaisemaan tätä profeetallista, lopun ajan uutiskirjettä. Siunatkoon
Jumala sinua. Muista lähettää rukouspyyntösi, ja me uhraamme niihin yksilöllistä huomiota. Armo ja rauha olkoon
yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.
David J. Meyer
http://www.lasttrumpetministries.org/

Takaisin
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