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Kansakunta jota muutetaan pelon avulla!
»Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän
veden lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva
minun poikani. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja
epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä
on toinen kuolema."»
Ilm. 21:6-8
»Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat
järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.»
Luuk. 21:26-27
»Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. Älä
siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa
evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa, hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut
pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka
meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja.»
2 Tim. 1:7-9
Tässä Last Trumpetin numerossa, me tarkastelemme hämmästyttävää muutosvoimaa, joka on käynnissä lähes
kaikkien Yhdysvaltojen ja maailman ihmisten elämissä. Muutosvoima, johon minä viittaan, on pimeä voima, joka
pitää ihmisiä kaikkialla halukkaasti orjuudessa ja vankeudessa voimakkaalle eliitille, joka on kaapannut, ja hallitsee
nyt, jokaista liikeyritystä ja ihmiskunnan ponnistusta. Me tiedämme että luciferististen elitistien salaliitto on
käynnissä, ja he ovat niitä, jotka ovat kääntäneet tuon sanan ”salaliitto” joksikin pilkan kohteeksi. Me tiedämme
että asiat eivät tapahdu vain sattumalta. Asioita tapahtuu koska on olemassa ihmisiä, jotka haluavat niiden
tapahtuvan, ja he ovat nousseet asemaan, missä he voivat saada ne tapahtumaan. Näiden illuminististen
hierarkioiden sallitaan jatkavan ja olemaan sitkeästi heidän pahoissa hankkeissaan ensisijaisesti siksi, että ihmisten
enemmistö kieltäytyy uskomasta niiden olemassaoloon. Ne kuitenkin ovat olemassa korkeimmissa asemissa
koskien hallintoa, uskontoa, pankkitoimintaa, koulutusta, teollisuutta, ja muita alueita. Ne operoivat salaseurojen
sisältä käsin, ja minä olen nähnyt sen. Minä olen tehnyt laaja-alaista tutkimusta vapaamuurariloosheista halki koko
Amerikan. Minut on poistettu Ulkomaansuhteiden neuvoston (CFR) rakennuksesta kolmesti. Tämä rakennus
tunnetaan nimellä Harold Pratt Building, ja se sijaitsee osoitteessa 58 East 68th Street Manhattanilla, New York
Cityssä. Se on olemassa! Minua on myös uhkailtu Skull & Bonesin hautakammion sisääntulon luona Yalen
yliopistolla New Havenissa, Connecticutin osavaltiossa. Nämä paikat ja ihmiset, jotka toimivat niiden sisäpuolella,
ovat todellisia, ja heidän jumalansa on Lucifer, myös tunnettu saatanana.
Kysymys, joka nousee esiin, koskee kontrollia. Kuinka tämä hengellinen oligarkia (jota muutamat johtavat)
kontrolloi niin monia ihmisiä? Minkä voiman se ottaisi mukaansa tekemään tuon työn tehokkaasti? Tuo voima on
pelko, ja Raamattu tekee sen erittäin selväksi jakeissa yläpuolella. Kun olosuhteet valmistetaan niin että ne tekevät
elämän hyvin epävarmaksi taloudellisesti ja kaikella muulla tavalla, rauha ja tyyneys katoavat. Kun meitä

jatkuvasti pannaan vartioimaan terrorin uhkaa ja terrori-iskuja vastaan ja kun me näemme moraalin, maineen, ja
vakauden kosketuskohtien murenevan kaikkialla ympärillämme, sitten pelon muutosvoima pääsee liikkeelle. Kun
he ovat tehneet meistä kaikista pelkureita velkaantumisen, huolehtimisen, ja epävarmuuden kautta, niin sitten
pimeyden voimat hallitsevat ihmiskunnan massoja. Nämä voimat ovat nyt ilmeisesti työssä, ja olosuhteet eivät
koskaan ole olleet juuri tämänkaltaisia aikaisemmin! Ihmiset joka puolella, erikoisesti Yhdysvalloissa, alkavat
kulkea samassa hyväksymisen tahdissa koskien kaikkea hulluutta ja järjettömyyttä jota hallitus on panemassa
heidän ylleen. Ihmiset uskovat valheen pelon kautta kun heitä ollaan valmentamassa vastaanottamaan itse saatana
ihmisen hahmossa. Missä ovat ihmiset, jotka osaavat vielä ajatella? Missä ovat pelottomat, jotka nousevat esiin ja
huutavat törkeää pahuutta vastaan joka täyttää meidän maamme? Todellakin loppu on lähellä! Jos sinä olet
lukemassa tätä ja et ole aito kristitty, niin sinä olet hyvin surullisessa toivottomuuden tilanteessa. Tuo kaikki
voidaan muuttaa juuri nyt jos sinä luovutat elämäsi Herralle Jeesukselle. Hän hyväksyy sinut ja antaa sinulle
sydämen joka on uskollinen (aito). Sinä voit omistaa rauhan levottomuuden ajassa ja suojautua hengellisen
myrskyn aikoina. Kutsu Vapahtajaa nyt sillä välin kun vielä on aikaa!
Suomentajan kommentti: Tämän finanssikriisin ja muun taloudellisen uhan varjolla (pelolla) hallitaan
Suomessakin tänä päivänä, kun porvarihallitus muuttaa härskisti ja yllättäen lakeja joidenkin suurpääomapiirien
kontrolloidessa taustalla. Ihmisten perusoikeuksia poljetaan ja heitä alistetaan mammonanvallan alle. Tästä
esimerkkinä käy urkintalakina tunnettu Lex Nokia. Utopistista jatkuvaa talouskasvua vaalitaan ikään kuin ihminen
olisi koko elämänsä ajan vain jotakin suuryritystä hyödyttävä tuotantoväline ihmisarvon jäädessä piiloon. Tästä
esimerkkinä juuri äsken hallituksen sanelema vanhuuseläkeiän nostaminen vaiheittain kahdella vuodella, vaikka
työssäkäyvät ihmiset hädin tuskin jaksavat nykyiseenkään eläkeikärajaan asti eli 63-vuotiaiksi. Jatkuva talouskasvu
vaatii yhä kiireisempää työtahtia ja siksi tämä eläkeikärajan nosto vaikuttaa kummalliselta ja kylmäkiskoiselta
päätökseltä, jossa ei työmarkkinajärjestöjä kuultu. Suomen amerikkalaismielinen porvarihallitus on selvästi ajanut
itsensä miinaan monilla päätöksillään ja illuminismi paistaa sen läpi. Saatana palvoo (rakastaa) nimenomaan rahaa
ja haluaa orjuuttaa ihmiset käyttöönsä. Hallituksen syntilistaan kuuluu vielä markkinahenkinen yliopistolain
uudistus ja uusliberalistinen päätös työnantajien Kela-maksun poistosta. Uusliberalismin aika pitäisi olla jo
päättynyt!

Muutoshallitus Amerikassa!
Vain muutama viikko sitten, uusi hallinto astui virkaan Yhdysvalloissa. Olosuhteet jotka ympäröivät tätä
tammikuun 20:nnen virkaanastujaisia olivat sekä okkulttiset että salaliittolaismaiset. Minä katselin hämmästyksellä
kun Barack Hussein Obama vannoi virkavalan, ja minä pidin vaikeana uskoa sitä, että Amerikka on vajonnut niin
alas petoksen tiellä kun sallii tämän tapahtuvan. Uusi presidentti vannoi virkavalansa joutuen silmätysten
egyptiläisen obeliskin, tunnettu Washington Monumenttina, kanssa, ja kun ihmiset kuuntelivat, he ajattelivat että
Korkeimman oikeuden presidentti Roberts ja Mr. Obama tunaroivat (flubbed) pyhän valan. Valan sanajärjestys
käännettiin ylösalaisin, jota tehdään rutiininomaisesti noituuden valoissa ja lupauksissa. Eräs väärinsijoitettu sana
oli ”faithfully (uskollisesti)”. Välttääkseen mahdollista kritiikkiä, vala uusittiin seuraavana päivänä, tällä kertaa
ilman Raamattua. Meidän täytyy myös huomauttaa että se tehtiin Valkoisen Talon karttahuoneessa (Map Room).
(1) Mitään uutistoimittajia tai valokuvaajia ei sallittu sisällä, mutta virallinen valokuva, jonka otti Valkoisen Talon
valokuvaaja, paljasti että vala suoritettiin Obaman seisoessa suuren muotokuvan, tunnettu nimellä Suuri Arkkitehti
(Great Architect), edessä. Huomautettakoon tässä että vapaamuurarien opissa, ”Suuri Arkkitehti” ei ole kukaan
muu kuin Lucifer tai saatana. Hänen virallinen tittelinsä on Universumin Korkein Arkkitehti.
Monenlaisia muita outoja asioita tapahtui virkaanastujaisten ja sen jälkeisten toimien aikana. Meidän täytyy
muistaa että ennen kuin Obama ilmestyi, Ted Kennedy tunnettiin liberaaleimpana, vasemman siiven senaattorina.
Kennedy sai sydänkohtauksen ja sitten elvytettiin myöhemmin sairaalassa. (2) Okkultiikan maailmassa, tämä on
yleinen tapahtuma kun pahat henget jättävät yhden henkilön ja astuvat toisen sisään.
Sodoman ja Gomorran henget olivat myös tulvimassa meidän kansakuntamme pääkaupunkiin tuona päivänä.
Obama valitsi episkopaalipiispa Gene Robinsonin johtamaan rukousta virkaanastujaistapahtumissa. Piispa
Robinson on mies joka jätti vaimonsa ja lapsensa ja tuli homoseksuaaliaktivistiksi ja avoimesti pöyhistelee ”gay” elämäntapaansa. Nyt hän pitää parempana että häntä kutsutaan Vicki Gene Robinsoniksi.
Virkaanastujaissiunauksen suoritti metodisti Tri. Joseph E. Lovery, toinen homoseksuaalisuuden liekehtivä
puolestapuhuja. Lisäksi, virkaanastujaisparaati mainosti ”Lesbo- ja homoliittojen yhdistystä (Lesbian and Gay
Band Association)”. (3) Yksi uutinen joka minun täytyy mainita, epäröiden johtuen sen arkaluontoisuudesta, ovat
villit homoseksuaaliorgiat, jotka suunniteltiin kolmen päivän mittaiseksi tapahtumaksi johdattaen

virkaanastujaispäivään. Varauksen teki sodomiittijärjestö, joka tunnetaan nimellä ”MAL Sotaharjoitukset (MAL
Maneuvers)”, Doubletree-hotellista Rhode Island Avenuella Washington D.C.:ssä. Hotellivaraus oli kolmea
neuvotteluhuonetta varten, joissa massaorgiat sanoin kuvaamattomin teoin suunniteltiin pidettävän. Raportin
yksityiskohdat tästä ovat aivan liian kuvottavia sisällytettäväksi tähän uutiskirjeeseen. Kaikki tämä oltaisiin tehty
uuden ”homoystävällisen (gay-friendly)” presidentin, Barack Obaman, kunniaksi. (4)
Virkaanastujaisten rukoustilaisuuden piti niin sanottu konservatiivi Rick Warren, joka ei ole vain CFR:n jäsen,
vaan joka myös ylisti Obamaa homoseksuaalipastoreiden valinnasta ”yhteisen maaperän löytämisen” vuoksi. Kun
Rick Warren rukoili, hän sanoi lopuksi, ”Minä nöyrimmin pyydän tätä erään nimessä, joka muutti elämäni:
Yeshua, Isa, Jesus (espanjalainen ääntämys), Jesus…..” Tuo nimi ”Isa”, lausutaan EEsah, on muslimiuskonnon
väärä Jeesus, joka oli profeetta ja jonka tehtävä oli hävittää kristinusko! Kutsumalla ”Isa”, Rick Warren yhtäläisti
Allahin Kaikkivaltiaaseen Jumalaan. (5)
Yksi asia on varma: Barack Obaman nousun kanssa, me olemme todistamassa sekä homoseksuaalisuuden että
moraalittomuuden nopeaa nousua. Me olemme myös näkemässä muslimiuskonnon massiivista uutta kukoistusta.
USA:n ulkoministeriö on nyt mainostamassa uutta vuoden 2009 seinäkalenteria otsikolla ”Mosques in America
(Amerikan moskeijat)”. Onko todella olemassa kirkon ja valtion erottamista? Kalenteria mainosti Global
Publishing Solutions (GPS), mikä on meidän ulkoministeriömme osasto. Mainoksessa lukee seuraavaa: ”Ramadan
juhlan aikana, GPS tarjoaa rajoitettua painosta vuoden 2009 Amerikan moskeijat -seinäkalenterista. Tämä 12
kuukauden kalenteri on täydellinen muslimien käännyttämispyrkimyksille, yhtä hyvin kuin viran ja tilaisuuksien
tuomat kylkiäiset.” (6)

Tammikuun 27. päivänä 2009, presidentti Barack Obama allekirjoitti toimeenpanevan määräyksen myöntää 20,3
miljoonaa dollaria tuodakseen palestiinalaisia, jotka ovat yhteydessä Hamas terroristijärjestöön, Yhdysvaltoihin
pakolaisina. Nämä ovat äskettäisen Gazan sodan ”uhreja”. Arvioidaan että sadattuhannet heistä tullaan tuomaan
Yhdysvaltoihin. Nämä pakolaiset tulevat olemaan oikeutettuja ilmaiseen ruokaan ja asumiseen. Tämä
toimeenpaneva määräys näyttäytyi liittovaltion rekisterissä (Federal Register), osa 74, luku 221.e 1615. (7) Näyttää
siltä että me emme ole vielä nähneet vaikeuksien alkua. Minä synnyin tässä maassa, mutta se ei ole nyt sama maa,
johon minä synnyin!
Mielestäni ei ole epäilystäkään siitä että Barack Obama on antikristustyyppiä. Jos Herra sallii sen, Obama tulee
täydellisesti tuhoamaan sen mitä on jäljellä Amerikan Yhdysvalloista. Ilmestyskirjan luvussa 13:18 meitä
varoitetaan seuraavasti: ”Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen
luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” Paljon on sanottu ja kirjoitettu pedon luvusta, mutta yksi
tärkeä kohta tästä jakeesta usein unohdetaan. Sana ”count (laskea)” otetaan kreikankielen sanasta psephizo, joka
myös pitää mukanaan merkityksen laskemisesta tai päättämisestä äänestystuloksen mukaan. Niiden, jotka luulevat
että antikristus marssii ilmoittamatta sisään ja kaappaa vallan voimalla, tarvitsee ymmärtää että hänet tullaan
valitsemaan vaaleilla aluksi. Johanneksen evankeliumin luvussa 5:43, Herra Jeesus sanoi, ”Minä olen tullut Isäni
nimessä, ja te ette ota minua vastaan; jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan.” Joten,
hän tulee olemaan valtavan kansansuosion omaava mies ja vastaanotetaan vaihtoehtona Jeesukselle Kristukselle.
[Vrt. Suomessa suunnattoman kansansuosion savuttaneeseen Sauli Niinistöön, jota kannattaa seuraavaksi
presidentiksi yli puolet suomalaisista viimeisten mielipidetiedustelujen mukaan. Huomautettakoon että Niinistö

olisi Suomen 11. miespresidentti eli eräänl. pieni sarvi, laiton (Dan. 7:24-27). Tämä Kokoomuksen nykykannatus
enteilee Niinistön valintaa kolmen vuoden päästä vaaleissa, ellei jo aikaisemmin. Suom. huom.]
Hiljattain, Barack Obama ja hänen vaimonsa Michelle esiintyivät pääkaupungin julkisessa charter-koulussa
(Capital City Public Charter School). He lukivat kirjaa toisen luokan oppilaille nimeltä The Moon Over Star, joka
on kertomus Apollo-avaruusaluksen laskeutumisesta Kuuhun. (8) Meidän pitää muistaa, kuitenkin, että kuunsirppi
ja tähti (crescent moon and star) ovat myös islamin symboleita. Tarkkaile sellaisten nokkelien mielleyhtymien
jatkuvaa käyttöä tämän uskonnon kanssa. [Tuo on ehkä vähän kaukaa haettu esimerkki. Vanhoillisten muslimien
mukaan ihminen ei ole laskeutunut kuuhun. Minusta on kaikkein luontevinta että USA:n Presidentti valitsee juuri
tällaisen kirjan jota lukea lapsille. Toivonen huom.]
Meidän täytyy myös tarkkailla korkean profiilin pastoreita, jotka loikkaavat Obaman puolelle nykypäivän Juudas
Iskarioteina. Tammikuun 3:ntena 2009, Pat Robertson, jättimäisen Christian Broadcasting Networkin (CBN,
Kristillisen lähetystoiminnan televisio- ja radioverkko) perustaja, julisti Jumalan kertoneen hänelle että
amerikkalaiset tulevat omaksumaan sosialismin vuonna 2009, ja USA:n talous tulee elpymään Obaman hallinnon
alaisuudessa. (9) Kuinka joku ihminen voi olla niin kosketusta vailla todelliseen Jumalaan?
Virkaanastujaisten aikana Washington D.C.:ssä, rinnakkainen inhottavuus tapahtui Des Moinesissa, Iowassa, missä
Obama sai ensimmäisen suuren voittonsa pyrkiessään presidentiksi. Taiteilija teki realistisen kuvan Obamasta, joka
pantiin aasin selkään ja joka kulki edellä pitkin katua capitol-rakennusta kohti Iowassa. Salaisen Palvelun tyyppiä
olevat limusiinit lippuineen säestivät antikristus Obaman kuvaa, ja ihmisille annettiin palmunlehviä levitettäväksi
aasin eteen kun se kulki eteenpäin hitaasti pitkin Locust Streetiä. Uutisartikkelin otsikko oli ”Obaman voittoisa
saapuminen: Hellä, aasilla ratsastaminen”. (10) Varmastikin sinun pitää muistaa Louis Farrakhanin, Nation of
Islamin johtajan, sanat, joka sanoi, ”Kun Obama puhuu, Messias on ehdottomasti puhumassa.” (10)

Nyt me näemme Obaman pyhiä riipuskoruja (medaljonkeja), joita pidetään niskan ympärillä ketjussa.
Riipuskorussa on Obaman kuva lyötynä siihen sanojen ”Save Us (Pelasta meidät)” kanssa. (11) Tammikuun 17.
päivänä 2009, London Daily Mail -lehti julkaisi pääkirjoituksen, joka alkoi sanoilla ”Obama Can Save Us (Obama
voi pelastaa meidät)”. (12) Tammikuun 18. päivänä 2009, Guardian Newspaper -lehti Lontoossa, Englannissa,
julkaisi jutun otsikolla ”Presidentillä on neljä vuotta aikaa pelastaa maapallo”. Juttu perustui tutkimuksiin, joita on
tehnyt NASA:n tiedemies James Hansen, kertoen kuinka Obaman täytyy ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin
pelastaakseen maapallon ekologiselta katastrofilta. (13) [James Hansenin "laskelmien" (maanpäälliset
mittausasemat) mukaan vuosi 2007 oli 0,02°C lämpimämpi kuin vuosi 1998, kun taas Britannian Met Officen
mukaan vuosi 2007 oli 0,13°C viileämpi (http://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata/GLB.Ts.txt vs.
http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/crutem3vgl.txt). Toivonen huom.] Kuka on tämä mies, Barack
Obama, jonka Vanity Fair -aikakauslehti julisti olevan ”kuuluisin elävä henkilö maailmanhistoriassa”? (14) Kuka
on tämä mies, josta naisilla kaikkialla Yhdysvalloissa on säädyttömiä unelmia ja fantasioita, kuten raportoitiin New
York Times -sanomalehdessä? (15) Kuka on tämä mies, Barack Obama, josta me tiedämme niin vähän? Pohdi
seuraavaa listaa: Occidental yliopiston arkistot – Ei julkistettu, Columbian yliopiston arkistot – Ei julkistettu,
Columbian väitöskirja – Ei saatavilla, Harvardin yliopiston arkistot – Ei julkistettu, Pakolliseen asepalvelukseen

ilmoittautuminen (Selective Service Registration) – Ei julkistettu, Terveystiedot – Ei julkistettu, Illinoisin
osavaltion senaatin aikataulu (ohjelma) – Ei saatavilla, Asianajajan (tai juristin) asiakaslista – Ei julkistettu,
Todistettu kopio alkuperäisestä syntymätodistuksesta – Ei julkistettu, Kohokirjaimin painettu, allekirjoitettu
paperitodistus syntymästä (signed paper Certification of the Birth) – Ei julkistettu, Tiedot baptismin
harjoittamisesta – Ei saatavilla.
Onko Amerikasta tulossa marxilais-sosialistinen diktatuuri? Helmikuun 12:ntena 2009, senaattori Judd Gregg,
republikaani, jonka Obama valitsi kauppaministeriksi, vetäytyi tuosta asemasta. Senaattori Gregg mainitsi
ratkaisemattomat erimielisyydet Obaman ja itsensä välillä viitaten USA:n väestönlaskentaan, joka on
kauppaministeriön määräysvallan alaisuudessa. (16) Uutislähetyksen mukaan joka kuultiin WTMJ-radiokanavalla
Milwaukeessa, Wisconsinissa, ja joka lähetettiin klo 11:30 aamulla helmikuun 10:ntenä 2009, Obama sanoi
senaattori Greggille että kauppaministeriöllä ei olisi valvontaa (oversight) USA:n väestönlaskennasta. Obama teki
selväksi että Valkoinen Talo anastaisi työn hoitamalla väestönlaskentaa väestönkasvun hillitsemispyrkimyksiä
silmälläpitäen!
Obama on myös täyttänyt avainvirkoja hallinnossa aborttia kannattavilla radikaaleilla, sellaisilla kuten Ellen
Moran, joka oli aborttia kannattavan EMILY’S List -järjestön toiminnanjohtaja ja on nyt Obaman viestintäjohtaja
(Communications Director). Dawn Johnsen radikaalista aborttia kannattavasta NARAL -järjestöstä on nyt Obaman
oikeusministeriön selvitystiimissä. Arizonan kuvernööri Janet Napolitano, joka teki erityisvierailun Denverin
aborttia puolustavan Planned Parenthoodin päämajaan osoittaakseen tukeaan, on nyt mahtavan Kotimaan
turvallisuusviraston päällikkö. Melody Barnes, sekä Planned Parenthoodin että EMILY’S Listin johtaja, on nyt
Obaman sisäpolitiikan neuvoston (Domestic Policy Council) vetäjä. Tom Daschle, joka fanaattisesti kannattaa
osittaista syntymäaborttia ja vastusti raittiuskasvatusta, valittiin Obaman mahtavaksi sosiaali- ja
terveysministeriksi. (17) [Tom Daschle vetäytyi veroepäselvyyksien vuoksi virasta 3. helmikuuta 2009. Suom.
huom.] Lista jatkuu jatkumistaan. Kuinka kauan menee ennen kuin Herra sanoo, ”Nyt riittää”?

Siirtyminen helvetin talousjärjestelmään!
Joka päivä on tulossa yhä selvemmäksi, että salaliiton pimeät voimat työskentelevät ahkerasti sabotoidakseen
Yhdysvaltojen taloutta ja pakottaakseen uuden ja tiukasti kontrolloidun elektronisen talousjärjestelmän tulemaan
amerikkalaisten ylle ja lopulta koko maailman. Tammikuussa 2009, Uuden vuoden ensimmäisenä kuukautena,
toiset kuusisataatuhatta työpaikkaa menetettiin Yhdysvalloissa. (18) Virkaanastujaispäivänä, osakemarkkinat
Amerikassa laskivat enemmän kuin minään toisena virkaanastujaispäivänä sen 112-vuotisessa historiassa. Dow
Jones -osakeindeksi laski 332,13 pistettä tammikuun 20:ntenä 2009. (19) Perjantaina 13. päivänä, International
Herald Tribune -lehti kertoi että monet Yhdysvaltojen suurimmista pankeista ovat maksukyvyttömyyden partaalla.
(20) Tämä ongelma ei hellitä huolimatta niin kutsutusta pelastusrahasta (bailout). Pelastusrahaa ei koskaan
suunniteltu ratkaisemaan ongelmaa, ja lähes kolme biljoonaa dollaria on jo hävinnyt tyhjään ilmaan. Minä juttelin
hiljattain virkailijan kanssa, joka oli suuresta Wisconsinin osavaltion pankista, joka vastaanotti 1,77 miljardia
dollaria pelastusrahaa. Tämä pankki on äärimmäisen pihi ja velottaa paljon lainankorkoa samaan aikaan kun
maksaa tallettajille lähes nollakorkoa. Pankkivirkailija kertoi minulle että he eivät tarvinneet pelastusrahaa, mutta
ottivat veronmaksajien rahaa kuitenkin, koska se paransi heidän luottokelpoisuuttaan. He ovat tehneet Amerikan
kansalaisista typeryksiä, ja amerikkalaiset eivät näytä panevan pahakseen.
Helmikuun 13. päivänä, perjantai 13. päivä, vielä neljä pankkia kaapattiin Liittovaltion taholta, saattaen
kaapattujen pankkien kokonaismäärän vuodessa kolmeentoista! (21) Näemmekö tässä okkulttisen kaavan? Pankit
olivat Floridasta, Illinoisista, Nebraskasta, ja Oregonista.
USA:n postilaitos on nostamassa maksujaan jälleen ja on yhä vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa. Postilaitoksen
pääjohtaja on nyt ilmoittanut että heidän täytyy todennäköisesti karsia yksi päivä jokaisena viikkona postin
jakelusta. (22) Huolimatta postilaitoksen kurjasta taloudellisesta tilanteesta, postilaitoksen pääjohtaja onnistui
saamaan itselleen bonuksia 600,000 dollaria loppuvuodesta 2008. Tuo määrä on kaksi ja puoli kertaa hänen
vuosipalkkansa!
Kuinka huono on Yhdysvaltojen talous? Vastataksemme tuohon kysymykseen, meidän täytyy katsoa kansallisen
velan tuolle puolen nykyiseen Yhdysvaltojen joukkovelkakirjojen (obligations) kokonaismäärään. Nuo sitoumukset
ovat yhteensä 65,5 biljoonaa dollaria, mikä on enemmän kuin koko maailman bruttokansantuote (BKT)! Tämä
luku käsittää kaiken sosiaaliturvan ja lääkekorvaukset jotka maksetaan. (23)

Onko meidän oma hallituksemme rehellinen meitä kohtaan? He eivät ole koskaan olleet, joten miksi heidän pitäisi
aloittaa nyt? Minulle palautuu mieleen uutislähetys joka lähetettiin monta vuotta sitten koskien Huntley-Brinkley raporttia presidentti John F. Kennedyn hallinnon aikana. Raportissa oli lausunto, joka annettiin sittemmin
Pentagonin tiedottaja Arthur Sylvesterin toimesta, joka sanoi, ”Hallituksella on oikeus valehdella ihmisille.” Tämä
ilmeisesti jää voimaan politiikkana ”Uncle Scamin (Setä Huijauksen)” seurassa. Itse asiassa, yksi harvoista
rohkeista senaattoreista, Jim Demint, republikaani Etelä-Carolinasta, varoitti meitä, ”Valkoinen Talo tulee luomaan
kriisin ja paniikkia ajaakseen läpi elvytyspakettilain (stimulus bill).” (24) Elvytyspaketti ei ole talouden
elvyttämistä varten, vaan se on pikemminkin osa sabotaasisuunnitelmaa. Kun niin paljon lisää rahaa, jota ei ole
olemassa, heitetään jo ennestään heikkojen dollarien lammikkoon, se tulee tekemään olemassa olevista dollareista
heikompia kuin koskaan aikaisemmin. Helmikuun 9:ntenä 2009, Financial Times raportoi että kultaharkkojen
hinnat nousivat ennätyskorkealle kun sijoittajat pyrkivät eroon tuomitusta paperivaluutasta. (25) Viimeaikainen
kullan menekki on noussut nelinkertaiseksi!
Helmikuun 10. päivänä 2009, senaatti hyväksyi Obaman taloudellisen elvytyssuunnitelman äänin 61-37. (26)
Tämän prosessin aikana, myöhäisillan salaisia kokouksia pidettiin, jotka sulkivat ulos republikaanit, kun
edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi ja senaatin enemmistöjohtaja Harry Reed tapasivat muiden kanssa
keskiyöllä (suden hetki (the witching hour)) vääntääkseen tempun Obamaa varten. (27) Se oli niin pahaa että
kansanedustaja Tom Price, republikaani Georgian osavaltiosta, piti puheen Nancy Pelosin työhuoneen
ulkopuolella. Salainen kokous oli käynnissä ja ovi oli suljettu ja lukossa. Puheessaan, Price kyseenalaisti
hämäräperäiset sopimukset, joita oli tekeillä. Hänen tarkat sanansa olivat seuraavat: ”Se mitä tämä tarkoittaa on,
että siellä on lisää hämäriä sopimuksia tekeillä suljettujen ovien takana – ilman julkisuutta, ilman republikaanien
läsnäoloa.” (28) Johtavat demokraatit myös lupasivat että elvytyspakettisuunnitelma tehtäisiin käytettävissä
olevaksi jokaiselle Kongressin jäsenelle ja suurelle yleisölle Internetin kautta 48 tuntia ennen äänestystä. Tämä
lupaus rikottiin nopeasti! (29) Alkuperäinen lakialoite oli 424 sivua pitkä mutta paisutettiin ripeästi 999-sivuiseksi.
Tuo luku 999 on luku 666 ylösalaisin. Luku 999 on myös koodin lopettamisluku (number of finality) Fortran
tietokonekielessä. Jokainen odotti äänestävänsä 999 sivun paketista, mutta torstai-illaksi, helmikuun 12:nneksi, sitä
ei vieläkään saatu valmiiksi. Aamuun klo 8:20 mennessä, vielä 72 sivua oli lisätty. (30) Perjantaina 13. päivänä,
vain kaksi tuntia ennen kuin äänestyksen oli määrä tapahtua, jokaiselle Kongressin jäsenelle annettiin kopio
lakialoitteesta, jota he eivät olleet vielä nähneet. Se koostui nyt 1,071 sivusta ja oli kahdeksan tuumaa (1 tuuma =
2,54 cm) paksu. Tämä on enemmän kuin kaksi riisiä paperia. (Yksi riisi vastaa 500 arkkia erikokoista paperia.
Suom. huom.) Sitten ilmoitettiin että laista täytyi kiireesti äänestää sillä hetkellä, koska edustajainhuoneen
puhemies Nancy Pelosi oli lähtemässä 8-päiväiselle matkalle ja suunnitteli tapaavansa paavin! (31) Kaikella oli
kiire, ja oli ilmeisen mahdotonta lukea niin montaa sivua kahdessa tunnissa. Laki hyväksyttiin edustajainhuoneessa
äänin 246-183 perjantaina helmikuun 13. päivänä. Yksikään noista, jotka äänestivät, ei ollut lukenut massiivista
lakiehdotusta. Se meni läpi epäselvyyden usvassa. (32)
Suunnitelma, joka on nyt laki, sisältää enemmän sianlihaa kuin ne 2,000 sikaa, jotka olivat riivatut saastaisilla
hengillä (devils) Markuksen evankeliumin luvussa 5:13. Saastaiset henget ovat nyt menneet elvytyspakettiin.
Pakettiin on sisällytetty 300 miljoonaa dollaria golf-kärryjen tapaisten ajoneuvojen hankkimiseksi, joita kutsutaan
”viher (green)” -autoiksi, myös tunnettu ”ympäristöystävällisinä sähköajoneuvoina (neighborhood electric
vehicles)” tai NEV-autoina. (33) Vielä 30 miljoonaa dollaria tulee menemään henkilökohtaiseen projektiin, joka
kuuluu Nancy Pelosille. Sitä tullaan käyttämään San Franciscon suolaisella suomaalla elävän vaivaishiiren (salt
marsh harvest mouse) elinympäristön suojelemiseksi. (34)
Yksi vaarallisimmista toimenpiteistä laissa on terveyssäännösten asetus, joka heijastaa pahamaineisen Tom
Daschlen kädentyötä. Terveyssuunnitelma, joka on nyt laki, tulee vaikuttamaan jokaiseen henkilöön
Yhdysvalloissa. Sinun terveydenhoitojasi tullaan jäljittämään elektronisesti liittovaltion toimesta. Laki vaatii uutta
byrokratiaa välittömästi pystytettäväksi. Sitä tullaan kutsumaan Terveydenhoidon tietotekniikan kansalliseksi
koordinaattoriksi (National Coordinator of Health Information Technology). Tämä virasto tulee ”valvomaan
hoitoja varmistaakseen että lääkärisi tekee sitä mitä liittovaltio pitää tarkoituksenmukaisena ja hinnoittelee
tehokkaana”. Laki viittaa myös lääkäreihin, jotka tekevät yhteistyötä ”mielekkäinä käyttäjinä”, ja niitä, jotka eivät
ole yhteistyössä, tullaan sakottamaan ja rankaisemaan! (35) Minun ei tarvitsisi kommentoida vaaraa laeista,
sellaisista kuten tämä. Liittovaltio Isoveli on nyt ottanut jättiharppauksen kohti absoluuttista kehosi kontrollia ja
hoitoa.

Katsekontakti Isoveljen (Big Brother) kanssa!

Monet ihmiset ovat ihmetelleet television kytkemisvaihtoa analogisesta digitaaliseen ja pieniä muunninbokseja,
joita hallitus kehottaa ihmisten hankkivan. Se on melkoinen hanke, ja yksi ”parannus” on siinä, että se helpottaa
huipputeknistä mielenmuokkausta. [Suomi oli ensimmäinen valtio Euroopassa, joka ”pakotti” kansalaisensa
digiaikaan televisiolähetyksissä. Amerikka tulee jälkijunassa. Suom. huom.] Meidän USA:n armeijamme on
käyttänyt sellaista teknologiaa yli kymmenen vuotta, ja sitä käytettiin irakilaisia vastaan saattaakseen heidät
nopeasti polvilleen kun hyökkäys alkoi vuonna 1991. Teknologiaa kutsutaan Hiljaisen äänen levitysspektriksi
(Silent Sound Spread Spectrum tai SSSS). Patenttinumero 4,858,612 annettiin Philip Stocklinille joulukuun
19:ntenä 1983, keksinnön vuoksi. Se tunnetaan myös hiljaisuuden äänenä (muista Simon and Garfunkelin laulu), ja
se toimii korvalle havaitsemattoman äänen lähettämisen kautta, mutta istutetaan ihmisen auditiiviseen aivokuoreen
(kuuloelimiin). Se on uusinta uutta yleisessä mielenmuokkauksessa. Jos tätä järjestelmää yritettäisiin soveltaa
vanhaan analogiseen televisioon, se näkyisi vain häiriöinä. Tuo on syynä siihen miksi kaikki täytyy muuntaa
digitaaliseksi, ja hallitus tulee avustamaan sinua sen maksussa. Älä asenna sitä [digiboksia] isoveljen yrittäessä
panna antikristuksen tahtoa suoraan sinun aivoihisi kun sinä luot katsekontaktin digitaaliseen televisioosi. (36) Sinä
saatat löytää itsesi ajattelemasta asioita, joita sinä muutoin et koskaan ajattelisi, ja tekemästä asioita, joita sinä et
muussa tapauksessa koskaan tekisi! Sattumalta, ensimmäisessä värssyssä saatanallista profeetallista laulua ”The
Sound of Silence (Hiljaisuuden ääni)” sanotaan seuraavaa: ”Hei pimeys minun vanha kaverini, Minä olen tullut
juttelemaan kanssasi jälleen, Koska näky pehmeästi ryömii, Jätti siemenensä sillä aikaa kun nukuin, Ja näky joka
istutettiin aivoihini yhä pysyy, Hiljaisuuden äänen piirissä.” (Hello darkness my old friend, I've come to talk with
you again, Because a vision softly creeping, Left its seeds while I was sleeping, And the vision that was planted in
my brain still remains, Within the sound of silence.)

Peljättäviä näkyjä taivaissa ja maan päällä!
Nämä varmastikin ovat peljättävien näkyjen päiviä, aivan kuten meidän Vapahtajamme niistä profetoi. Niin paljon
voitaisiin sanoa jatkuvista maanjäristyksistä, tulivuorenpurkauksista, tulvista, kuivuudesta, ja kulkutaudeista; ja
silti ihmiset kieltäytyvät katumasta. Todellinen ongelma ei ole globaali lämpeneminen vaan pikemmin globaali
synnintekeminen.
Äskettäiset maastopalot Australiassa olivat paljon pahempia kuin uutismedia Yhdysvalloissa kertoi. Kokonaisia
kaupunkeja poltettiin tuhkaksi laajalle ulottuvalla alueella, ja kuolonuhrien lukumäärä on nyt mennyt 200:n tuolle
puolen. Viranomaiset löytävät yhä tuhkakasoja sieltä täältä jotka olivat kerran ihmisiä. Maastopaloja kuljettivat
eteenpäin tuulet enemmän kuin 60 mailia (1 maili = n. 1,6 km) tunnissa, ja ilman lämpötila oli niinkin korkea kuin
117 astetta Fahrenheit-asteikolla (°C = (°F - 32) / 1,8). (37) Tässä vaikeuksissa olevassa Victorian osavaltiossa,
miljoonia eläimiä, käsittäen kenguruita, koaloita, vallabeja (wallabies), ja muita, makaa kuolleina pitkin tienvarsia.
Nämä säästyivät eloonjäämisen tuskalta kun lukuisilla eläimillä oli jalkoja, korvia, ja muita kehonosia palaneina ja
ne kärsivät suuresti. (38)
Tämä traaginen maastopalokatastrofi iski minuun melko lujaa, koska minulla on hyvin rakkaita ja läheisiä ystäviä,
jotka asuvat tuolla alueella. Yksi läheinen ystävä on lääketieteen tohtori, joka nyt harjoittaa luonnonlääketiedettä.
Hänen talonsa, omaisuutensa, ja eläimensä olivat uhkaavassa vaarassa kun kolme suurta maastopaloa, joita ajoivat
eteenpäin voimakkaat tuulet, olivat lähellä ja siirtyivät häntä kohti. Me Last Trumpet -ministeriössä menimme
rukoukseen, ja minä sain sähköpostiviestin, joka kertoi että ihme tapahtui. Palot ympäröivät hänet ja hänen
omaisuutensa! Hänen kertomuksensa paloista, kuitenkin, oli vakavamielinen ja järkyttävä. Hän kirjoitti seuraavat
sanat: ”Kuvittele bensiinillä valetun koripallon kierivän alas katua. Kuvittele että koripallolla näyttää olevan
sormet, jotka tuhoavat kaiken mihin ne koskevat. Kuvittele 120 asteen (fahrenheitia) kuumuutta. Kuvittele 160
mailia tunnissa puhaltavia tuulia. Kuvittele katselevasi ihmisiä, joita liekit nielaisevat silmiesi edessä. Kuvittele että
kun tulimyrsky menee ohi, siellä ei ole mitään jäljellä mitä pitäisi muistaa; ne vain katosivat. Kuvittele lasta joka
tärisee hillittömästi, koska liha roikkuu hänen pienestä ruumiistaan. Kuvittele ihmisiä, jotka on kulutettu liekissä,
jolla on kasvot….Minä voin kuvitella tämän, mutta minä uskon että minä olen nähnyt saatanan. Saatana on
todellinen; minä olen nähnyt hänen kasvonsa!” (39)
On olemassa hämmästyttävä okkulttinen näkökulma näihin maastopaloihin. Kertoman mukaan, näistä paloista
neljäsataa sytytettiin tahallaan ja kaikki samaan aikaan! Ne sytytettiin helmikuun 9:ntenä 2009, täysikuun aikaan.
Tämä päivämäärä vastaa muinaisen roomalaisen jumalan Vulcanuksen, tulen jumalan, juhla-aikaa. Tänä
Vulcanalian päivänä, muinaiset roomalaiset uhrasivat eläimiä tulipaloissa kesällä elokuun täydenkuun aikana.
Australiassa se olisi helmikuun täysikuu. Minulla ei ole epäilystäkään siitä että pimeät ja okkulttiset voimat ovat
työssä!

Muitakin kummallisia asioita on tapahtunut, sellaisia kuten kahden ydinsukellusveneen törmäys; yksi oli
brittiläinen ja toinen oli ranskalainen. Kumpikin kuljetti tarpeeksi ydinaseita panemaan täytäntöön 1,248
Hiroshiman pommitusta. Tämä oli lähes mullistava tapahtuma! (40) Vain päiviä myöhemmin, kaksi satelliittia
törmäsi avaruudessa, 480 mailia Siperian yläpuolella. Tämä oli maailman ensimmäinen satelliittien törmäys. (41)
Asiantuntijat ovat luokitelleet tämän törmäyksen katastrofaaliseksi kun monia tuhansia kappaleita avaruusromua on
nyt kiertämässä meidän planeettaamme vilkkaimmalla kiertorata-alueella. Kaikkia muita satelliitteja uhataan nyt
massiivisilla pirstaleiden määrillä. (42) Törmäys oli niin energinen että se voitiin nähdä paljain silmin. Siellä on
ainakin 600 kahden satelliitin suurehkoa kappaletta, ja siellä on lukemattomia pienempiä kappaleita, jotka
ympäröivät maapalloamme. (43) Toisin sanoen, meidän levoton planeettamme on nyt ympäröity suunnattomalla
vyöllä avaruusjätettä. Näyttää siltä että ainakin kaksi näistä kappaleista on jo viilettänyt läpi Maan ilmakehän
jättimäisinä tulipalloina! Totisesti siellä on merkkejä taivaissa ja maan päällä.
Lopuksi, minä haluan kiittää kaikkia teitä, jotka tuette tätä lopunajan profeetallista ministeriötä. Minä rukoilen että
tulette olemaan äärimmäisen siunattuja. Teidän rukouspyyntönne ovat aina tervetulleita, ja ne saavat yksilöllistä
huomiota meidän rukoustiimeiltämme. Miljoonat ihmiset ovat kytkeytyneet lukemaan tätä uutiskirjettä, ja useita
tuhansia arkistoituja saarnoja ja viestejä postitetaan kaikkialle maailmaan. Meidän uusi luettelo on nyt valmis ja
saatavilla. Armo ja rauha olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.
David J. Meyer
Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")
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