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Amerikka - unissakävelemässä sisälle helvettiin!
”Voi teitä, kun te olette niinkuin merkittömät haudat, joiden päällitse ihmiset kävelevät niistä tietämättä!”
Luuk. 11:44
”Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa; 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. Mutta te, veljet, ette
ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niinkuin varas; sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja
päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan
valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä
juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat.”
1 Tess. 5:1-7
”Mutta ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho
kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheenisännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle:
'Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta?' Hän sanoi heille: 'Sen on
vihamies tehnyt'. Niin palvelijat sanoivat hänelle: 'Tahdotko, että menemme ja kokoamme sen?' Mutta hän
sanoi: 'En, ettette lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä
elonleikkuuseen asti; ja elonaikana minä sanon leikkuumiehille: Kootkaa ensin luste ja sitokaa se kimppuihin
poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani.' ”
Matt. 13:25-30
Tässä Last Trumpetin numerossa, me keskitymme tämän nykyisen ajan myöhäisyyteen ja hätään. Me näemme että
me elämme kansakunnassa ja maailmassa joka on aivan ikuisuuden partaalla. Koskaan aikaisemmin ei ole ollut
tällaista kuin nyt on! Jokainen päivä on kohtalokas Raamatun profetian valossa, ja koskaan ei ole ollut niin paljon
varmoja ja merkittäviä aikainmerkkejä kuten nyt on esiintymässä. Kaiken tuon tapahtuessa, joku varmaankin
ajattelisi että ihmisten keskuudessa olisi suuri hengellinen herätys käynnissä. Näyttää siltä, kuitenkin, että
päinvastainen on todellisuutta. Amerikassa, ihmiset unissakävelevät hengellisesti. Tämä hengellinen unissakäynti,
tai unissakävely, on erittäin vaarallista, koska ihmiset ovat tietämättömyyden tilassa joka johtaa heidän lopulliseen
tuhoonsa.
Ensimmäisessä Kirjoitusten kohdassa edellä, Herra Jeesus antoi varoituksen viitaten ihmisiin tietämättömyyden
tilassa jotka kävelevät merkittömien hautojen päällitse. Tuo on edelleen asianlaita, sillä ihmisten kirkot eivät
koskaan herätä kansaa hengellisesti. Itse asiassa, hengellistä unissakäyntiä aikaansaadaan uskonnollisesti, ja me
tiedämme että kun sokea taluttaa sokeaa, niin he kaikki kaatuvat ojaan.
Se on niin että kun ihmiset nukkuivat, vihollinen tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan. Me olemme nykyään
kansakunta jota vallataan rikkaruohoilla hengellisesti. Se on teemana tässä profeetallisessa uutiskirjeessä, joka on
nyt sen 27. ilmestymisvuodessaan, saattaakseen ihmiset täysin tietoiseksi siitä mitä kaikkea heidän ympärillään
tapahtuu. Joskus tämä herääminen voi olla pelottavaa, kuten unissakävelijä joka herää yhtäkkiä ja löytää itsensä
korkean rakennuksen reunatasanteelta. On parempi herätä ja huutaa apua kuin syöksyä alas kuolemaan. Se on
minun toiveeni ja rukoukseni että monet ihmiset jotka unissakävelevät hautojen ylitse hengellisessä mielessä
tulevat täysin tietoisiksi ja kutsuvat Herraa Jeesusta katumuksessa. Vapahtaja on valmiina antamaan anteeksi, ja

Hän muuttaa sinut Hänen valtakuntansa lapseksi. Kadu nyt, kun vielä on vähän aikaa jäljellä. Ikuisuus on
lähempänä kuin kuvitteletkaan!

Todisteet Illuminatin salaliitosta!
Entisenä okkultistina ja historian sekä ajankohtaisten tapahtumien tutkijana menneinä 27 vuotena, voin vakuuttaa
sinulle että on olemassa Illuminatin salaliitto koskien elitistejä joilla on yksi yhteinen suunnitelma. Aivan sen
alusta saakka, lähtien toukokuun 1. päivästä 1776, Illuminatin johtajat ovat työskennelleet tuodakseen esiin yhdenmaailman hallituksen heidän jumalansa Luciferin suoran määräysvallan alaisuudessa jolta he ovat saaneet nimensä.
Lucifer, josta tuli saatana Jesajan luvun 14 mukaan, pyrki olemaan Kaikkein Korkeimman kaltainen. Hänet
heitettiin ulos taivaasta, ja siitä saakka hän on pyrkinyt olemaan tämän maailman jumala. Nimi Lucifer tarkoittaa
valontuojaa tai aamuruskon poikaa. Sana Illuminati tarkoittaa valonhaltijoita. Vuonna 1776, Rothschildien
pankkiirit ottivat palvelukseensa Tri. Adam Weishauptin, juutalaisen rabbin pojan joka kääntyi
roomalaiskatolilaisuuteen, keksimään salaseura ja suunnitelma saavuttamaan koko maailman hallinta Luciferille.
Mahtavia miehiä houkuteltiin liittymään siihen, ja tarkoitus oli kätkeä se suurten itämaisten (Grand Orient)
vapaamuurarilooshien sisälle. Sotia ja vallankumouksia käytettiin hyväksi, yhtä hyvin kuin sopimuksia, uudelleen
muokkaamaan maailma ja tuomaan esille uusi maailmanjärjestys. [Persianlahden sota v. 1991 oli esimerkkinä tästä
kun G. H. Bush piti sen kuuluisan puheensa uudesta maailmanjärjestyksestä 11.9.1990. Suom. huom.] Jos olet
joskus ihmetellyt miksi meillä on ollut kaksi maailmansotaa ja vielä yksi on tulossa, sinulla on vastauksesi. Jotkut
vaikutusvaltaiset piilossa olevat ihmiset halusivat noiden sotien toteutuvan, ja heillä oli voimaa lietsoa niitä.
Talouksien manipulointi on ollut päälaite tämän operaation ohjauspöydässä.
Kun Illuminati muodostettiin, Tri. Weishaupt ja neljä muuta miestä yhdessä punoivat juoniaan luolassa lähellä
Ingolstadtia Baijerissa. Weishaupt myöhemmin kirjoitti tästä, ja totesi että he vierailivat voiman luona jota
kutsuttiin tuntemattomaksi kontrolloijaksi (controlling unknown). Suurin osa historioitsijoista myöntää että
Illuminati oli olemassa, mutta he sanovat että se oli kauan sitten. Vapaamuurarit, Skull & Bones, ja lukuisat muut
salaseurat ovat vehkeilleet yhdessä Hollywoodin, tv-tuottajien, ja radion talkshow -isäntien kanssa tehdäkseen
kaikesta suuren vitsin. Miksi he protestoivat niin paljon? He alati tekevät johtopäätöksen että vain idiootti ja hullu
uskoisi sen että on olemassa salaliitto. Todistusaineisto, kuitenkin, muistuttaa tästä joka päivä.
Äskettäisen artikkelin mukaan jonka on kirjoittanut Trudy Rubin, joka on osallistunut maailman talousfoorumiin
(World Economic Forum) Davosissa, Sveitsissä, viimeisten 11 vuoden aikana, viimeisin noista foorumeista oli
erilainen kuin kaikki aikaisemmat. Yhdysvallat oli aina ollut show’n tähti ja suuri maailmanvalta sekä talousmahti.
Tällä kertaa se oli erilainen; kerran niin mahtava Amerikka voimakkaan valuuttansa kanssa, lakaistuna nyt
taustalle. Hän raportoi että foorumi on nyt etsimässä globaalia johtajaa. (1)
Helmikuun 13. päivänä 2008, San Diego Union-Tribune julkaisi jutun koskien USA:n liittovaltion viimeaikaista
kampanjaa hävittää kaikki salaliittomyytit salaisesta symboliikasta joka sisältyy sinetteihin USA:n yhden dollarin
setelin takapuolella. Näyttely ”salaliiton repimiseksi alas jalustalta” (debunk the conspiracy) avattiin ulkoministeri
Condoleezza Ricen toimesta. Hänet julistettiin 66.:ksi ja nykyiseksi suuren sinetin valvojaksi (Custodian of the
Seal). (2)
Muita kummallisia asioita on meneillään tällä hetkellä kun me näemme lopullisten yhden-maailman projektien
jouduttamista. Helmikuun 14. päivänä, tunnetaan myös Lupercalia-päivänä, ”sudenpäivä”, ja ystävänpäivänä (St.
Valentine’s Day), erikoinen kokous pidettiin Rooman Palladium-teatterissa. Kokouksen aihe oli uuden
rakennuksen, jota kutsutaan nimellä United Religion (yhdistynyt uskonto), rakentaminen Roomaan. Sen on
tarkoitus olla paikka missä kaikki maailman uskonnot voivat kohdata. Kaksi miestä jotka johtaisivat näitä
kokouksia, ovat Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri ja paavi, esitelmöijä Walter Veltronin (Rooman entinen
pormestari) mukaan. (3)
Maaliskuun 4. ja 5. päivänä kokoukset pidettiin Roomassa viiden edustajan voimin kummastakin
roomalaiskatolisesta sekä muslimien uskonnosta. Tämä oli valmistelua tapaamiselle Benedictuksen kanssa
myöhemmin tänä vuonna. Paavi Benedictus on yrittänyt rauhoitella muslimimaailmaa, ja hän jopa vieraili Turkin
sinisessä moskeijassa (Blue Mosque), missä hän rukoili Mekkaa kohden paikallisen imaamin kanssa. (4)
Kun me katselemme pedon maailmanlaajuisen imperiumin nousua ja kansojen uudelleenryhmittymistä niin että
maapallo voi vastaanottaa sen saatanallisen kuninkaansa, me myös näemme hirttosilmukan kiristymistä vapauden

ja yksityisyyden kaulan ympärillä. Helmikuun 13. päivänä 2008, Lockheed Martin Corporationille annettiin
miljardin dollarin toimeksianto FBI:n taholta kehittää huipputekniset biometriset laitteet. Tämä käsittää
huipputeknisiä sormenjälki-skannauksia, iiris-skannauksia, ja valvontalaitteita. (5) Minua ihmetyttää mistä FBI
aikoo hankkia miljardi dollaria sen tosiasian valossa että he eivät edes pysty maksamaan heidän puhelinmaksujaan.
Associated Pressin raportin mukaan aikaisemmin tänä vuonna, yli puolet FBI:n 990 puhelinlaskusta oli
maksamatta, ja maksamattomat laskut olivat niin myöhässä että puhelinyhtiöt kytkivät irti heidän puhelinlinjansa ja
puheluiden salakuuntelut. (6)
Toinen asia joka nyt on tapahtumassa käsittää yhteiskunnan kollektivisoinnin. Ihmisiä estetään asumasta
maaseudulla siinä mitassa että yli 50 prosenttia maailman väestöstä tulee asumaan kaupungeissa vuoden 2008
loppuun mennessä. Näin on ensimmäistä kertaa koko rekisteröidyssä historiassa. (7) Ihmisiä on paljon helpompi
vahtia ja kontrolloida keskitetyillä alueilla. Tuo on hyvin looginen käytäntö jos, ja kun, keskitysleirejä pannaan
pystyyn tyrannimaisten hallitusten toimesta. Huipputeknologia on tehnyt henkilökohtaisesta yksityisyydestä
menneisyyden asian. [Kännykät ovat esimerkkinä tästä kun ihmisten pitää aina olla tavoitettavissa orjan lailla
puhumattakaan kännyköiden paikannuksesta tukiasemien kautta. Suom. huom.] Uusi valvontakamera, tunnettu
nimellä T5000 käyttää sähkömagneettisia säteitä nimeltään Terahertsi- tai T-säteet, ja se voi nähdä vaatetuksen läpi
60 jalan (1 jalka = n. 30 cm) etäisyydeltä. Tämän kameran kehitti ThruVision, Inc. ja hallitusten odotetaan
käyttävän sitä kaikkialla. (8) Meidän täytyy muistaa että saatana on kontrollifriikki ja eikä lopeta ilman totaalista
sortoa. Me myös tiedämme että Amerikasta on tullut vankeuden kansakunta. Yhdysvallat panee lukkojen taakse
nykyään joka sadannen aikuisen. Lähes 2,33 miljoonaa ihmistä on nyt telkien takana Amerikassa. (9)
Kaliforniassa, kotiopetus on hyökkäyksen alla. Maaliskuun 7. päivänä 2008, vetoomustuomioistuin tehdessään
päätöksen kotiopetusta vaativia vanhempia vastaan jätti 166,000 lasta mahdollisen luvattoman poissaolon tilaan.
Kalifornian osavaltio on nyt käymässä uudelleen läpi kotiopetuksen tilanteen korjaamista varten. (10) On olemassa
voimakas sorron henki joka on nousemassa Yhdysvalloissa, ja jopa republikaanien presidenttiehdokas John
McCain teki yllättävän tunnustuksen. Maaliskuun 7. päivänä 2008, McCain sanoi seuraavaa NBC4.com:lla: ”Siinä
tapauksessa ettet ole huomannut, me Washingtonissa emme toimi kuten meidän pitäisi. On yhä vaikeampaa tehdä
Herran työtä saatanan kaupungissa.” McCain sanoi tämän puhuessaan väkijoukoille Atlantassa, Georgiassa. (11)
[McCainista ei tämän perusteella varmasti tule USA:n seuraavaa presidenttiä, sillä Illuminati ei halua lampaita
hallitsijoiksi. Suom. huom.]
Illuminismin suuren salaliiton toimeenpanevat voimat ovat jatkuvasti työssään, koska ne tietävät että aika on
kulumassa loppuun. Ilmestyskirjan luvusta 12:12 me luemme saatanan reaktiosta ajan lyhyyteen seuraavaa:
”Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas
teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!”
Me tiedämme että yksi lopunajan merkeistä on idän kuninkaiden nousu, viitaten Ilmestyskirjan 16. lukuun.
Helmikuun 28. päivänä 2008, punainen Kiina avasi huippumodernin lentokenttäterminaalin, joka on nyt laajin
katettu rakennelma maailman historiassa. Rakennus itsessään on kaksi mailia (1 maili = n. 1,6 km) pitkä, ja se
peittää 245 eekkeriä (1 eekkeri = 0,4 hehtaaria) maata. Lentokenttä tämän mammuttimaisen rakennuksen kanssa
sijaitsee Pekingissä ja se on muodoltaan kuin jättimäinen lohikäärme! (12)
Lähi-idässä, Israelin ilmavoimat ovat muuttaneet Nevatimin tukikohtansa sotilaallisen maailman uudeksi ihmeeksi.
Sillä on nyt pisin laskeutumiskiitorata koko Lähi-idässä päällystetyn kiitoradan ollessa 2,5 mailia pitkä. Uusi
ilmatukikohta ja sotilasterminaali rakennettiin 658 miljoonan dollarin hinnalla, ja suuri osa tukikohdasta, käsittäen
lentokonesuojat, on maanalainen. (13) Todellakin, Raamattu opettaa että 3. maailmansota alkaa ja loppuu Lähiidässä, ja tämä seutu muistuttaa massiivista ruutitynnyriä odottaen räjähtämistään. Lisää kiistaa puhkesi hiljattain
Israelin valtiossa kun Saksan liittokansleri Angela Merkel kutsuttiin puhumaan Israelin parlamenttiin joka
tunnetaan Knessetinä. Monet olivat loukkaantuneita kun he kuulivat hänen esittäneen koko puheensa saksalaisella
synnyinkielellään. Suuria protesteja seurasi. (14)
Tammikuun 1. päivänä 2008, vielä yksi suuri tapahtuma otti sijaa joka ei saanut lähes olleenkaan julkisuutta.
GCC:n yhteisestä markkina-alueesta tuli todellisuutta. Kuusijäseninen Gulf Corporation Council yhdistyi yhdeksi
talousalueeksi 715 miljardin dollarin voimalla. Näitä GCC-maita ovat Saudi-Arabia, Qatar, Bahrain, Oman,
Kuwait, ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat. (15) Kun Yhdysvalloista tulee yhä vain heikompi, muut maailman alueet
näyttelevät talous- ja sotilasvoimiaan niin kuin ei koskaan ennen. Yksi esimerkki tästä on Dubain kaupunki jolla
vuonna 1990 oli vain muutamia kohtalaisen kokoisia rakennuksia ja ei ollut vaikuttava. Vuoteen 2003 mennessä,
vain 13 vuotta myöhemmin, Dubai oli rönsyilevä megapoli massiivisine pilvenpiirtäjineen. Alueelle on myös

luonteenomaista saarten maailma (World of Islands), joka on tehty 300 keinotekoisesti luodusta saaresta
maailmankartan muotoon kaikkine maanosineen. Dubai myös esittää Hydropoliksen, joka on maailman
ensimmäinen vedenalainen hotelli. Suurin maamerkki, kuitenkin, tulee valmistumaan tänä vuonna. Se on
hämmästyttävä torni joka tulee olemaan korkein torni maailmassa. Se saavuttaa 800 metrin, tai 2,624 jalan
korkeuden, mikä on lähes puoli mailia ilmassa. Tämä on noin kaksi kertaa entisen World Trade Centerin korkeus
New York Cityssä. (16) Se on kuin nykypäivän Babylonin kaupunki Baabelin tornin kanssa, jonka huippu näyttää
saavuttavan taivaan. Minne on Yhdysvaltojen rikkaus kadonnut? Se on siroteltu islamilaisten kansojen keskuuteen.
Kenelle Yhdysvallat on toivottomasti velkaantunut? Se on velkaantunut punaiselle Kiinalle ja idän kuninkaille!

Amerikan talous haukkoo henkeä!
Ei ole suuri salaisuus että Amerikan talous on hyvin surullisessa tilassa. Jopa suurimman optimistin täytyy myöntää
että jotakin on kauheasti pielessä. Luottamus on syöksykierteessä kun inflaatioaste nousee jatkuvasti. (17) Kullan
hinta jatkaa nousuaan dollaria vastaan. Vain muutamia vuosia sitten, sinä pystyit ostamaan unssin kultaa 335
dollarilla. Nyt se vaatii noita dollareita yli tuhat hankkia yksi unssi kultaa. (18) FED:n pääjohtaja, Ben Bernanke,
jatkaa korkojen alentamista, mutta mikään ei näytä auttavan. Elokuussa 2007, korkoaste oli 5,25 prosenttia. Tällä
hetkellä se on kolme prosenttia, ja toista koronalennusta odotetaan tiistaina, maaliskuun 18. päivänä 2008. (19)
[Tuolloin korkoa laskettiin 0,75 prosenttiyksikköä, joten nyt huhtikuun puolivälissä ohjauskorko on 2,25
prosenttia. Suom. huom.] Vaikka taloudellinen trendi on nyt sama kuin se oli ennen vuoden 1929
markkinaromahdusta ja lamaa, presidentti Bush jatkaa vakuutteluaan että Yhdysvallat ei joudu taantumaan. (20)
Äskettäin, Financial Times julkaisi kirjoituksen otsikolla ”Amerikan talousriskit kaikkien ydinreaktoreiden
sulamisten (meltdowns) äiti”. Kirjoitukseen sisältyi lista kahdestatoista syystä miksi meidän taloutemme ei voi
selvitä hengissä, ja tämän listan kokosi professori Nouriel Roubini New Yorkin yliopiston kaupallisesta
tiedekunnasta. Raportti kertoo jyrkistä tulosheikennyksistä ja tappioista, sellaisista kuten pahimmasta
asuntolamasta USA:n historiassa. Se myös kertoo tappioista jotka ylittävät 300 miljardia dollaria subprime asuntolainoissa, massiivisista menetyksistä vakuudettomissa kulutusluotoissa, aallosta koskien yritysten
maksuhäiriöitä, pakotetuista vararikoista, ja tärkeimpien pankkijärjestelmien epäonnistumisesta. (21)
Me olemme myös kiistelemässä presidentti Bushin uudesta 3,1 biljoonan dollarin budjetista jossa on suunnattu
valtavat määrät rahaa nykyisiin ja tuleviin sotiin. (22) Me myös tiedämme että Boeing Aircraft hylättiin meidän
hallituksemme taholta viitaten 35 miljardin dollarin toimeksiantoon (lentokonetilaus), joka suotiin sen sijaan
Europe's Northrop Grumman/EADS:lle (EADS -yhtiö on suuri eurooppalainen ilmailu-, avaruus- ja
sotateollisuusyhtiö). Tämä on toinen suunnaton pettymys Amerikan työntekijöille. (23) Me myös tiedämme että
jättimäinen autonvalmistaja General Motors kertoi 38,7 miljardin dollarin tappioista vuonna 2007. Tämä on suurin
vuosittainen autonvalmistajan tappio USA:n historiassa. (24) Samaan aikaan, ruuan hinta jatkaa nousuaan jyrkästi
kun maailman viljavarastot kutistuvat alhaisimmille tasoilleen vuosikymmeniin. Vehnä luokitellaan nyt
kallisarvoiseksi, ja monet kansakunnat nostavat hinnat korkealle amerikkalaisen ruuan vuoksi. (25)
Yhä enemmän amerikkalaisia on työelämän ulkopuolella ja heitä kohtaa massiiviset velat. Olosuhteet ovat niin
huonot Greenburghissa, New Yorkissa, että kaupunki sallii seniorikansalaisten ”päästä eroon (work off)”
omaisuusveroistaan työskentelemällä 7 dollarin tuntipalkalla. (26) Sillä aikaa, bensiinin (gasoline) hinta jatkaa
nousuaan dramaattisesti, ajaen ylös kaikki kuljetuskustannukset. Joillakin alueilla bensiinin ja dieselpolttoaineen
hinta ylittää 5 dollaria gallonalta (1 gallona = 3,8 litraa). Raakaöljyn hinta on nyt reilusti yli 100 dollaria tynnyriltä.
(27) Kuitenkin, näyttää siltä että öljy on yksi teollisuudenala jolla menee oikein hyvin presidentti George ”oil man”
Bushin alaisuudessa. Shell -yhtiö tiedotti 8,47 miljardin dollarin voitosta vuoden 2007 4. neljänneksellä, jossa oli
kasvua 60 prosenttia. [Jorma Ollilalla menee siis hyvin Shellin hallituksen puheenjohtajana kuin myös superyhtiö
Nokian vastaavassa virassa. Hyvin epäilyttävää. Suom. huom.] Exxon-Mobil kertoi suurimmasta vuotuisesta
voitosta USA:n yrityksistä vuodelle 2007 voiton ollessa 40,6 miljardia dollaria. (28) Yksi asia on varmaa:
vaikkakin Amerikan kansalaiset kieltäytyvät uskomasta että on olemassa salaliitto joka työskentelee heitä vastaan,
he silti tulevat tuntemaan tuon salaliiton voimakkaat ja kuolettavat vaikutukset kun he jatkavat olemistaan
hyväksikäytettyinä, väärinkäytettyinä, ja kaltoin kohdeltuina.
Vielä yksi teollisuudenala jolla menee oikein hyvin, on ”synti” -teollisuus. Sijoitusneuvoja Jim Robinson hiljattain
paljasti USA:han nojaavan Advisors Advice Fund -rahaston, johtajanaan Charles Norton, suunnattoman
menestystarinan. Tämä rahasto sijoittaa 80 prosenttia ”synti” -osakkeisiin, käsittäen alkoholi-, uhkapeli- ja
tupakkateollisuutta, ja sillä on sijoitetun pääoman tuotto keskimäärin 21,4 prosenttia. Sitä ei ole koskaan rankattu
ulkopuolelle huippurahastojen, käsittäen kaksi prosenttia rahastoista, viimeisten viiden vuoden aikana. (29)

Onko tämä täydellinen toimeentulopainajainen todella tapahtumassa? Onko se niin paha kuin kaikki merkit
kertovat? Huomautettakoon tässä että äskettäin Federal Deposit Insurance Corporation, tai FDIC, on ymmärtänyt
välttämättömäksi lisätä henkilökuntansa jäsenmäärää hoitamaan työtaakkaa koskien rahalaitosten tulevaa
vararikkoa. He ovat jopa kutsuneet takaisin töihin 25 eläkeläistä auttamaan kriisissä. (30)

Jumalanpilkan henget - lopun merkki!
Ilmestyskirjan luvusta 13:1, me luemme seuraavaa: ”Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Ja minä näin pedon
nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen
päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.” [KJV-käännöksessä lukee kyseisen jakeen lopussa ”name of blasphemy”
eli jumalanpilkkaa. Suom. huom.] Jumalanpilkka on yksi suurimmista synneistä lopunaikana, ja se on henki joka
saattaa naurunalaiseksi ja ilkkuu kaikkivaltiasta Jumalaa ja kaikkia pyhiä asioita. Huomautettakoon tässä että
maaliskuun 5. päivänä 2008, parlamentin ylähuone (House of Lords) Britanniassa kumosi äänestyksessä yleiset lait
jumalanpilkkaa vastaan! (31) Tämä on suuntaus kaikkialla maailmassa tällä hetkellä; lähes kaikkialle minne
katsomme, me löydämme ihmisiä pilkkaamassa Herraa ja Hänen sanaansa. Tämä on erityisesti totta kirkkojen ja
järjestöjen kohdalla jotka tunnustautuvat ”kristillisiksi”. Yksi esimerkki tästä on Victory -seurakunta Amarillossa,
Teksasissa. Apulaispastori Mike Eminger kuulutti tapahtumaa jota hän kuvasi seuraavasti: ”Ajatuksemme on että
me haluamme järjestää Amarillossa tilaisuuden, samankaltaisen kuin muotinäytöksen jonka he näkisivät isoissa
kaupungeissa halki meidän maamme. Teemana on ’muodikkaasti äänekäs’ (Fashionably Loud), ja me tulemme
esittämään vaatemuotia, hiustyyliä, tanssia, kitarakilpailua (guitar battle), multimediaa, valaistusta, musiikkia,
elävää hiusten leikkausta ja segmenttimuotoilua (styling segment), ja paljon muuta…..Me haluamme esittää
Kristuksen rakkauden viestin sillä tavalla että ihmiset lähtiessään pois ajattelevat, ’Vau, se oli ihmeellistä’, ja
’Jumala on todella ihmeellinen Jumala’ ”. (32) Tämä ei ole mitään muuta kuin jumalanpilkkaa meidän
Vapahtajaamme kohtaan, joka oli ”kipujen mies ja sairauden tuttava”, Jesajan luvun 53 mukaan. [KJVkäännöksessä sanotaan kyseisessä kohdassa ”a man of sorrows and acquainted with grief” eli murheiden mies ja
surun kanssa tuttava. Suom. huom.] Nykypäivän nk. ”kristityt” eivät tiedä mitään aidosta pelastuksesta ja
hengellisistä taisteluista jotka tuovat voiton synnistä, kuolemasta, ja helvetistä!
Me elämme ajassa jolloin saatana ja hänen jumalanpilkkahenkensä käyttävät modernia ”kristillisyyttä” ja muita
uskontoja yhtä hyvin loukatakseen alati todellista Vapahtajaa. Homot, lesbot, transseksuaalit, biseksuaalit,
transvestiitit, ja muut moraalisesti turmeltuneet ihmiset kaikki pitävät yllään ristejä ja väittävät olevansa
muodikkaasti ”kristittyjä”. Äskettäin, Benny Shanon, kognitiivisen psykologian professori Jerusalemin
hebrealaisesta yliopistosta, otti asioihin yhden lisäaskeleen. Tri. Shanon selvästi totesi että Mooses oli kovasti
huumepöllyssä kun hän kuuli Jumalan antavan hänelle kymmenen käskyä ja kun hän näki palavan pensaan. Tri.
Shanon totesi että hän itse kokeili tiettyjä huumeita ja hänellä oli samanlaisia kokemuksia jolloin hän oli kykenevä
aistimaan ääniä. (33) Onko tämä yritys oikeuttaa huumeiden käyttö?
Saatanan voidellut nousevat seisomaan kuten ei koskaan aikaisemmin häväistäkseen todellista evankeliumia, joka
on ainoa toivo ja sielun pelastus. Presidenttiehdokkaat pelaavat samaa pirullista peliä. Heinäkuussa 2007, Hillary
Clinton antoi haastattelun New York Timesille jossa hän totesi että hän uskoo Isään, Poikaan, ja Pyhään Henkeen.
Kun haastattelija kysyi uskoiko hän että Kristus on ainoa pelastus ja tie taivaaseen, hän kiemurteli ja vältti
kysymyksen epäselvällä vastauksella että hän oli avoin kysymykselle! (34) Tosiasia on että hän kannattaa
homoseksuaalisuutta ja aborttia ja hänen oletettu ”kristillisyytensä” on vain juoni! Helmikuun 27. päivänä 2008,
Hillary Clinton piti kampanjapuheen St. Clairsvillessä, Ohiossa. Reutersin uutiskuva hänen seisomisestaan
puhujakorokkeellaan oli paljastava ja tarkoituksenmukainen, koska lähinnä hänen päätään oli saatanan pää
kaikkine sarvineen joka näyttäytyi seinällä hänen takanaan. (35)
Toinen demokraattiehdokas on selvästi väärä ”kristitty” yhtä lailla. Barack Hussein Obama ulkoilmapuheessa
Hocking Collegessa Nelsonvillessä, Ohiossa. lausui seuraavaa: ”Minun tukeni samaa sukupuolta olevien liitoille
perustuu Uuden testamentin vuorisaarnaan.” Obama myös kertoi väkijoukolle että hänen kantansa laillistetun
abortin puolesta, ei tee hänestä ”vähemmän kristittyä”. (36) Obaman kannattajiin viitataan nyt ”opetuslapsina”, ja
väkijoukot menevät sekaisin hänestä. Suuria joukkoja naisia nähdään vuodattavan kyyneleitä ja pyörtyvän hänen
vuokseen, ja häntä kutsutaan ”nuoreksi vapahtajaksi”, ja ”uudeksi messiaaksi”. Supertiistaina, Obama huusi
väkijoukoilleen, ”Me olemme niitä joita me olemme olleet odottamassa”. (We are the ones we’ve been waiting for)
Hänen retoriikkansa tihkui myös vihjauksia ylösnousemuksesta, lunastuksesta, ja toisista tulemuksista. (37) Totuus
on että Obama on sydämeltään muslimi. Vuonna 2006, Obama vieraili luoteis-Keniassa, Afrikassa, ja puki itsensä

Sheikki Mahmed Hassanin perinteikkäisiin vaatekappaleisiin, kaikkine valkoisine viittoineen, olkanauhoineen, ja
turbaaneineen. (38)

Saatanallinen hyökkäys ihmisruumista vastaan!
Kirjoitukset varoittavat meitä Aamoksen luvussa 7:17 siitä että ihmiset jotka ovat epäjumalien palvojia ja
hylkäävät Herran sanan tulevat kuolemaan saastaisessa maassa. Todellakin se on niin että lukemattomat tuhannet
ihmiset kuolevat saastutuksen keskellä joka päivä. Meidän täytyy ymmärtää että saastuminen ottaa monia muotoja,
ja jotkut ovat suhteellisen huomaamattomia. Maaliskuun 10. päivänä 2008, Associated Press julkaisi jutun viitaten
tutkimukseen joka löysi lukuisia lääkeaineita kaupungin juomavedestä. Vaikka pitoisuudet olivat pieniä, on
olemassa huoli siitä mitä vaikutusta näillä lääkeaineilla olisi ihmisiin jotka juovat vettä yli määrätyn aikajakson.
Juomavedestä tärkeimmissä USA:n kaupungeissa rannikolta toiselle tunnistettiin valtava määrä lääkeaineita,
käsittäen antibiootteja, antikonvulsantteja (anti-convulsants, rauhoittavia epilepsialääkkeitä), mielialantasaajia, ja
sukupuolihormoneja. Philadelphiassa, 56 lääkeainetta löydettiin juomavedestä. San Franciscossa,
sukupuolihormonit olivat silmiinpistäviä vedessä. Lista jatkuu ja maanlaajuisesti. Lääkeaineet jäävät jäljelle
ihmisjätteistä ja huuhtoutuvat järjestelmiin jotka kierrättävät vettä juomista varten. Monet lääkkeet heitetään
menemään huuhtomalla ne pois, ja ne samalla astuvat sisään kierrätysketjuun. (39)
Maaliskuun 6. päivänä 2008, toinen Associated Pressin juttu paljasti että 40,000 ihmistä varoitettiin ja kehotettiin
menemään testiin hepatiitti B:n ja C:n (maksatulehduksia), sekä HIV:n tai AIDS:n varalta. Testaamista neuvottiin
kaikille näille ihmisille, koska Las Vegasin sairaala käytti likaisia (reused) ruiskuja ja lääkepulloja. (40) Tämä on
jotakin jota usein tapahtuu kolmannen maailman maissa, ja ehkäpä tuo on sitä mihin meidän kansakuntamme on
joutumassa! Lisätarkastelut paljastivat että muut klinikat ja leikkauskeskukset myös käyttävät likaisia ruiskuja ja
muita välineitä jotka on tarkoitettu erikoiskäyttöä varten. (41) Me olemme myös saaneet tietää että hammaspotilaita
kehotetaan kysymään ovatko heidän kultakruununsa, hammaskiilteensä, hammassiltansa ja tekohampaansa
ulkoistettu (outsourced) ja valmistettu ulkomailla. Ihmisiä sairastutetaan lyijyllä ja muilla myrkyillä
(contaminants), koska miljoonia hammasproteeseja tuodaan maahan laboratorioista jotka sijaitsevat punaisessa
Kiinassa, Intiassa, Filippiineillä, Meksikossa, itäisessä Euroopassa, Costa Ricassa, ja muualla. (42) Vielä yhden
uutisjulkaisun mukaan, sadat ihmiset sairastuivat, ja neljä kuoli käytettyään verenohentajalääkettä (blood thinner
heparin). Tämä tapahtui koska meidän FDA (Food and Drug Administration) tarkasti väärin tehdaslaitoksen
punaisessa Kiinassa missä sitä valmistettiin. Punaisilla kiinalaisilla oli kaksi täsmälleen samalla nimellä olevaa
tehdasta. (43)
Kaikista virheistä huolimatta joita tehdään meidän hallituksemme taholta, heillä silti on julkeutta haluta säännellä
luonnonvitamiinien ja lisäravinteiden käyttöä ja tehdä ne saatavilla oleviksi vain lääkemääräysten kautta. Me
tutkimme tällä hetkellä Codex Alimentarius -lakia ja raportoimme siitä kun me voimme varmentaa kaikki tosiasiat.
Todellakin, tämä on viimeinen sukupolvi ennen meidän Herramme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen,
takaisintuloa. Me elämme maassa jossa joka neljännellä teini-ikäisellä tytöllä on sukupuolitauti. 25 prosenttia
meidän nuorista tytöistämme kantaa yhtä tai useampaa seksuaalisesti välitettyä tautia tai tauteja! (44)

Merkit taivaalla ja maassa!
Tapahtumat taivaissa ja maan päällä alati muistuttavat meitä siitä että me elämme viimeisten päivien lopussa.
Maanjäristyksiä tapahtuu päivittäin ja ne ovat merkittäviä voimakkuudeltaan vaikkakin niitä ei tavallisesti
huomioida uutismediassa. On ollut 287 merkittävää maanjäristystä viimeisten 30 päivän sisällä laskien tästä
kirjoittamishetkestä (18.3.2008). Jopa Englannissa oli harvinainen 5,2 asteen maanjäristys pintakeskuksen ollessa
lähellä Lincolnshireä. USA:n geologinen tutkimuslaitos raportoi tästä helmikuun 27. päivänä 2008. Jälkien
korjaamisen odotetaan maksavan enemmän kuin 20 miljoonaa dollaria. (45) Tyynenmeren reuna-alue järisee myös
jatkuvasti, ja helmikuun 25. päivänä 2008, massiivinen 7,2 asteen järistys iski Indonesiaan, (46) missä Barack
Hussein Obama kävi koulua. Itse asiassa, alue ei ole lakannut järisemästä siitä lähtien kun hän aloitti pyrkimisen
Yhdysvaltojen presidentiksi.
Yhdysvalloissa, meillä on ollut massiivisia tornadojen parvia, tuoden laajalle ulottuvaa hävitystä monille meidän
synnin täyttämän maan alueille. Nämä tornadot jättävät jälkeensä rauniokasoja ja elämänmenetyksiä. Tornadojen
kulkulinjan Arkansas-Tennessee-Georgia tuloksena oli hävitys joka näytti siltä kuin atomipommi olisi pudonnut.
(47) Kaikki tämä tapahtuu kun hirveä talvi on tulossa loppuunsa. Ennätykselliset lumi- ja jäämyrskyt jatkoivat

monien Yhdysvaltojen alueiden moukaroimista yli 14 viikon ajan. Wisconsinissa, niin paljon tiesuolaa käytettiin
niin pitkän aikaa että suolan virtaaminen jokiin uhkaa vesieläimiä. (48)
Monia kummallisia asioita tapahtuu maailmassamme kun aika asettuu sen lopulliseen kellonhetkeensä. Punainen
Kiina valmistautuu olympialaisiinsa tänä kesänä, ja jatkuvia ongelmia on kehkeytynyt tähän karkeaan
epäjumalanpalvelusnäytelmään johon liittyy auringonsäteillä sytytetty soihtu, viisi olympiarengasta, ja tulikattila
stadionilla. [Kuin vahvistukseksi ongelmiin, niin olympiasoihdun kuljetus eri maissa on kohdannut ongelmia
Kiinan Tiibet-politiikan vuoksi ja viesti voidaan jopa keskeyttää johtuen levottomuuksista. Suom. huom.] Vettä oli
jo niukasti saatavilla tuossa kuivuuden vaivaamassa maassa kun suuri osa tärkeästä jokiverkostosta muuttui
verenpunaiseksi ja vaahtomaiseksi. (49) Tämä on ilmeisesti vielä yksi merkki Kaikkivaltiaalta.
Kun tiedemiehet katsovat ylös heidän avaruusluotaimiensa ja teleskooppiensa avulla, he ovat huomanneet että
Venus-planeetta, muinaisille ihmisille ja noidille ”rakkauden jumalatar”, kipinöi ja rätisee nykyään jatkuvien
pilvien törmäyksistä aiheutuvien salamaniskujen voimasta niin vaikuttavasti että se saa mielentasapainon
järkkymään. Nämä pilvet ovat noin 50 mailia planeetan pinnan yläpuolella. (50) Outoja ja uusia asioita tapahtuu
jatkuvasti. Tarkkaile ja rukoile!
Lopuksi, minä jälleen kerran kiitän kaikkia teitä jotka tuette tätä lopunajan profeetallista ministeriötä. Jumala
siunatkoon ja varjelkoon teitä, ja muistakaa että teidän rukouspyyntönne ovat aina tervetulleita. Armo ja rauha
olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.
David J. Meyer
Suomentanut: Olli R. (”nokialainen”)
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