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Babylonian Yhdysvaltojen kukistuminen!
»Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen
kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja
tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain
lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat
haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa
runsaudesta."»
Ilmestyskirja 18:1-3
»Baabel oli Herran kädessä kultainen malja, joka juovutti kaiken maan. Sen viinistä joivat kansat; sentähden
kansat tulivat mielettömiksi. Äkisti on Baabel kaatunut ja murskaantunut. Valittakaa hänen tähtensä!
Hakekaa balsamia hänen kipuunsa, ehkä hän paranee. "Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei
hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja menkäämme pois, kukin omaan maahansa; sillä hänen tuomionsa
ulottuu taivaaseen asti, kohoaa pilviin saakka."»
Jeremia 51:7-9
»Kaikki tämä porton suuren haureuden tähden, tuon ihanan sulottaren, ovelan velhottaren, joka myi
kansakunnat haureudellaan, sukukunnat velhouksillansa. Katso, minä käyn sinun kimppuusi, sanoo Herra
Sebaot, nostan sinun liepeesi kasvojesi yli ja näytän kansakunnille sinun alastomuutesi, valtakunnille sinun
häpeäsi. Ja minä viskaan likaa sinun päällesi, häpäisen sinut ja panen sinut julkinähtäväksi.»
Naahum 3:4-6
Tässä LTN:n numerossa, me sovellamme sekä Jumalan Sanaa että kiistattomia nykytapahtumia osoittaaksemme
ajan lyhyyden, mikä on jäljellä ennen Vapahtajamme toista tulemusta ja Hänen lopullista tuomiota tämän
jumalattoman maailman ylitse. Yksi merkittävimmistä tapahtumista, jotka ottavat sijaa juuri ennen Herramme
paluuta, on maailman suurimman kansakunnan romahdus ja ehdoton kuolema. Hengellisen erottelukyvyn avulla,
meidän täytyy käsittää että kun Raamattu puhuu Babylonista, se ei ainoastaan puhu tuosta muinaisesta
kansakunnasta ja imperiumista, joka kaatui meedialaisten ja persialaisten toimesta tuhansia vuosia sitten. Kauan
muinaisen Babylonin kukistumisen jälkeen, me löydämme Uudesta Testamentista Ilmestyskirjan, joka kertoo
meille tulevaisuuden Babylonista, joka on olemassa viimeisinä päivinä. Se on myöhempien aikojen kansakunta,
joka nousee tullakseen maailman suurimmaksi taloudelliseksi mahdiksi ja käyttää voimaansa ja vaikutusvaltaansa
kaikkialla. Tällä myöhempien aikojen Babylonilla on myös kompromissiin perustuva yhdistetty mysteeriuskonto,
joka pyrkii yhdistämään koko ihmiskunnan universaalin luciferistisen suvaitsevaisuuden alle. Sitten, vähän ennen
Herran Jeesuksen Kristuksen takaisintuloa, myöhempien aikojen Babylon alkaa murentua ja lahota sisältäpäin
kunnes se romahtaa yhtäkkiä! Kaiken tämän ollessa totta Jumalan sanan perusteella, meidän pitäisi kyetä
näkemään se tapahtuvaksi juuri nyt, ja me näemme! Jokainen tietää, että jotakin on pahasti vialla Amerikan
Yhdysvaltojen kohdalla, mutta useimmat kääntävät päänsä ja teeskentelevät, etteivät he vain näe!

Muinaisesta suuresta Amerikan Yhdysvalloista on tullut Babylonian Yhdysvallat, ja se kukistuu, kukistuu! [Kun
sanotaan kahdesti peräkkäin, että Babylon kukistuu, niin se tarkoittaa sekä uskonnollista että taloudellista
Babylonia (Ilm. 18:2). Suom. huom.] Merkkejä tästä viitaten Jumalan Sanaan on joka puolella. Suuri merkki
meidän kansakuntamme romahtamisesta tuli esiin syyskuun 11:ntenä 2001, jolloin World Trade Centerin
kaksoistornit New York Cityssä tuhottiin saatanallisen salaliiton kautta. Nämä kaksi pilaria, saavuttaen
neljännesmailin (1 maili = n. 1,6 km) korkeuden, olivat ylpeydenaihe koskien kansakuntamme porttia idässä. Siitä
lähtien kun nämä kaksi suurta pilaria sortuivat suoraan alas perustuksilleen, meidän kansakuntamme ei koskaan
ole ollut samanlainen. Kun minä ajattelen tätä, minua muistutetaan Tuomarien kirjan luvusta 16:27, joka kertoo
meille tapauksesta kun Simson tuotiin massiiviseen Daagonin, filistealaisten jumalan, temppeliin. Sattumalta,
Daagon-jumalan kuvalla oli samanlainen kalanpääksi muotoiltu päähine kuin Rooman paavi käyttää tänä päivänä.
Simson oli kahlehdittu vanki ja pilkankohde kahden tukipilarin, jotka pitivät rakennusta pystyssä, välissä. Jumala
antoi Simsonille vielä yhden voimanpuuskan ja hän siirsi pilareita. Daagonin temppeli romahti ja tappoi
suunnilleen 3,000 miestä ja naista. Syyskuun 11. päivänä 2001, meidän kansakuntamme itäisen portin kaksi suurta
pilaria luhistuivat, ja suunnilleen 3,000 miestä ja naista kuoli. Oliko tämä saatanan kosto johtuen siitä mitä
tapahtui hänen Daagonin temppelilleen, ja onko se merkki Kaikkivaltiaalta Jumalalta että meidän kansakuntamme
alkoi dramaattisesti luhistua tuolla hetkellä?
Meidän täytyy myös viitata Jesajan lukuun 33:18, jossa lukee seuraavaa: ”Sinun sydämesi muistelee kauhuja:
missä on nyt veronlaskija, missä punnitsija, missä tornien lukija?” Jesaja 30:25 myös sanoo, ”Ja kaikilla
korkeilla vuorilla ja kaikilla ylhäisillä kukkuloilla on oleva puroja, vesivirtoja, suuren surmaamisen päivänä,
tornien sortuessa.” Melko selvästi, World Trade Centerin romahdus oli ajanmerkki osoittamassa myöhempien
aikojen Babylonin kukistumista! Purot ja vesivirrat ylhäisillä kukkuloilla on Raamatun kielikuva vauraudelle,
joka yhtäkkiä alkoi muuttua taloudelliseksi katastrofiksi. Nämä ovat myös suuren teurastuksen päiviä Amerikan
Babylonissa abortin, tehdasmaisesti tuotettujen epidemioiden, ja ”rokottamisen (vaccinicide)” keinoin.
Totisesti, nämä ovat koettelevia aikoja, ja Vapahtajamme tulemus on lähellä! Jos olet lukemassa tätä ja et ole
koskaan henkilökohtaisesti kohdannut Herraa Jeesusta, niin mitä sinä vielä odotat? Aika on käymässä loppuun.
Kutsu Häntä juuri nyt aidolla sydämellä, ja hän pelastaa sinut ja antaa sinulle rauhan nyt ja iankaikkisesti!

Barack Obaman oudot voimat!
Toukokuun 1:senä 2009, mikä sattuu olemaan noitien korkea Beltainen ristineljännes-sapatti, Reutersin
uutistoimisto julkaisi seuraavan otsikon: ”Obama Reveling in U.S. Power Unseen in Decades (Obama piehtaroi
USA:n vuosikymmenten näkymättömässä voimassa).” (1) Se ei ollut mikään sattuma, että otsikko ei sanonut
”power not seen (ennennäkemätön voima)” vaan ”power unseen (näkymätön voima)”. Todellakin, näkymättömät
voimat ovat työssä. Tri. Adam Weishaupt, Illuminatin perustaja, viittasi tuohon näkymättömään voimaan
tuntemattomana kontrolloijana (controlling unknown).
Obaman voima vahvistui vielä enemmän lähestyvän Beltaine-juhlan kanssa, kun huhtikuun 29. päivänä senaattori
Arlen Specteristä, republikaani Pennsylvaniasta, tuli demokraatti ja hän siirsi USA:n senaatin voimasuhteet
Obaman hyväksi. (2) Pennsylvanian osavaltion kansalaiset valitsivat Specterin, koska he halusivat republikaanin,
ja näin, hän käänsi selkänsä osavaltionsa äänestäjille. Tämä on täsmälleen sellainen mies joita Obama haluaa
ympärilleen.
Antikristuksen vivahteet ja rehottava jumalanpilkka, jotka ympäröivät Obaman presidenttiyttä, on kasvamassa
kuvottavaan huippuunsa. Obaman sadannen virkapäivän kunniaksi, maalaus otsikolla ”The Truth (Totuus)”
asetettiin näytteille New York Cityn Union Squarelle (aukio). Kuva esitti Obaman presidentin vaakunan
(presidential seal) edessä käsivarret ristiinnaulittuina ja päässään orjantappurakruunu. Hänen päänsä oli kallellaan
alas esittäen kärsivää messiasta. Presidentti Obama ei vastustanut maalausta, mutta onneksi, siellä oli sellaista
julkista paheksuntaa jumalanpilkkaa vastaan, että tapahtuma täytyi peruuttaa! (3)

Obama teki sen hyvin selväksi hänen 100:ntena virkapäivänään, että hän on ”uudelleenluomassa Amerikkaa”.
Hän ei sanonut jälleenrakentamassa, vaan uudelleenluomassa! Pitääkö Obama itseään Mahtavana Luojana?
Samalla kun hän kunnioitti itseään juhlapäivällisellä hänen 100. virkapäivän kunniaksi, Obama sanoi seuraavat
sanat: ”Minä haluaisin puhua siitä mitä minun hallintoni suunnittelee saavuttavansa seuraavan sadan päivän
aikana. Toisen sadan päivän aikana, me suunnittelemme, rakennamme ja avaamme kirjaston, joka on omistettu
minun ensimmäiselle sadalle päivälle. Minä uskon, että minun seuraavat sata päivää tulevat olemaan niin
menestyksellisiä, että minä saan ne valmiiksi 72 päivässä – ja 73. päivänä minä lepään.” (4) Jumalallisuuden
päätelmä on tässä ilmeistä (Vrt. Jumalan luomistyöhön kuudessa päivässä, Suom. huom.), mutta miksi 73. päivä?
Obaman 100. päivä oli huhtikuun 29:s 2009. Seitsemänkymmentäkaksi päivää lisättynä tuohon vie meidät
heinäkuun 10:nteen 2009. Obama aikoo levätä luomistöistään lauantaina, heinäkuun 11:ntenä. Lauantai on viikon
seitsemäs päivä, mutta lisäksi, meidän täytyy pohtia itse päiväystä 07/11/09. Koska nollat täytyy jättää huomiotta,
ja koska noidat käyttävät takaperin-naamiointia, me huomaamme että jos me katsomme Obaman 73. päivää
takaperin, niin se on 9-11-7. Numero seitsemän viittaa pyhyyteen ja loppuun saattamiseen, ja me kaikki tiedämme
9-11:n merkityksen. Mitä tämä mies suunnittelee? Aika tulee näyttämään! City Record-Eagle kertoi jutun
Washingtonin ulkopuolelta toteamalla että uusi 3,5 miljardin dollarin arvoinen laser on juuri saatu valmiiksi ja on
nyt valmiina käyttöön. Sana ”laser” on akronyymi sanoista Light Amplification by the Stimulated Emission of
Radiation (valon vahvistus säteilyn stimuloidulla emissiolla). Tämä laser kehitettiin Lawrence Livermoren
Kansallisen Laboratorion kansallisessa sytytyslaitoksessa (National Ignition Facility of the Lawrence Livermore
National Laboratory) Kaliforniassa. Tämä laser pystyy simuloimaan vetypommin ja itsensä auringon
energialatausta! (5) Minua muistutetaan Ilmestyskirjan luvusta 13:13, koskien toista petoa, jossa lukee seuraavaa:
”Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden.”
Eräs mielenkiintoinen tapaus sattui kun Obama hiljattain piti puheen Georgetownin yliopistolla. Obama kieltäytyi
tulemasta tähän roomalaiskatoliseen jesuiittakouluun, ellei symbolia IHS peitettäisi. Monet veistokset, krusifiksit
ja muut muistoesineet eivät vaivanneet Obamaa, mutta hän ei voinut sietää kirjaimia IHS. Noiden kirjainten
ymmärretään tarkoittavan ”Jesus the Saviour of Man (Jeesus, ihmiskunnan Vapahtaja)”. Tämä on se mitä Obama
ei voinut sietää. (6) Koulu suostui ja peitti nuo kirjaimet vastaanottaakseen presidentin. Johanneksen
evankeliumin luvussa 5:43 Jeesus varoitti meitä seuraavasti: ”Minä olen tullut Isäni nimessä, ja te ette ota
minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.” Samalla kun minä en usko
mihinkään uskonnollisiin symboleihin, päätelmä Obamasta on ilmeinen, ja hän näyttää todelliset antikristusvärinsä! Toinen asia, joka täytyy tehdä selväksi koskien Obamaa, on se, että hän ilmoitti, ettei hän olisi ”näkyvillä
(no show)” kansallista rukouspäivää varten, ja vaikkakin hän allekirjoitti julistuksen, hän sanoi ottavansa
etäisyyttä siihen. (7) Kuka on tämä kummallinen presidentti? Tunnemmeko me todella hänet, vai haluammeko me
todella tuntea hänet? Toukokuun 5:ntenä 2009, the Associated Press julkaisi jutun Obamasta ja varapresidentti
Bidenistä ja heidän suosikki-pikaruokaravintolasta Arlingtonissa, Virginian osavaltiossa. Se on itsenäinen
hampurilaismesta, jota kutsutaan nimellä Ray’s Hell Burgers. (8) Hampurilaiset tunnetaan siellä
”helvettipurilaisina (hell burgers)”, ja media viittasi Obamaan, joka on käynyt helvetissä. Helvetti ei varmastikaan
ole mikään vitsailun arvoinen asia!
Vielä yksi hämmästyttävä tapaus sattui päivänä ennen Obaman sadatta virkapäivää. Boeing 747 lentokone,
muistuttaen Air Force Onea, lensi matalalla Vapaudenpatsaan yläpuolella New Yorkin satama-alueella ja sitten
lensi vain 1,000 jalan (1 jalka = n. 30 cm) korkeudella Ground Zeron yläpuolella. The 747:ää jahdattiin F-16
hävittäjillä kaiken aikaa. Eteläinen Manhattan meni paniikkiin kun toimistoja evakuoitiin ja ihmiset juoksivat

katuja pitkin kirkuen pelosta, että se oli toinen 9-11 -hyökkäys. Se osoittautui Obaman lehtikuvaustilaisuudeksi,
joka maksoi lähes kolmannesmiljoona dollaria. Obama väitti, että hän ei tiennyt mitään siitä ja ottaisi selkoa
asiasta, vaikka huomattiin että Liittovaltion viranomaiset uhkailivat New Yorkin poliisilaitosta, Salaista Palvelua,
FBI:tä, ja pormestarin toimistoa, että jos salaisuus vuotaisi ulos, siellä tulisi olemaan ”Liittovaltion sanktioita
heitä vastaan”. (9) New Yorkilaiset olivat tyrmistyneitä sellaisen tapahtuman järjettömyydestä. Minkälainen testi
tämä oli, ja mitä tapahtuu seuraavaksi? Pian me saamme tietää!

Marxilais-sosialistisen valtakunnan nousu!!
Raportit jatkavat ilmestymistään! Työttömyysaste kipuaa 46 osavaltiossa Kalifornian työttömyysasteen noustessa
11,2 prosenttiin! (10) USA:n hallitus lainaa nyt 50 senttiä jokaista kuluttamaansa dollaria kohden. (11) Äskettäiset
isojen pankkien stressitestit paljastivat, että huonot omaisuuserät ovat kolminkertaisia siihen mitä niiden luultiin
olevan aikaisemmin. (12) Maaliskuun 20:ntenä, kaksi merkittävää yritysluottokuntaa otettiin haltuun Liittovaltion
toimesta, ja nämä kaksi vaikuttavat olennaisesti kaikkiin vähemmän tärkeisiin ja pieniin luottokuntiin yhtä lailla.
(13) Huhtikuun 17:ntenä 2009, Liittovaltion valvojat sulkivat American Sterling Bank -pankin, jolla on
pääkonttori Missourissa, ja Great Basin Bank -pankin, jolla on pääkonttori Nevadassa. (14)
Autoteollisuudenhaarat ovat kaikki joko vararikossa tai lähellä sitä. Liittovaltion hallitus kaappaa ne kaikki kun
Obaman marxilais-sosialistinen ohjelma kulkee eteenpäin. Huhtikuun 27. päivänä, Liittovaltiosta tuli General
Motorsin enemmistöomistaja! (15) [Kesäkuun 1:senä 2009 GM hakeutui velkasaneeraukseen ja kyseessä on
yrityshistorian suurin teollisen yrityksen konkurssihakemus. Valta yhtiössä siirtyy Yhdysvaltain liittovaltiolle,
josta tulee konkurssituomioistuimesta aikanaan nousevan uuden GM:n suurin omistaja 60 prosentin osuudella.
Suom. huom.] Suurkaupungit, osavaltiot, piirikunnat, niin kutsuttu vapaa markkinatalous, ja kaikenlaiset
liikeyritykset ovat syvissä vaikeuksissa, ja niitä pakotetaan pistämään kärsänsä Liittovaltion juottokaukaloon! Itse
asiassa, on ollut niin monia pelastuspaketteja (bailouts), että huipputason hallitusekonomisti vaatii uutta virastoa
pystytettäväksi. (16) Aivan kuten Kotimaan turvallisuusvirasto perustettiin kaksoistornien sortumisen jälkeen ja
meillä oli ennenkuulumaton uusi amerikkalainen Gestapo, me tulemme näkemään uuden Liittovaltion
pelastusrahaviraston (Department of Federal Bailouts). Tämä ei olisi yhtään vähempää kuin Kreml-tyyppinen
politbyroo hoitamaan ja valvomaan sosialismia ja saattamaan lopun vapaalle yrittäjyydelle (free enterprise).
Ilmeisesti Nikita Hruštšev oli oikeassa, kun hän sanoi, että Amerikka vallattaisiin kommunismilla sisältä käsin!
Babylon kukistuu, kukistuu!

Sika flunssan takana! (The Swine Behind the Flu!)!
Huhtikuun 24:ntenä 2009, Reutersin uutistoimisto julkaisi seuraavan otsikon: ”Uusi tappava influenssalaji
puhkeaa Meksikossa.” (17) Huhtikuun 27. päivänä 2009, Mexico Cityyn iski voimakas 6,0 richterin maanjäristys.
(18) Se oli melkoinen tapahtumien sarja. Huhtikuun 16:ntena, Obama oli Meksikossa. Kahdeksan päivää
myöhemmin tuli influenssan puhkeaminen, ja meksikolainen virkailija, joka ensimmäisenä otti vastaan Obaman ja
kätteli häntä, kuoli influenssaan. Kolme päivää myöhemmin tuli maanjäristys! Lähes välittömästi, Maailman
terveysjärjestö (World Health Organization) julisti ”kansainvälisen huolen” niin kutsutun ”sikainfluenssan” takia.
(19) The CDC, tai Center for Disease Control (Tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus), näytti tietävän paljon
tästä influenssasta melkein välittömästi ja nähtävästi etukäteen. The CDC antoi seuraavan lausunnon: ”Uusi ja
epätavallinen sikainfluenssalaji on todennäköisesti laajalle levinnyt ja mahdoton pitää kurissa. Tämä uusi
influenssa on näyttänyt, että se voi tarttua helposti henkilöstä toiseen. Sitä on havaittu useissa paikoissa, ja
ihmisten joukossa, joilla ei ole ollut mitään tunnettua kontaktia. Tämä panee epäilemään, että on olemassa
näkymätön tartuntaketju ja että virus on levinnyt salavihkaa.” (20) Epäilemättä, tämä niin kutsuttu ”sikaflunssa”
oli tarkoituksellisesti tuotettu laboratoriossa suunniteltuna viruksena, jota voidaan muuntaa äärimmäisyyksiin
myöhemmin.
Pian puhkeamisen jälkeen, minä sain sähköpostia läheiseltä ystävältä ulkomailla, joka on lääketieteen tohtori ja
tutkija, ja joka nyt harjoittaa luonnonlääketiedettä. Tällä miehellä, ammattiin kuuluvana, oli käyttäjätunnus ja
salasana, jotka sallivat hänelle pääsyn USA:n liittovaltion tietokonedataan koskien toksikologiaa (myrkkyoppi) ja
virologiaa (virusoppi). Välittömästi sen jälkeen kun hän lähetti henkilökohtaisen e-mailin minulle, hänen
salasanansa ja käyttäjätunnuksensa Liittovaltion verkkosivuille katosivat ja niitä ei ollut enää olemassa. Tieto,
jonka minä vastaanotin, on se, että ihmiset jotka ovat alttiita sairastumaan H1N1 ”sikainfluenssaan” ovat niitä,
jotka on rokotettu viimeisten viiden vuoden sisällä. Heidän ruumiinsa viritettiin saamaan tämä uusi influenssa
heidän rokottamisiensa kautta. Minua myös informoitiin, että syy miksi Meksiko valittiin laukaisualustaksi tälle

niin kutsutulle ”epidemialle” on se, että koska niillä joilla on tuberkuloosi tai on ollut se sairaus, ovat erityisen
alttiita tekemään kontaktia H1N1:n kanssa. Meksikolla on ollut lukuisia tuberkuloosiin sairastuneita ihmisiä.
USA:n liittovaltion verkkosivuilla myös todettiin että ennen taudin puhkeamista Meksikossa, pullo H1N1 sikainfluenssavirusta puuttui ja oli kadonnut kuljetettaessa sitä Meksikon hallituksen eläinlääketieteelliseen
laboratorioon Meksikossa. Tämä raportti hävisi pian hallituksen verkkosivuilta. Me tiedämme myös, että H1N1
koostuu neljästä erilaisesta geneettisestä osasta eri viruslähteistä ja se täytyi tarkoituksellisesti valmistaa. Me
tiedämme, että sikainfluenssa voidaan siirtää vain toiseen sikaan. Lintuinfluenssa (Avian flu) on yksinomainen
linnuille jne. Olen varma siitä että sika, lintu, ja ihminen eivät kokoontuneet yhteen salaliitossa tuottaakseen
H1N1:n. Tämä on pirullisen pelon lietsomista, suunniteltu kontrolloimaan ihmisiä, ja erikoisesti ryöstämään pois
uskon ja rohkeuden jokaiselta, jolla vielä on sellaisia hyveitä.
Minä muistan kun hyvin varhaisessa vaiheessa Obaman kampanjaa, ihmiset sanoivat, ”Päivä, jolloin Obamasta
tulee presidentti, on päivä, jolloin siat lentävät.” Obama valittiin vaaleilla, ja minä olen katsellut ympärilleni
näkisinkö yhdenkään sian lentävän, ja totta tosiaan – sika lensi (swine flu (flew)). [Tällä hetkellä (12.6.2009)
H1N1-influenssa on levinnyt jo 74 maahan ja tarttunut n. 28,000 ihmiseen. Pelkästään USA:ssa tartunnan saaneita
on yli 13,000. Kuolintapauksia siellä on 27 ja koko maailmassa 141. Kesäkuun 11. päivänä WHO nosti H1N1influenssan uhkatason ylimmälle tasolle kuusiportaisella asteikolla mikä tarkoittaa pandemiaa eli
maailmanlaajuista kulkutautiepidemiaa. Suom. huom.]
Toukokuun 6:ntena 2009, ABC News raportoi että H1N1-viruksen odotetaan nyt muuttuvan uudeksi tappavaksi
lajiksi, joka vaatisi ihmisiä kaikkialla vastaanottamaan kolme peräkkäistä rokotusta hillitsemään sitä. (21) Tämä
CDC myönsi niinkin kauan sitten kuin tammikuun 14:ntenä 2004, että he olivat sekoittaneet linnun ja ihmisen
flunssaviruksia pandemiatutkimuksessa. (22) Me voimme olla varmoja yhdestä asiasta: kaikki rokotteet ovat
myrkkyä. Ne sisältävät hajonnutta proteiinia sairaiden eläinten märkärakkuloista ja/tai mädäntyneistä
kananmunista, johon on sekoitettu fenolia (karbolihappo), elohopeaa, ja formaldehydiä (metanaali). Ehkäpä tämä
on syynä siihen miksi autismi on epidemian luonteinen rokotettujen lapsien keskuudessa ja mikä oli kerran
äärimmäisen harvinaista (autismi) on nyt melko yleistä. Nyt me voimme ymmärtää miksi meillä on nykyään
lakeja liittovaltiotasolla, jotka suojelevat rokotteiden valmistajia oikeusjutuilta jos hallitus julistaa yleisen
terveyshätätilan (public health emergency). (23)
Hallitus yrittää jatkuvasti kontrolloida ihmisten ruumiita, sieluja, ja mieliä. Tuo on syynä siihen miksi he
sääntelevät ruokaa, lääkkeitä, ja uskontoa. Liittovaltion hallitus ehdottomasti vihaa terveysruokaa ja
vitamiiniteollisuutta, koska ne auttavat ihmisiä elämään kauemmin. Nyt Liittovaltio uhkailee General Millsiä,
koska yhtiö on mainostanut, että Cheerios-tuotteiden käyttäminen vähentää kolesterolia 10 prosentilla
kuukaudessa. General Mills on hankkinut todisteet, mutta heille on kerrottu että jos ruokaa mainostetaan saamalla
terveysetuja, niin sitä täytyy nyt pitää lääkkeenä ja se täytyy asianmukaisesti saada luvanvaraiseksi ja
säännösteltäväksi. (24) Melko selvästi, me emme voi ajatella mitään ruokaa saamalla erityisiä hyötyjä tai muuten
siitä tulee lääke. Päinvastoin, vain ruokaa jossa ei ole mitään hyödykkeitä ihmiskehoa varten voidaan vapaasti
myydä ilman hallituksen sekaantumista. Tämä on ensimmäisen asteen mielenvikaisuutta!

Ihmiskunnan karjalauman valvonta! (Controlling the Common Herd of Humanity!)!
On tulossa selväksi ja silminnähtäväksi, että todellisia kristittyjä ollaan erottelemassa antikristuksen
salaliittolaismaisten voimien taholta. Huhtikuun 12:ntena 2009, USA:n Kotimaan turvallisuusvirasto julkaisi
listan senkaltaisista ihmisistä, joita he tarkkailevat. Ne jotka ovat epäiltyjä käsittävät seuraavanlaiset henkilöt:
uskonnolliset radikaalit, abortin vastustajat, ne jotka uskovat salaliittoteorioihin, lopunajan profetioihin uskovat,
ne joilla on Ron Paul -puskuritarrat, ne joilla on radikaaleja kristillisiä näkemyksiä, ja erikoisesti USA:n
sotaveteraanit. (25) Janet Napolitanon, Obaman huolellisesti-valitun Kotimaan turvallisuusviraston johtajan,
mukaan kaikki veteraanit ovat potentiaalisia terroristeja koska he ovat koulutettuja sotilastaktiikoissa. Kaikki
nämä niin kutsutut ”potentiaaliset terroristit” luetellaan hallituksen julkaisussa nimeltä ”The Domestic Extremism
Lexicon (Kotimaisten ääriliikkeiden sanakirja)”. Toukokuun 5:ntenä 2009, Liittovaltion hallitus kohtasi sellaista
paheksuntaa heidän raskauttavaa sanakirjaansa vastaan, että he päättivät ”vetää pois” 11-sivuisen dokumentin.
(26) Dokumentin poisvetäminen, kuitenkaan, ei tarkoita sitä että heillä on ollut sydämen tai pirullisen
tarkoitusperän muutos!
Toisessa Liittovaltion hyökkäyksessä todellista kristinuskoa ja Jumalan sanaa vastaan, Kongressin
edustajainhuone hyväksyi ”viharikoslain (Hate Crimes Bill)” toukokuun 6:ntena 2009. Lakiehdotus, tunnettu

nimellä HR1913, meni läpi äänin 249-175. (27) Lain lausekkeiden nojalla, kristillisiä pastoreita voidaan pidättää
ja tuomita jos joku tekee viharikoksen kuunneltuansa heidän puheita. Jos pastori puhuu aborttia tai
homoseksuaalisuutta vastaan, hän on vastuussa mistä tahansa radikaalista teosta joka seuraa, ei väliä sillä, kuka
sen tekee. Rangaistusasteikko on kymmenestä vuodesta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Obaman
kontrolloiman senaatin odotetaan hyväksyvän tämän lakiesityksen, ja Obama totesi että hän viipymättä
allekirjoittaa sen. Obaman tarkat sanat USA:n senaatille olivat, ”Lyökää lukkoon tämä laki ja pankaa se pikaisesti
täytäntöön.” (28)
Todellakin, Kristuksen toinen tuleminen on käsillä. Tällä hetkellä on käynnissä uusi ennakkoväestönlaskentaohjelma Yhdysvalloissa, ja Obama on palkannut 140,000 väliaikaista työntekijää saattamaan se
valmiiksi niin nopeasti kuin mahdollista. Ohjelma maksaa 700 miljoonaa dollaria, ja erikoistuneet
väestönlaskennan työntekijät eivät laske ihmismääriä, vaan pikemmin merkitsevät jokaisen kodin etuoven
Amerikassa elektronisten GPS (global positioning satellite, globaali satelliittipaikannus) -koordinaattien avulla.
(29) Sattumalta, Obaman Valkoisen talon pääoven GPS-koordinaatit ovat 38.898590 leveysastetta, ja -77.035971
pituusastetta. Kun sinä näet jonkun seisovan yhden jalan päässä etuovestasi, niin he ovat merkitsemässä sinun
asuntosi sisäänkäynnin tietokone- ja satelliittivalvonta pyrkimyksiä silmällä pitäen.
Minä hiljattain sain kirjeen mieheltä joka lukee Last Trumpet Newsletteriä ja hän oli aikomassa hyväksyä yhtä
näistä tilapäistöistä kunnes hän orientoitumisensa aikana sai selville, että se oli inhottava salaliittolaismainen
juoni. Minä en paljasta hänen nimeään, mutta hän informoi minua että työntekijöiden oli määrä seisoa yhden jalan
päässä jokaisen kodin etuovesta ja syöttää koordinaatit kannettavaan tietokoneeseen. Eräs nainen
perehdyttämiskurssilla kysyi vitsaillen, ”Mitä jos henkilö asuu luolassa?” Kouluttaja antoi vakavanluonteisen
vastauksen että hänen [naisen] piti mennä tuon luolan sisäänkäynnille ja syöttää informaatio. Sitten hän
[kouluttaja] sanoi, ”Ei tule olemaan paikkaa minne piiloutua.” Työntekijöille myös kerrottiin että he eivät saisi
luovuttaa mitään tietoja heidän projektista kenellekään tai heitä sakotettaisiin ja/tai pantaisiin vankilaan! Kun me
käsitämme tämän kaiken, me voimme myös paremmin ymmärtää miksi senaattori Judd Gregg kieltäytyi
kauppaministerin virasta. Kauppaministeriö on aina ollut vastuussa USA:n väestönlaskennasta. Greggille
kerrottiin että väestönlaskenta irrotettaisiin kauppaministeriöstä ja se tulisi olemaan Valkoisen Talon
henkilöstöpäällikön Rahm Emanuelin suoran kontrollin alaisuudessa!
Olen varma siitä että me kaikki muistamme kuvauksen Jumalan Sanassa joka kertoo meille kuinka Israelin lapset
Egyptissä käskettiin merkitsemään ovensa pääsiäislampaan verellä, jotta he säästyisivät, kun kuoleman enkeli
kulki läpi Egyptin. Nyt me näemme saatanan yrittävän merkitä oviamme hänen peto-tietokone- ja
satelliittijärjestelmän elektronisella verellä. Meidän ei pidä pelätä, kuitenkaan, sillä Jeesuksen Kristuksen veri
voittaa, ja Pyhä Henki, meidän ylösnousseen Vapahtajamme Henki, seisoo ovellamme ja huolehtii meistä
läheisesti. Ilmestyskirjan luvusta 3:20, me luemme seuraavaa: ”Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku
kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja
hän minun kanssani.”
Kaikki muuttuu nopeasti nyt, ja joka aamu ihmiset heräävät havaitakseen että lisää ihmisoikeuksia ja vapauksia on
menetetty. Wisconsinin osavaltiossa, korkea tuomioistuin, the District 4 Court of Appeals (piirikunnan
vetoomustuomioistuin), lausui että poliisi voi kiinnittää GPS-laitteita kenen tahansa autoon ilman varoitusta,
syytä, tai lupaa! Tuota ajoneuvoa sitten jäljitetään ja tarkkaillaan oikean ajoituksen kanssa koskien jokaista reittiä,
jota se kulkee, ja jokaista pysähdystä, jonka se tekee. (30)
Vastustus Obaman hallintoa kohtaan on kuitenkin nousemassa. Me tiedämme, että Teksasin osavaltio kuvernööri
Rick Perryn johdolla, on julistanut heidän osavaltionsa riippumattomaksi ja ei alamaiseksi kaikelle mitä
Washington D.C. jakelee. Etelä-Carolinan osavaltio ryhtyy nyt toimimaan samalla tavalla! (31) Lisäyksenä
tuohon, toukokuun 5:ntenä 2009, Oklahoman osavaltion edustajainhuoneen jäsenet olivat välittämättä kuvernööri
Brad Henrystä, joka hylkäsi vetollaan päätöslauselman julistaa Oklahoma suvereeniksi osavaltioksi! (32) Nämä
tapaukset ovat hyvin samankaltaisia siihen mitä tapahtui vähän ennen Amerikan sisällissotaa! Rajuja ja
hämmästyttäviä asioita on alkanut tapahtua!

Varoituksia Kaikkivaltiaalta!!
Jumalan hyvä luomakunta jatkaa huutamistaan syntiä ja ihmisen kapinaa vastaan. USA:n geologinen
tutkimuslaitos raportoi 267 merkittävästä maanjäristyksestä voimakkuudeltaan 4,0 ja sen yli viimeisten 30 päivän

sisällä. Rajut myrskyt jatkavat porhaltamistaan halki meidän kansakuntamme, ja oudontyyppiset sääilmiöt
jatkavat esiintymistään suuremmalla frekvenssillä ja intensiteetillä. Jumala puhuu Hänen luomakuntansa kautta!
Meidän syntinen kansakuntamme on myös vaikeuksissa kauhistuttavien tulipalojen kanssa itä- ja länsirannikolla.
Huhtikuun lopussa, hirvittävä maastopalo syttyi Myrtle Beachin alueella, Etelä-Carolinassa. Leimuavat liekit
korvensivat suuremmalla kuin 24 neliömailin alueella ja tuhosivat useita koteja. (33) Toukokuun alussa 2009
täydenkuun aikana, kauhistuttavat maastopalot puhkesivat Santa Barbaran alueella, Kaliforniassa. Monia kalliita
koteja tuhoutui, ja 5,400 kotia oli pakollisten evakuointimääräysten alla. Neljätoistatuhatta ihmistä pakotettiin
poistumaan kodeistaan, jotka olivat raivoavien liekkien ja paksujen savupilvien läheisyydessä. Tätä maastopaloa
kutsuttiin nimellä Jesusita Fire, johtuen sen sijainnista Kaliforniassa. (34) Näyttää siltä, että lähestyvän tuomion
varoitukset meidän synnin-täyttämän kansakunnan päällä ulottuvat äärimmäisestä idästä äärimmäiseen länteen. Se
on jopa vielä hämmästyttävämpää, että maastopalo idässä sattui täsmälleen viikkoa ennen okkulttista noitien
Beltaine-sapattia (1. toukokuuta), ja maastopalo lännessä puhkesi voimalla tarkalleen viikko jälkeen tuon
pahamaineisen päivän! Lisäksi molemmat palot kansakuntamme äärimmäisessä idässä ja lännessä roihusivat
lähellä 33. leveyspiiriä pohjoista leveyttä. Tuo luku 33 on mitä pyhin vapaamuurareille, mikä on juuri Luciferin,
myös kutsuttu saatanaksi, vapaamuurarilooshin taso (33. aste)! Jumala puhuu! Kuunteleeko kukaan?
Ikään kuin meillä ei olisi tarpeeksi ongelmia, niin Obaman tiedeneuvonantaja on julkaissut tiedonannon uudesta
projektista, joka auttaa hallitsemaan oletettua maapallon ”globaalia lämpenemistä”. Tri. John Holdren, joka
työskentelee läheisesti presidentin kanssa, totesi että varteenotettava ohjelma on tekeillä soveltamaan
geotekniikkaa (geoengineering), mikä käyttäisi hyväksi teknologista tietämystä yrittäessään viilentää ilmastoa ja
pelastaa planeetan. Eräs menetelmä, jota Tri. Holdren puoltaa, ja jota harkitaan Valkoisen Talon ja useiden
muiden laitosten taholta, on ”singota saastehiukkasia maapallon ylempään ilmakehään heijastamaan auringon
säteitä”. (35) Todellisuudessa, koko globaalin lämpenemisen käsite on valmisteltu huijaus antikristuksen
käytettäväksi. Tosiasiassa, aidot tiedemiehet ovat vakavasti huolestuneita, koska aurinko on nopeasti viilenemässä
ja on tällä hetkellä sekä sen himmeimmässä että viileimmässä vaiheessa siitä lähtien kun mittauksia on tehty.
Huhtikuun 22. päivänä, BBC News raportoi että ”astronomit ovat ymmällään hiljaisesta auringosta”. (36) Lisäksi,
the National Geographic News raportoi toukokuun 4:ntenä 2009, seuraavalla otsikolla: ”Aurinko kummallisen
hiljainen – vihjaa seuraavaan pieneen jääkauteen.” (37) Uusi auringonpilkkujakso ilmeisesti käynnistyi 20.4.2009;
se tosin voi olla myös "väärä hälytys". Toivonen huom.]

Barack Obama tietää yhtä paljon todellisesta tieteestä kuin minä sukellusveneen ohjaamisesta, mutta hän on
kiinnostunut tähdistä muusta syystä. Kuten useimmat tämän uutiskirjeen lukijat tietävät, minä olin kerran taitava
okkultistinen astrologi, ja astrologia on ensimmäisen asteen noituutta! Itse asiassa, sinä et voi harjoittaa noituutta
ilman astrologiaa. Huomautettakoon tässä, että Barack Obama piti puheen toukokuun 13. päivänä 2009 Valkoisen
Talon eteläisellä ruohokentällä (South Lawn of the White House). Puhe koski terveydenhuoltouudistusta, ja
puheen aikana hän totesi että Terveydenhuolto-lain (Health Care Bill) täytyy olla hänen kirjoituspöydällään
heinäkuun viimeiseen päivään mennessä. Tuo päivä tunnetaan noituudessa Lughnasaid-sapatin (loo-na-sah), myös
tunnettu sielujen elonkorjuun sapattina, aattona. Obama lopetti puheensa, katsoen eteläiselle taivaalle missä
ekliptika (tai eläinrata) sijaitsee, seuraavilla sanoilla: ”Meidän täytyy saada se tehdyksi tänä vuonna, sekä
edustajainhuoneessa että senaatissa; ja meillä ei ole mitään verukkeita; tähdet ovat linjassa (aligned).” (38) Tämä
puhuttiin todellisen illuminaatin tavoin!
Lopuksi, minä jälleen kerran kiitän hartaasti kaikkia teitä, jotka tuette tätä lopunajan ministeriötä. Jumala
siunatkoon ja varjelkoon teitä sen lyhyen ajan, mikä on jäljellä. Me edelleen toivotamme tervetulleiksi teidän
rukouspyyntönne kun meidän rukoustiimimme odottavat viedäkseen tarpeenne Vapahtajan valtaistuimelle. Armo
ja rauha olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.
David J. Meyer
Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")
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