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Päivä jolloin todellisuus iskee!
>>Milloin pahan teon tuomio ei tule pian, saavat ihmislapset rohkeutta tehdä pahaa, koskapa syntinen saa
tehdä pahaa sata kertaa ja elää kauan; tosin minä tiedän, että Jumalaa pelkääväisille käy hyvin, sentähden että
he häntä pelkäävät, mutta että jumalattomalle ei käy hyvin eikä hän saa jatkaa päiviään pitkiksi kuin varjo,
sentähden ettei hän pelkää Jumalaa.>>
Saarnaaja 8:11-13
>>Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä
neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme
päältämme heidän köytensä". Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva
heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan.>>
Psalmi 2:1-5
>>Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja
savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.>>
Apt. 2:19-21
Tässä LTN:n numerossa, me käytämme Jumalalta saatua tietämystämme ja arvostelukykyämme katsoaksemme
kansakuntaamme, joka on tällä hetkellä tilanteessa, jollaisessa se ei ole ollut koskaan aikaisemmin. Me elämme
aikana joka on muutoksen, siirtymävaiheen, ja muodonmuutoksen aikaa; ja se ei palvele hyvää. Me näemme suurta
muutosta vallalla olevassa hengellisessä ilmavirrassa, joka on tuomassa mukanaan antikristuksen syvintä olemusta,
kuten ei koskaan aikaisemmin. Hyvin pitkän aikaa, me olemme olleet katselemassa murenemista ja ränsistymistä
koskien kaikkea vanhaa ja vakiintuneita instituutioita, moraalilakeja, ja hengellistä luonnetta joka aikaansai
Amerikkaan sen muinaisen suuruuden. Nämä perustukset ovat nopeasti irtautumassa, ja ne katoavat jälkeä
jättämättä meidän uuden, nuoremman yhteiskunnan keskuudessa. Meidän kansakuntamme nuorisolla ei ole mitään
kosketuskohtaa menneeseen ja ei mitään tulevaisuuden osoitinta kun he vaeltavat antikristillisen ja illuministisen
petoksen käytävien läpi. On olemassa sellaista hämminkiä ja niin monia sekoitettuja signaaleja että useimmat
ihmiset eivät käytä hyväkseen henkistä energiaansa edes ajatellakseen mitä heille on tapahtumassa. Meille on
kerrottu jatkuvasti että asiat eivät ole noin pahasti ja kaikki on menossa parempaan suuntaan. Nykyinen Amerikan
yhteiskunta ei ole koskaan kokenut kovia aikoja, ja useimmat katsovat sinua epäuskoisena jos sinä kerrot heille
kovista ajoista jotka ovat tulossa.
Kun ihmiset kieltäytyvät tunnustamasta todellisuutta, heitä varten ei ole olemassa muuta kuin petos, ja useimmat
ihmiset eivät tule koskaan heräämään ennen kuin todellisuus iskee heitä suoraan kasvoihin. Kaikkivaltias on nyt
tuomassa vaikeuksia maamme ylle herätyskutsuna. Me olemme kansakunta joka on vaikeuksissa, ja meitä lyödään
onnettomuudella toisensa jälkeen! Me kuulemme samojen poliitikkojen sanovan, ”Jumala on meidän puolella”,
mutta kuinka tuo voi olla totta jos me emme ole Jumalan puolella?
Me tiedämme että hyvin pian lopullinen todellisuus aikoo iskeä jokaista suoraan kasvoille. Meidän Herramme ja
Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen, takaisintulo tuo tuomiopäivän, ja jokainen tulee kokemaan sen.
Tuomiopäivä tulee olemaan päivä jolloin kaikki petokset, salailut, ja peittely-yritykset tulevat olemaan poissa. Se
tulee olemaan karun todellisuuden päivä jokaiselle. Sitten tulee eteen todellisuus että sinä vietät ikuisuuden
jossakin. Sinä tulet olemaan joko Taivasten valtakunnassa tai ikuisen kadotuksen tilassa. Jos sinä olet lukemassa

tätä uutiskirjettä, on vielä aikaa katua, ja Vapahtaja kuulee sinua. Hän ei käänny sinusta poispäin! Tee se nyt,
samalla kun kello vielä tikittää!
Suomentajan kommentti: Voi sanoa että todellisuus on iskenyt karvaasti Suomeakin, pikku-Amerikkaa, kasvoille
näiden tuoreiden koulusurmien kautta. Luopumus jumalallisista ja hyvistä arvoista on tuonut kirousta
yhteiskuntaamme järjettömän väkivallan muodossa. Vastuussa on ennen kaikkea maamme poliittinen johto, jonka
pitäisi tehdä kaikkensa estääkseen tämänkaltaiset murhenäytelmät, jotka tapahtuivat Jokelassa 7.11.2007 ja
Kauhajoella 11 kuukautta myöhemmin 23.9.2008. Luku 11 esiintyy voimakkaasti näiden tapauksien yhteydessä, ja
se on Jumalan tuomion luku Raamatussa. Saatanallisen Lordi-yhtyeen euroviisuvoiton v. 2006 jälkeen asiat ovat
vain menneet pahemmiksi täällä Suomessa. Kirous on kohdannut maatamme kun nuorison moraaliarvot ovat
löystyneet. Tasavallan presidentin Tarja Halosen ei olisi pitänyt mennä siunaamaan tätä euroviisuvoittoa aikoinaan
Kauppatorijuhlaan. Nyt pahat hedelmät näkyvät! Tätä kaikkea on edesauttanut Nokia-yhtiötä palvova
nykyhallituksemme, joka tuli valituksi vuoden 2007 eduskuntavaalien kautta. Porvarihallituksemme ajaa vain
rikkaiden ja suuryritysten etuja verohelpotuksillaan. Yhteiskunnan huono-osaiset ja nuoret on jätetty hunningolle
alkoholiongelmineen. Julkinen talous rapautuu ja rahaa ei riitä enää nuorten sosiaalipalveluihin. Hallituksen
edustamat kovat markkina-arvot ovat osasyynä maamme nuorison pahoinvointiin kun vanhemmilla ei työelämän
puristuksessa jää enää aikaa hoitaa jälkikasvuaan. Turmio saattaa kohdata päättäjiämme kun Jumala mahdollisesti
puuttuu asioihin.

Mitä tapahtuu kun talous kuolee?
Mikä on Amerikan Yhdysvaltojen nykyinen talouden tila? Kun me kuljemme kaupungista kaupunkiin, me näemme
lukuisia suljettuja ja tyhjiä liiketiloja ja tehtaita. Me näemme lukemattomia ”for sale (myytävänä)” -kylttejä ja
talojen siivottomia nurmikoita jotka on hylätty lunastusoikeuden menettämisen (foreclosure) takia. Me näemme
jälkiä varkaista ja vandaaleista jotka jättävät rumat arpensa meidän kauniiden lähiseutujemme ylle. Me menetämme
puoli miljoonaa perhettä tukevaa teollisuustyöpaikkaa joka vuosi, mikä tekee yhteensä enemmän kuin kolme
miljoonaa sellaista työpaikkaa siitä lähtien kun George Bush astui virkaansa. Amerikkalaisten perheiden
keskimääräiset tulot, sopeuttaen inflaatioon, ovat pudonneet jatkuvasti. Neljälläkymmenelläseitsemällä miljoonalla
amerikkalaisella ei ole sairausvakuutusta, ja noille joilla se on, hinta on kaksinkertaistunut. (1) Lukemattomat
miljoonat amerikkalaiset ovat toivottomasti velkaantuneita ja heillä ei ole rahaa jota kuluttaa ennen kuin he saavat
tilipussin. Amerikkalaiset eivät käsittele rahaa, he pallottelevat velan kanssa. Keskimääräinen luottokorttivelan
korko vuonna 2007 oli 19%, ja postilaatikkoja täytetään uusilla luottokorttitarjouksilla joka arkipäivä. Pankit ja
muut rahalaitokset postittavat nyt miljardi luottokorttitarjousta joka kuukausi! On myös surullinen tosiasia että
koron ja viivästyskorkojen kanssa, monet ihmiset maksavat 33%:n korkoja ja maksuja pysyäkseen tasapainossa!
(2)
Kaliforniassa, kotien pakkohuutokaupat kasvoivat 261%:lla viime vuoden aikana, ja ongelma on pahentumassa. (3)
Kun ihmiset ovat sellaisessa orjuudessa ja pankkiirien ahdistamina, tuomio kohtaa varmasti koko järjestelmää. Me
luemme tästä Jaakobin kirjeen luvussa 5:1-6 seuraavasti: ”Kuulkaa nyt, te rikkaat: itkekää ja vaikeroikaa sitä
kurjuutta, joka on teille tulossa. Teidän rikkautenne on mädännyt, ja teidän vaatteenne ovat koin syömät; teidän
kultanne ja hopeanne on ruostunut, ja niiden ruoste on oleva todistuksena teitä vastaan ja syövä teidän lihanne
niinkuin tuli. Te olette koonneet aarteita viimeisinä päivinä. Katso, työmiesten palkka, jonka te vainioittenne
niittäjiltä olette pidättäneet, huutaa, ja leikkuumiesten valitukset ovat tulleet Herran Sebaotin korviin. Te olette
herkutelleet maan päällä ja hekumoineet, te olette sydäntänne syötelleet teurastuspäivänä. Vanhurskaan te
olette tuominneet ja tappaneet; hän ei vastusta teitä.” [Kuvaa kyllä hyvin 2000-luvun USA:n
investointipankkiireita, jotka ovat saaneet jättimäisiä vuosibonuksia työstään, jolla on vain edesautettu
asuntoluottokriisin syntymistä ongelmaluottojen muuttuessa arvottomiksi. Suom. huom.]
Me olemme nyt näkemässä Raamatun profetioiden selvää toteutumista kun Kaikkivaltias on lähettämässä harkittua
tuomiota Amerikan Yhdysvaltojen turmeltuneen pankkijärjestelmän päälle. Meidän täytyy muistaa että USA:n
talouden kuolema tuo esiin viimeiset vaiheet koskien antikristuksen herruutta ja lopullista profetian täyttymystä.
Me tiedämme että koko rekisteröidyssä historiassa, ei mikään valtio ole elänyt kauemmin kuin sen talous. Kun
talous kuolee, niin tekee valtiokin ja uusi nousee korvaamaan sen. Uudella maailmanjärjestyksellä tulee olemaan
kokonaan uusi ja erilainen taloussysteemi elektronisen valuutan ja varallisuuden kontrollin kanssa joka orjuuttaa
koko ihmiskunnan, mutta Kaikkivaltias Jumala lopettaa sen äkkiä! Voiko kukaan ajatteleva henkilö epäillä että
tämä on tapahtumassa aivan meidän silmiemme edessä?

Heinäkuun 22. päivänä 2008, pankkijätti Wachovia raportoi 8,9 miljardin dollarin tappioista (alaskirjauksista) ja
vähensi 6,350 työntekijää. (4) Elokuun 19. päivänä 2008, London Times -lehti kertoi että entinen Kansainvälisen
valuuttarahaston (IMF) pääekonomisti, professori Kenneth Rogoff, varoitti lähestyvistä korkean profiilin tappioista
koskien amerikkalaisia pankkeja. (5) Sitten tuli liittovaltion haltuunotto (bailout) koskien asuntoluottojättejä Fannie
Mae ja Freddie Mac, mikä on vielä yksi raskas taakka tämän maan veronmaksajille. Helpottaakseen tämän
epäonnistuneen asuntoluottojärjestelmän pelastamista, kattoa koskien kansallista velkaa täytyi nostaa
käsittämättömään 10,6 biljoonan dollarin lukemaan. (6)
Elokuun 19. päivänä 2008, London Daily Telegraph raportoi että M3-rahamäärän kasvuaste putosi 19%:sta
2,1%:iin kolmessa kuukaudessa mennen alemmaksi kuin inflaatioaste. (7) M3 on rahavarastojen indeksi jonka
liittovaltiomme oli ennen avoimesti julkaissut, mutta äskettäin kieltäytyi tekemästä niin! Jotakin hyvin suurta,
pitkäaikaisine traagisine vaikutuksineen, oli määrä tapahtua!
Syyskuun 11. päivänä 2008, täsmälleen seitsemän vuotta sen jälkeen kun entisen World Trade Centerin
kaksoistornit tuhottiin, tapahtumien ketjureaktio alkoi muodostua, joka tulee muuttamaan meidän kansakuntamme
pysyvästi ja pakottaa uuden antikristillisen talouden esiinmarssin. Tuona syyskuun 11. päivänä 2008, jättimäinen
Washington Mutual -pankki romahti sen osakkeen hinnan pudottua alle kahden dollarin kun pankki raportoi 33,3
miljardin dollarin tappioista. (8) Neljä päivää myöhemmin Washington Mutualin osakkeiden julistettiin olevan
”roskaa (junk)” Standard and Poorsin toimesta! (9) Olosuhteet kasvoivat pian paljon pahemmiksi!
Meidän muinaisen suuren kansakuntamme vauraus lepäsi kerran viidellä jättimäisellä pankki-tukipilarilla jotka
olivat niin suuria ja mahtavia että niiden ajateltiin olevan lyömättömiä. Nuo viisi pankkia olivat Goldman Sachs,
Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bear Stearns, ja Lehman Brothers. Tällä hetkellä, vain kaksi näistä on jäljellä.
Bear Stearns oli ensimmäinen joka meni vararikkoon. Sitten Merrill Lynch ja Lehman Brothers kokivat täydellisen
romahduksen melkein samanaikaisesti. Olin järkyttynyt ja tolaltani kun katselin kaiken tämän alkavan tapahtua.
Olin juuri palannut New York Citystä minne vaimoni ja minä menimme rukoilemaan ja tekemään tutkimusta. Me
menimme lautalla Staten Islandiin poikki New Yorkin sataman, ja kun me ohitimme Vapaudenpatsaan, minä
pystyin näkemään lukuisia merkitsemättömiä mustia helikoptereita kiertelemässä sataman ympärillä. USA:n
rannikkovartioston tykkiveneet sijoittuivat sinne yhtälailla. Kerran Manhattanissa, me kävelimme ylös Whitehall
Streetiä pitkin Broadwaylle, ja kun me lähestyimme Wall Streetiä, siellä oli maamerkki jonka olin nähnyt monta
kertaa aikaisemmin. Keskijanassa missä kaksi katua liittyvät yhteen on massiivinen pronssinen härkä, merkiten
sisäänkäyntiä finanssialueelle. Herra muistutti minua kultaisesta vasikasta jonka ympärillä Israelin lapset tanssivat
peittelemättömässä kiihkossa. Mieleeni juolahti että Wall Street ja kaikki sen pankkitalot, jotka ovat ahdistaneet
ihmisiä Amerikassa ja muualla maailmassa, ovat tanssineet peittelemättömässä kiihkossa ja että pian maa avautuisi
ja nielaisisi heidät yhtä hyvin.
Me jatkoimme kulkuamme Federal Halliin missä ihmismassat kokoontuivat ja katsoivat kadun halki
pankkijättiläisiä järkytyksellä ja epäuskoisesti kun romahdus tuli vuonna 1929. Sitten suuri lama iski ja
halvaannutti meidän kansakuntamme. Federal Hall oli ensimmäinen Yhdysvaltojen hallintorakennus (capitol
buildning), ja se oli paikka missä George Washington piti ensimmäisen presidentin virkaanastujaispuheen. Kun
minä katsoin kadun poikki, minä näin New York Stock Exchangen (NYSE, New Yorkin pörssi) ja Rockefellerin
henkilökohtaisen pankin, Bank of New Yorkin, sen vieressä. Molempien näiden massiivisten rakennusten eteen oli
pystytetty mustat rauta-aitaukset kera erikoispoliisien ja -vartijoiden jotka on aseistettu hyvin voimakkailla
automaattiaseilla ja he ovat sijoittuneet noin kymmenen tai viidentoista jalan (1 jalka = n. 30 cm) etäisyydelle
toisistaan. Kummallinen tunne valtasi minut ja minä tunsin pakottavaa tarvetta rukoilla. Me kävelimme jättimäisen
Lehman Brothersin pankkirakennuksen luokse ja istuimme alas suoraan sen eteen. Minä muistin tämän rahapilarin
historian joka oli valtavan menestyksekäs lähtien illuminaatti Jacob Shiffin päivistä. Minä muistin tämän pankin
fuusion Kuhn Loeb and Co.:n kanssa, ja minulle myös palautui mieleen että tämä pankki rahoitti kommunisteja
kuten Leniniä, Trotskya, ja Stalinia sekä antoi varat bolshevikkivallankumoukseen Venäjällä. Pahuus tässä
pankissa oli ymmärryksen tuolla puolen, ja on olemassa niin paljon enemmän häpeällisyyttä sen historiassa jota ei
voi mainita tilan puutteen vuoksi näillä sivuilla. Kun minä istuin siellä, Herran henki tuli ylleni, ja minä aloin
rukoilla, ”Herra, sinä tiedät mitä he ovat tehneet, mitä he ovat tekemässä, ja mitä he aikovat tehdä. Kaada ne pian,
Oi Herra; salli niiden kaatua sinun oikeudenmukaisen tuomiosi käteen.”
Maanantaina, syyskuun 15. päivänä 2008, mahtava Lehman Brothers meni konkurssiin 613 miljardin dollarin
velkojensa kanssa. (10) Merrill Lynch meni myös nurin ja sille täytyi löytää ostaja mitä oli jäljellä siitä. Kun minä
kuulin että mahtavasta Merrill Lynchistä tuli maksukyvytön, minä muistin heidän televisiomainoksensa joka totesi,
”Merrill Lynch on Jumala.”

Syyskuun 16. päivänä 2008, vakuutusjätti AIG, American International Group, kohtasi taloudellisen kriisin kun sen
osake sukelsi 61%. Tämä aiheutti shokkiaaltoja Wall Streetillä saaden aikaan yli 500 pisteen pudotuksen yhdessä
päivässä. (11) [Dow Jones -osakeindeksi laski tuotakin enemmän eli 777 pistettä 29. syyskuuta 2008 (tehden
ennätyksen), kun hallituksen suunnittelema roskapankkilaki kaatui yllättäen kongressin edustajainhuoneen
äänestyksessä. Dow laski siis tasan 7 prosenttia tuona päivänä eli huomattavaa numeron 7 esiintyminen näin
voimakkaasti tämän maailman merkittävimmän pörssi-indeksin luvuissa. Jumala on siis pelissä mukana. Suom.
huom.] Se oli melkein romahdus, joka estettiin vain kun USA:n liittovaltio otti haltuunsa AIG:n, mikä panee
amerikkalaiset veronmaksajat yhä syvempään velkataakkaan, käsittäen lukemattomia miljardeja dollareita. Monet
ihmiset ovat menettämässä heidän eläkerahansa osittain tai täydellisesti. Kaikki tämä negatiivinen aktiviteetti on
myös aiheuttanut jokaisessa merkittävässä Euroopan pörssissä syöksymistä, (12) ja jotkut asiantuntijat sanovat että
me olemme lähellä maailmanlaajuista lamaa. Hiljattain, talousasiantuntija Wilbur Ross, WL. Ross Co.:n pääjohtaja
ja perustaja, totesi että on todennäköistä että tuhat pankkia sulkee ovensa useana seuraavana kuukautena. (13)
On surullinen tosiasia että meidän kansallinen velkamme syyskuun 11:ntenä 2008, oli 9,695,974,762,677.63
dollaria. (14) Se tulee pian olemaan yli kymmenen biljoonaa dollaria. Kuinka suuri on tuo velka? Me tiedämme
että valo kulkee nopeudella joka on suunnilleen 186,000 mailia (1 maili = n. 1,6 km) sekunnissa. Siten, valo
kulkien suorassa linjassa voisi kiertää maapallon 7,5 kertaa sekunnissa. Tuolla nopeudella, valo kulkisi kuusi
biljoonaa mailia vuodessa. Meidän kansallinen velkamme, lähes kymmenen biljoonaa dollaria, on todella
tähtitieteellinen, ja sitä ei tulla koskaan maksamaan pois. Kun meidän Federal Reserven (FED, USA:n
keskuspankki) pääjohtajalta, Ben Bernankelta, kysyttiin minne hän sijoittaa henkilökohtaiset varansa, hän myönsi
että paljon siitä oli Kanadan valtion arvopapereissa! (15)

Outojen voimien nousu!
On presidentinvaalien vuosi Yhdysvalloissa, ja oudot voimat ovat työskentelemässä sekä meidän maassamme että
muualla maailmassa. Tällä hetkellä on kaksi vallitsevaa voimaa nousussa: yksi on radikaali, taisteleva feminismi, ja
toinen on islam, muslimien uskonto. Saksassa, maa missä Barack Obamaa suuresti ihaillaan, liittokansleri Angela
Merkel on jälleen kerran nimetty ”maailman vaikutusvaltaisimmaksi naiseksi” Forbes -aikakauslehden mukaan.
(16) Kuten paljastettiin tämän uutiskirjeen aikaisemmassa numerossa, Angela Merkel on todennäköisesti Adolf
Hitlerin biologinen tytär keinohedelmöityksen kautta. Tämä huomattiin erään venäläisen lääkärin arkistoista joka
oli vastuussa projektista. Merkel rakastaa Wagnerin militanttia musiikkia, sellaista kuten ”The Ride of the Valkieri
(Valkyyrian ratsastus)”, juuri kuten Hitlerkin rakasti. Hän jopa muistuttaa ulkonäöltään Hitleriä, lukuun ottamatta
viiksiä. Tämä on nainen joka on ollut ja on edelleen eteenpäin ajava voima joka on yhdistämässä Euroopan
Unionia. Hän on hyvin militantti ja päättäväinen ponnisteluissaan.
Yhdysvalloissa outo feministinen henki on äskettäin noussut persoonassa joka on Alaskan kuvernööri Sarah Palin.
Monet ihmiset on petetty tämän naisen kautta joka esittelee itsensä ”jääkiekkoäidin ja bullterrierin (hockey mom
and pit bull)” yhdistelmänä. Illuminati käyttää tätä naista, joka rakastaa ampua ei ainoastaan kivääreillä vaan myös
hyvin voimakkailla automaattiaseilla. Hän pitää rohkeita puheita, jopa uhkailee kovistelevansa Venäjää ja ryhtyy
sotaan heidän kanssaan tarpeen vaatiessa. Hän suorasukaisesti totesi tämän uutisankkuri Charlie Gibsonille World
News Tonight show’ssa, kuten mainittiin CNN:llä 12. syyskuuta 2008. (17) Palin teki selväksi myös sen että
Jumala käski meitä sotaan Irakin kanssa. Hän toistelee George Bushin sanoja kun hän [Bush] sanoi, ”Minua ajaa
tehtävä Jumalalta. Jumala kertoisi minulle, ’George, mene ja taistele näitä terroristeja vastaan Afganistanissa’, ja
minä menin. Ja sitten Jumala kertoisi minulle, ’George, mene ja lopeta tyrannia Irakissa’, ja minä menin.” Palin
antoi samankaltaisia lausuntoja ”Jumalan sodasta” samalla kun hän säännöllisesti käy Wasilla Assembly of God
Church -helluntaiseurakunnan tilaisuuksissa. (18) Ensimmäisen Pietarin kirjeen luvun 3:4 mukaan, naisen pitää
olla ”lauhkea ja hiljainen hengeltään, mikä on Jumalan silmissä kallista”. Noita naisia on hyvin vähän jäljellä
maassamme, mutta he ovat eräitä jotka ovat vahvoja rukouksessa, ja Jumalan käsi lepää heidän yllään.
Minne tahansa Sarah Palin menee, hän vetää paljon suurempia väkijoukkoja kuin McCain. Kamppailu on saanut
kummallista kontrastia kun Palin pimentää McCainin suosiossa. Toinen suuri voima joka on nousemassa esiin, ei
vain maailmanlaajuisesti mutta erityisesti Yhdysvalloissa, on islam, muslimien uskonto. Tshetsheniassa, presidentti
Ramzan Kadyrov vihkii pian suurimman moskeijan Euroopassa. Tähän moskeijaan mahtuu 10,000 palvojaa. (19)
Sellaisia supermoskeijoita ponnahtaa pystyyn nopeaan tahtiin maailmanlaajuisesti. Sharia-tuomioistuimia, jotka
ovat erikoistuomioistuimia ja jotka huolehtivat muslimien laeista ja rangaistuksista, on pystytetty kaikkialle
Englantiin ja kunnioitetaan Britannian hallituksen toimesta. (20) Muslimeille annetaan erityisiä etuoikeuksia joka

paikassa, ja tämä uskonto on nouseva voima joka on nopeasti valtaamassa maailman. Voisiko tämä islamistinen
voima saada kontrollin Yhdysvalloissa?
Syyskuun 1. päivänä 2008, Newsweek -aikakauslehden numero julkaisi jutun otsikolla: ”Joten mitä jos hän olisi
muslimi.” Artikkeli kiinnittää huomiota Barack Hussein Obaman juuriin. (21) On tosiasia että Obama tulee
muslimiperheestä, kasvoi aikuiseksi muslimien kanssa, ja kävi äärimuslimien koulua lapsena ja hänen tukenaan
näyttää olevan monia merkittäviä muslimeja. Obama piti hänen palkintopuheensa (acceptance speech) näyttämöllä
joka jäljitteli muinaista kreikkalaista temppeliä niin kuin hän olisi jonkin sortin jumala. (22) Me myös tiedämme
että liittovaltion vaalikomission (Federal Election Commission) arkistojen mukaan, jokin määrä massiivista
kampanjarahaa jota Obama on haalinut, on tullut radikaaleilta äärimuslimiryhmiltä jotka ovat aktiivisen tutkinnan
alla terroristirahoituksen vuoksi. Nämä avustukset on hyväksytty ja niitä ei ole palautettu. Eräs lahjoittaja oli Jamal
M. Barzinji, jota tutkittiin 9/11 -iskujen vuoksi, niin kuin tehtiin Obaman pää-muslimineuvonantajan suhteen, joka
erosi Obaman kampanjasta. (23) Miksi islamilaiset ääriainekset ja terroristit tukevat Obamaa Yhdysvaltojen
presidentiksi? Tietävätkö he jotakin hänestä jota me emme tiedä? Onko Barack Hussein Obaman sisällä
sykkimässä muslimisydän?
Me voimme mitä varmimmin sanoa että Obama on muslimi, koska hän myönsi sen erehdyksessä haastattelussa
ABC Newsin George Stephanopouloksen kanssa. Kun Stephanopoulos lausui, ”Mutta John McCain sanoi saman
asian kysymyksen ollessa sinun uskostasi”, Obama vastasi seuraavilla sanoilla: ”…Olet ehdottomasti oikeassa siinä
että John McCain ei ole puhunut minun muslimiuskostani. Ja olet ehdottomasti oikeassa että se ei ole noussut
esiin.” Tuossa kohtaa Stephanopoulos yritti korjata häntä sanomalla, ”kristillinen usko?”. Obama vastasi pikaisesti,
”kristillinen usko”. (24)

Okkulttiset voimat ylikierroksilla!
Syyskuun 22. päivänä 2008, me astumme kummalliseen okkulttisen voiman aikaan mikä jatkuu aina lokakuun 31.
päivään asti, joka on Halloween. Monet tuhansista noidista jotka harjoittavat ammattiaan Yhdysvalloissa ja
Euroopassa tietävät mitä tämä merkitsee, ja he yrittävät muuttaa maailmaa heidän loitsujensa ja rituaaliensa avulla
tämän ajanjakson aikana. Tämä 22. syyskuuta on heidän Mabon-sapattinsa, joka on ”synkän äidin (Dark Mother)”
tai vanhan eukon (Crone) festivaali. Se on aikaa jolloin lisääntyvää pimeyttä juhlitaan. Tuota samaa
syyspäiväntasauksen päivää juhlitaan noitien kiitospäivänä (Thanksgiving), jota kutsutaan sadonkorjuun kodiksi
(Harvest Home). Ajanjakso syyskuun 22. päivän ja lokakuun 31. päivän välillä on suuren hengellisen kiusanteon
aikaa, ja vain muutamaa päivää myöhemmin on vaalipäivä (4. marraskuuta 2008). Minä mainitsen kaiken tämän
johtuen siitä että Amerikan Yhdysvallat on luovutettu noituudelle, ja siten, ihmiset jotka ovat tekemisissä sen
kanssa, ovat ilman suojaa ja ovat näin alttiita sen vaikutukselle. Harry Potter kirjat ja elokuvat ovat edesauttaneet
suuresti pahojen henkien leviämistä vaikkakin monet seurakunnat puolustavat tätä materiaalia. Me olemme nyt
saaneet tietää että Janet K. Rowling on miljardööri numero yksi ollen Forbes -aikakauslehden listan kärjessä. (25)
Kellään kristityllä ei pitäisi olla mitään osallisuutta minkään sellaisen asian kanssa ja pitäisi erikoisesti välttää
Halloweenia. Se on paholaisen liiketoimintaa ja se on vakavaa. Tämä ei ole mikään vitsi! Wicca-noituus on voima,
joka on niiden voimien takana jotka ovat tuhoamassa maatamme!
Paljon voitaisiin sanoa moraalisesta rappiosta kansakunnassamme, mutta eräs esimerkki osoittaa kuinka pitkälle me
olemme menneet. Kalifornian osavaltio ei enää tunnusta morsiamia ja sulhasia. Uusi kaava on, ”Tahdotko sinä
’puoliso A’, ottaa ’puoliso B:n’ olemaan laillisesti sidottu liittoon kunnes hajoaminen (dissolution) teidät erottaa?”
Koska Kalifornian Korkein oikeus kumosi osavaltion kiellon koskien samaa sukupuolta olevia avioliittoja,
avioliittotodistuksia on muokattu muotoon ”puoliso A ja puoliso B”. Yhdessä tapauksessa Placerin piirikunnan
kanslistin toimisto hylkäsi avioliittoluvan, koska pappi muutti todistuksen muotoon ”morsian ja sulhanen”.
Lupahakemus lähetettiin takaisin papille joka toimitti vihkimisen seuraavan oheislausunnon kanssa: ”Ei noudata
Kalifornian osavaltion rekisteröintilakeja.” (26) Kalifornia tulee näkemään Jumalan vihan pian! [Suomeakin kohtaa
kirous jos luterilainen kirkko aikoo ryhtyä siunaamaan virallisesti homopareja. Suom. huom.]

Illuministinen terveydenhoidon laiminlyönti!
Äskettäisessä Medical News Todayn raportissa, todettiin että 79 miljoonalla amerikkalaisella on
sairaanhoitomaksuja joita he eivät pysty maksamaan. (27) Monet näistä maksuista ovat suuria, ja ihmisiä saatetaan
köyhyyteen ja kodittomuuteen johtuen tästä! USA Todayn mukaan, lääkkeiden hinnat ovat nousseet 100%:lla ja

jotkut niinkin paljon kuin 1000%. (28) Meillä on häpeällinen ja turmeltunut terveydenhoitojärjestelmä
maassamme.
Me olemme nyt saaneet tietää että Amerikan lastentautien akatemia (Academy of Pediatrics) on aktiivisesti
mainostamassa kolesterolilääkkeiden (statin drugs) käyttöä lapsille niinkin nuorille kuin kahdeksan vuoden
ikäisille. Kolesterolilääkkeiden tiedetään vahingoittavan lihaksia, käsittäen sydämen, ja ne aiheuttavat väsymystä.
(29) Miksi lääkärit eivät tiedä kuinka tehdä lapsista terveitä ilman että annetaan heille pillereitä? Tuohon on
olemassa vain kaksi mahdollista vastausta: joko he ovat hyvin tietämättömiä tai hyvin pahoja!
Jotakin on hyvin pielessä vallitsevassa ”terveydenhoito” -järjestelmässä Amerikassa. Meillä on valloilleen
päässeitä epidemioita koskien diabetesta, autismia, verenpainetautia, syöpää, jne. Seuraavat sanat lausuttiin minulle
tutkinnon suorittaneen luonnollisten paranemismenetelmien ammattilaisen taholta (certified natural health
professional or CNHP): ”Tri. Robert Mendelsohn usein kritisoi modernia lääketiedettä sen tekopyhän opin vuoksi.
Hän väitti että lääkärit ovat pappeja jotka jakavat pyhää vettä rokotusten muodossa rituaalisesti vihkien meidän
uskollisuutemme laajempaan lääketeollisuuteen. Tri. Richard Moskowitz on samaa mieltä. ’Rokotteista on tullut
meidän uskomme sakramentteja bioteknologiassa. Niiden tehokkuus ja turvallisuus nähdään laajalti itsestään
selvyytenä ja ne eivät tarvitse lisätodistetta.’ Toiset näkevät yhteyden rokotteiden ja noituuden saatanallisten
rituaalien välillä, missä eläimiä uhrataan ja niiden elimiä haudutetaan pelottavien ainesosien helvetillisessä
keitoksessa: voodoo-lääketiedettä 21. vuosisadan hullujen tiedemiesten taholta. Valitettavasti, meidän lapsemme
ovat heidän vastahakoisia koehenkilöitä kun yhteiskuntaa vähitellen tuhotaan heidän kyltymättömän ruokahalunsa
vuoksi ihmiskokeilulle.”
Me olemme nyt tietoisia siitä että Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (Food and Drug Administration eli
FDA) on hyväksynyt lehtisalaatin, pinaatin, ja muiden kasvisten lämmittämisen mikrossa säteilyn avulla. Minä
turvaudun 45 vuoden kokemukseen innokkaana kemian ja fysiikan opiskelijana kun minä sanon että säteily särkee
ja hajottaa orgaaniset yhdisteet vapaiksi radikaaleiksi ja hävittää kaiken ravintoarvon ruuasta. Meidän pitäisi myös
ottaa huomioon että radioaktiivinen jäte jota käytetään säteilyttämään ruokaa, saattaa tappaa bakteereja, mutta ei
viruksia. (30) Todellakin, me elämme saastutetussa maassa, ja minä rukoilen että Jumala antaa meille viisautta ja
uskoa.

Viimeisiä varoituksia ylhäältä!
Kaikkivaltias puhuu äänekkäästi ja selvästi, mutta kuuntelevatko ihmiset Amerikassa? Viime viikkoina meitä on
lyöty hurrikaanien ja merkittävien trooppisten myrskyjen kautta, ja niissä on viesti Luojalta. Me tiedämme että
Yhdysvaltain ilmatieteenlaitos NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) käyttää aakkosellista
järjestystä poimiakseen nimiä satunnaisesti peräkkäisten hurrikaanien ja trooppisten myrskyjen nimeämistä varten.
Epäilemättä, Jumala toimii näiden nimien merkitysten mukaisesti lähettämällä meille sanoman!
Kun hurrikaani Gustav iski meidän maahamme, se ei ollut mikään pieni myrsky, ja se jätti jälkeensä huomattavan
määrän vahinkoa tietyille alueille. Nimi Gustav tulee muinaisnorjasta (Old Norse) ja tarkoittaa ”jumalten sauvaa”.
Vanhassa viikinkiuskonnossa oli kolminaisuus, tai kolme pääjumalaa, nimeltään Wodin (Odin), Thor, ja Frey.
Noista kolmesta nimestä me johdamme sanat Wednesday (keskiviikko), Thursday (torstai), ja Friday (perjantai).
Ylipappia vanhassa viikinkiuskonnossa, tai viikinkitemppelissä, kutsuttiin nimellä ”gouda”. Tämä mies piti sauvaa
kädessään kun hän seisoi kolmen jumalan edessä hämärässä temppelissä ainoastaan tulipatojen ja soihtujen
valaistessa. Tuota sauvaa kutsuttiin nimellä ”Gustav”. Kun pappi nosti sen ylös ja tömisti lattiaa kolme kertaa, se
tarkoitti sitä että jumalat olivat määränneet että jotakin oli tehtävä.
Sen jälkeen kun hurrikaani Gustav oli tullut ja mennyt, siellä oli vielä kaksi hurrikaania jotka tekivät nopeasti
seuraa. Hurrikaani Hanna iski meidän rannikollemme ja kulki ylös meidän itäistä rannikkoseutua pitkin. Me jopa
saimme iskun jonkinlaisena Hannan toimintana trooppisena myrskynä New York Cityssä samaan aikaan kun me
olimme siellä; käsittäen rankkasadetta, hiukan tulvimista, ja pitäen yllä tuulia jotka olivat yli 40 mailia tunnissa.
Nimi Hannah tarkoittaa ”suotua armoa”, ja Hanna oli lievä hurrikaani vertailussa. Jumala oli armollinen keskellä
Hänen ankaria varoituksiaan. Me tiedämme että ensimmäisessä Samuelin kirjassa, luvussa yksi, nainen nimeltä
Hannah suri Jumalan edessä lapsen takia, ja Jumala näki hänen kyyneleensä ja kuuli hänen rukouksensa. Hän
[Hannah] synnytti profeetta Samuelin, joka päiviensä aikana näki Israelin hylkäävän Jumalan maallisen kuninkaan
hyväksi joka veisi heidät vankeuteen ja orjuuteen. Kun hurrikaani Hanna iski meidän rannikollemme
rankkasateineen, juuri taivaat surivat runsain mitoin meidän kansakuntamme itärannikon yllä kun myrsky porhalsi

kohti Washington D.C.:tä. Meidän kansakuntamme on kansakunta joka alituisesti torjuu yhden oikean Jumalan, ja
se on kansakunta joka on nyt vaatimassa äänekkäästi uutta presidenttiä. Tuleeko tämä uusi presidentti tuomaan
syvempää murhetta ja enemmän vankeutta ja orjuutta?
Kolmas hurrikaani tässä sarjassa oli hurrikaani Ike. Tämä hurrikaani iski lujaa kun hurja myrsky hävitti
Galvestonia, Teksasissa. Tuo kaupunki käytännöllisesti pyyhkäistiin pois. Lähistöllä Houstonia iskettiin myös
kovaa, ja joidenkin pilvenpiirtäjien kaikki ikkunat särkyivät. Lentävää metallia ja lasia oli joka puolella. Miljoonat
olivat ilman sähköä, juomavettä, ja muita välttämättömyyksiä. (31) Presidentti Bushin kotiosavaltiota lyötiin
järkytyksellä ja pelolla (shock and awe)! Huomautettakoon tässä että nimi Ike tarkoittaa ”hän nauraa”. Mitä
tapahtuu kun maamme kansalaiset jatkavat sinnikkäästi kapinaansa Kaikkivaltiasta Jumalaa vastaan? Mitä tapahtuu
kun he pilkkaavat Häntä, sivuuttavat Hänet, ja pysyvät vääryydessään ja moninaisissa synneissään? Hurrikaani Ike
oli ankara muistutus siitä että Jumalaa ei pidetä pilkkanaan ja loukata ikuisesti kapinallisen kansakunnan taholta
sellaisen kuin tämä on. Juuri kuten Ike tarkoittaa ”Hän nauraa”, niin me luemme Psalmista 2:4-5 seuraavaa: ”Hän,
joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä
hirmuisuudessaan.”
Niin paljon on tapahtumassa niin nopeasti, ja aikainmerkit nivoutuvat suuresti yhteen toistensa kanssa. Lukuisia
merkittäviä maanjäristyksiä voimakkuudeltaan 4 astetta tai enemmän on ravistellut maapalloamme, keskimäärin yli
300 kertaa kuukaudessa. Elokuun 31. päivänä 2008, voimakkuudeltaan 6,1 asteen järistys tärisytti punaista Kiinaa.
Tämä oli vain viikko sen jälkeen kun okkulttiset olympiakisat päätettiin. (32) Jumala puhui kun Hän lähetti suuren
maanjäristyksen tuolle alueelle sekä ennen että jälkeen olympialaisten hulluuden ja epäjumalanpalvonnan.
Vielä kaksi suurta maanjäristystä iski syyskuun 11:ntenä 2008. Massiivinen 6,9 asteen järistys tärisytti Japania, ja
voimakas 6,6 asteen järistys ravisteli Indonesiaa. Molemmat järistykset luokiteltiin varteenotettaviksi USA:n
geologisen tutkimuslaitoksen toimesta. (33) Meidän pitäisi myös olla tietoisia siitä että hiljattainen Columbian
yliopiston tiedemiesten tutkimus paljastaa että New York City on linjassa suurelle maanjäristykselle. Uusia
siirroslinjoja osoittaen jonkinlaista seismistä aktiviteettia on löydetty kahden mailin säteeltä koskien Indian Pointin
ydinvoimalaitosta, juuri New York Citystä pohjoiseen. (34)
Lisäyksenä luomakunnan huutoon, Amerikan konkurssiin menoon, hurrikaaneihin, massiivisiin pankkien ja
liiketoimien alasajoihin, ja lukuisiin muihin sellaisiin asioihin; meillä on myös tragedioita sellaisia kuten tulipalo
tunnelissa joka katkaisi merenalaisen tunneliyhteyden Englannin ja Ranskan välillä. Tämä tapahtui 11. syyskuuta
2008. (35) Meillä oli myös hirveä junakolari lähellä Los Angelesia, Kaliforniassa, kun Metrolink-lähijuna törmäsi
nokka edellä tavarajunaan. Kaksikymmentäviisi ihmistä kuoli ja monia muita loukkaantui. (36)
Tiedemiehet jotka työskentelevät Sveitsissä nauttivat onnistuneesta kokeesta suurella hadronitörmäyttimellä (Large
Hadron Collider eli LHC), jonka rakentaminen maksoi lähes yhdeksän miljardia dollaria ja sen oletetaan näyttävän
toteen että maailmaa ei luotu vaan saatiin syntymään ison sattuman saneleman alkuräjähdyksen kautta. Tähän
mennessä he ovat kokeilleet tätä hiukkaskiihdytintä vain alhaisella teholla. Mitä tulee tapahtumaan kun he
kiihdyttävät maksimiin (ramp up) tämän massiivisen kiihdytinhirviön joka on 17 mailia ympärysmitaltaan? (37)
Laite työskentelee sen parissa mitä tiedemiehet kutsuvat pimeäksi energiaksi tai aineeksi. Tiedemiehet sanovat
tällaista koskien pimeää energiaa ja ainetta: ”Pimeä energia ja aine pysyy vaikeasti määritettävänä. Pimeä energia
on salaperäistä, parhaiten ajateltuna venyvää, luotaan työntävää painovoimaa jota ei voi hajottaa hiukkasiksi. Me
tiedämme mitä se tekee, mutta me emme tiedä mitä se on!” (38)
Lopuksi, minä kehotan jokaista, kaikkialla rukoilemaan. Me olemme täällä auttaaksemme sinua. Ole hyvä ja lähetä
rukouspyyntösi meille, ja ne saavat yksilöllistä huomiota. Kiitokset kaikille teille jotka tuette tätä profeetallista
ministeriötä. Rukoilen että tulette olemaan suuresti siunattuja. Armo ja rauha olkoon yllänne Herran Jeesuksen
Kristuksen nimessä.
David J. Meyer
Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")
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