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Antikristuksen synkkien varjojen alla!
>>Voi siipien surinan maata, joka on tuolla puolen Etiopian jokien, joka lähettää sanansaattajat virralle,
ruokovenheissä vesiä myöten! Lähtekää, te nopeat sanansaattajat, vartevan ja kiiltävä-ihoisen kansan luo,
lähellä ja kaukana peljätyn kansan luo, väkevän sortajakansan luo, jonka maata joet halkovat.>>
Jesaja 18:1-2
>>Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui
niinkuin lohikäärme.....Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat,
panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on
merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon luvun; sillä se
on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.>>
Ilm. 13:11, 16-18
>>Niiden kauppiaat, ne, jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa,
itkien ja surren, ja sanovat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja
helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä
tuhoutui!" Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat
loitolla ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat: "Mikä on tämän suuren kaupungin
vertainen?">>
Ilm. 18:15-18
Tässä LTN:n numerossa, me käytämme Kirjoitusten, Kaikkivaltiaan Jumalan pyhän Sanan, valoa paljastaaksemme
totuuden viimeaikaisista hämmästyttävistä tapahtumista jotka parhaillaan tapahtuvat kansakunnassamme ja ympäri
maailman. Epäilemättä, tämä on vaikein uutiskirje jonka olen kirjoittanut uutiskirjeen 27 vuoden julkaisemisen
aikana. On lähestulkoon mahdoton haaste saada kaikkea tätä informaatiota viidelle sivulle.
Herra herätti minut neljältä tänä aamuna ja antoi minulle yllä olevan otsikon ja raamatunkohdat tälle uutiskirjeen
numerolle. Sitten Hän hukutti mieleni ilmestyksellä antikristuksesta ja hänen pimeistä voimistaan. Me tiedämme
että Jumala kertoi Moosekselle 5. Mooseksen kirjan luvussa 18:18 että Hän herättäisi profeetan, Mooseksen
kaltaisen. Apostolien tekojen luvussa 3:22-26, apostoli Pietari tekee selväksi sen että Herra Jeesus Kristus oli tuo
profeetta. Juuri kuten Mooses johti Israelin lapset pois synnin, epäjumalanpalvonnan, kahleiden, ja orjuuden
maasta; niin Jeesus teki saman asian hengellisessä mielessä, ja Hän valmistaa meille luvattua maata. Tämä tekee
Mooseksesta Vanhan Testamentin Kristus-hahmon, osoittaen todelliseen Vapahtajaan, Jeesukseen Kristukseen,
joka oli tuleva. Me myös tiedämme Raamatun profetiasta että viimeisinä päivinä antikristus nousisi orjuuttamaan
koko maailmaa. Hän käyttäisi taloudellista valtaa ja suuria petoksia saadakseen ihmiset palvomaan häntä ja hänen
mestariaan, joka on saatana itse. Kun me ymmärrämme että Mooses ilmensi Kristusta, meidän täytyy myös tietää
että antikristus samalla tavoin olisi Mooseksen vastakohta ja sen tähden tekisi päinvastoin mitä Mooses teki.
Antikristus anti-Mooses tyyppinä, veisi ihmiset orjuuteen, epäjumalanpalvontaan, ja kahleisiin! [Sopii hyvin
Suomen antikristukseen Jorma ”bilderberg” Ollilaan, joka kännyköillään on saattanut monet palvomaan suurta ja
mahtavaa Nokia-yhtiötään ja sen tuotoksia, kännyköitä, jotka orjuuttavat ihmisiä. Suom. huom.]
Kun me muistelemme tarinaa Joosefista joka myytiin Egyptiin ja kuinka hän saavutti Faraon suosion ja pelasti
Egyptin suurelta seitsemän vuoden nälänhädältä, meidän täytyy myös muistaa että Jumalan todellinen tarkoitus oli
varjella Hänen kansaansa Israelia ja ravita heitä jonkin aikaa Egyptissä. Koska kaikki tavaratalot olivat valtio-

omisteisia ja valtion kontrolloimia, ihmisten täytyi luovuttaa Faraolle täysi hallinta kaikesta mitä he omistivat.
Täydellinen tarina löytyy 1. Mooseksen kirjasta, luvusta 47. Farao vei kaiken heidän omaisuutensa, tavarat, ja
rahat.
Kun Israelin kansa tuli Egyptiin, Jumala siunasi heitä suuresti Joosefin elinaikana. Sitten melko yhtäkkiä, kaikki
muuttui. Kaikki mitä Israel omisti, takavarikoitiin. Kaikesta tuli valtion omaisuutta. Israelin kansasta tuli orjia
kovien piiskureiden alaisuudessa. Lopulta, Jumala herätti Mooseksen, ja monien ihmetekojen ja tuomioiden kautta
jotka kohdistuivat Egyptiin, Mooses johdatti ihmiset vapauteen ja kulkemaan Kaikkivaltiaan Jumalan kanssa, ja he
jättivät sosialismin ja orjuuden maan. He jättivät vauvantappomaan, sillä valtio oli julistanut että vauvat oli
tapettava. Se oli laki!
Me olemme nyt näkemässä antikristuksen voimat työssä herättääkseen miehen joka on Mooseksen vastakohta
johdattamaan ihmiset sosialismin, orjuuden, vankeuden, ja epäjumalanpalvonnan tilanteeseen jollaista ei ole ennen
nähty. Tämä mies kannattaa myös vauvojen tappamista, ja salaa pitää kiinni uskonnosta joka palvoo niin kutsuttua
auringonjumalaa ja kuujumalatarta. Onko Amerikan Yhdysvaltojen muinainen suuri kansakunta niin pitkällä että
valitsisi sellaisen miehen sen korkeimpaan virkaan? Onko Yhdysvalloista tullut hengellinen malli Egyptistä, maa
joka on saatanan hengellisten siipien synkän surinan alla?
Tapahtuipa mitä tahansa tai kuinka pahat ajat tulevatkaan, me tiedämme että meidän Herramme takaisintulo on
lähellä. Oletko valmis seisomaan Kaikkivaltiaan Vapahtajan valtaistuimen edessä? Herra Jeesus on laupias ja
armollinen kaikille jotka kutsuvat Häntä totuudessa. Tee se nyt sillä aikaa kun vielä voit, ja Hänestä tulee sinun
läheinen ystävä kaiken tämän kautta.

Maailmanlaajuinen taloudellinen petos!
Syyskuun 21. päivänä 2008, New York Post -lehden pääotsikko koostui vain kahdesta shokeeraavasta sanasta:
”Almost Armageddon (Lähes Harmagedon)”. Markkinat jotka luetellaan Dow-Jones raportissa, olivat vain 500
kaupan päässä saavuttamasta 22 prosentin laskua, ja lopullista täydellistä romahdusta. Liittovaltio, joka itse asiassa
on vararikossa itse, nopeasti pumppasi 105 miljardin dollarin raharuiskeen markkinoille. Jälkivaikutukset tunnettiin
välittömästi koko pankkisektorilla, ja pankit alkoivat hamstrata käteistä ennakolta paetakseen massiivisia
talletusten poisvetämisiä. (1) Jotakin suurta oli tapahtumassa ja se oli kaukana ohi menneestä. Kolme kansakunnan
suurimmista investointipankeista oli jo mennyt nurin. Lokakuun 9. päivään mennessä, seitsemän biljoonaa dollaria
osakkeenomistajien markkina-arvosta oli pyyhkäisty pois. (2) Kansakunnan suurimmat pankit jatkoivat
kaatumistaan tiheässä tahdissa. Liittovaltion talletusvakuutuslaitos (Federal Deposit Insurance Corporation eli
FDIC) kaappasi jättimäisen Washington Mutual -pankin, joka myöhemmin ostettiin J. P. Morgan Chasen toimesta
alennustavarahintaan. (3) Massiivinen Wachovia -pankki myös kaatui ja aloitti kuumeisen etsinnän ostajaa varten.
(4) Mitä tapahtui?
Ne jotka ovat lukeneet Last Trumpet Newsletteriä varmaankin muistavat että toukokuun 2008 numerossa, minä
julkaisin informaatiota suljetun istunnon salaisesta kokoontumisesta joka järjestettiin USA:n Kongressin taholta.
Minä kirjoitin että syyskuussa 2008 tulisi tapahtumaan taloudellinen romahdus Amerikassa. Neljä kuukautta
myöhemmin se tapahtui, juuri aikataulussa. Kuitenkin, se on kaikkea muuta kuin ohi. Presidentti George W. Bush
reagoi vaatimalla 700 miljardin dollarin ”roskapankkia (bail out)”. (5) Huomautettakoon tässä että presidentti Bush
on täydellinen esimerkki byrokraatista määriteltynä Websterin sanakirjan avulla seuraavasti: ”virkamies joka
työskentelee vakiintuneella rutiinilla, harjoittamatta älyllistä arviointia”. (6) Meidän pitäisi tajuta jo tähän
mennessä että meidän johtajamme esiintyvät kuin koulutetut hylkeet heidän Illuminati-mestareille!
Roskapankki-suunnitelma pohjimmiltaan ostaisi epävarmat ja ei-perittävissä olevat (uncollectible) pankkien
saatavat veronmaksajien dollareilla. Vuosien ajan, pankit olivat myöntäneet lainoja asiakkaille joilla ei ollut kykyä
maksaa takaisin rahoja. Pankkiirit ja heidän kumppaninsa rikastuivat suunnattomasti toimeksiannoissa, ja
asuntomarkkinat paisuivat. Pankit näyttivät massiivisia saataviaan varoina, joista pian tuli ei-perittävissä olevia
epävarmoja saatavia. ”Pankkimiehet (banksters)” näkivät tämän ongelman tulevan ja sietivät sitä niin kauan kuin
he kykenivät ja kaikille se oli kannattavaa. Johtajat maksoivat itselleen miljoonien dollareiden bonuksia samalla
kun he tuhosivat Yhdysvaltojen talouden. Näillä anteeksiantamattomilla varkailla oli rikostoveri, kuitenkin, johon
he voisivat aina luottaa: presidentti George W. Bush.

Syyskuun 28. päivänä 2008, yön pimeyden syvyyksissä, USA:n Kongressin edustajainhuoneella (the U. S. House
of ”Repre-spend-atives”) oli hätäistunto yrittäessään ajaa läpi kavala lunastus- tai pelastussuunnitelma (buyout or
bailout plan). Se oli vain kolme sivua pituudeltaan. Tämä tapahtuma oli ajoitettu täydellisesti noituuden okkulttisen
maailman kanssa. Äänestys pidettiin keskiyöllä ensimmäisen Uudenkuun aikana jälkeen noitien Mabon-sapatin,
jota vietettiin syyskuun 22. päivänä 2008. Tämä Uusikuu tunnetaan noitien piirissä Dark Motherina (Synkkä Äiti).
Me tiedämme että meillä on noitia ja okkultisteja Kongressissa, ja monet Kongressin neuvonantajat ovat noitia. He
aina paljastavat tuon tosiasian kaavoissaan. Dark Mother Uusikuu on täydellinen esimerkki. On olemassa vanha
sanonta Wicca-noituudessa koskien tätä Uuttakuuta ja se on seuraava: ”Kun kuu kasvaa ja vähenee, ja kulkee
kolme yötä pimeydessä, niin kuten jumalatar kerran vietti kolme yötä kuoleman valtakunnassa....me pyydämme
häntä vapauttamaan nuo asiat jotka me olemme kätkeneet meidän mielemme synkkiin sopukoihin ja joita
pelkäämme kohdata. Pimeä kuu esittää mysteeriä: aikaa ennustamisen taidoille.”
Jotkut saattavat muistaa suositun John Fogertyn ja Creedence Clearwater Revivalin (CCR) laulun nimeltä, ”Bad
Moon Rising (Paha kuu nousee)”. Tämä on merkkinä Uudestakuusta lähellä yhtä kahdeksasta (noitien) sapatista.
On olemassa toinen Uusikuu piirtyen lähelle lokakuun 28. päivää kun Halloween, tunnettu Samhain-sapattina,
lähestyy.
Vielä yksi asia joka pitäisi panna merkille Kongressin hätäistunnosta joka pidettiin Dark Mother Uudenkuun yönä,
on se että juuri tuona yönä, trooppinen myrsky Kyle saavutti hurrikaanin voimakkuuden ja alkoi kulkea ylös
meidän maamme itäistä rannikkoa. Se kulki ohi Washington D.C.:n, ja suuntasi kohti noituuden pääkaupunkia
Salemia, Massachusettsin osavaltiossa, kuin osoittaakseen yhteyttä noiden kahden kaupungin välillä. Sitten myrsky
jatkoi pohjoiseen päin kohti Mainea. (7) Hämmästyttävästi, hurrikaani nimettiin Kyleksi, mikä on gaelinkielinen
sana joka tarkoittaa: ”ahtaita metsiä, paikka missä noidat kokoontuvat”.
Kolmen sivun roskapankki-lakiesitys oli niin vastenmielisen kavala että se ei mennyt läpi! (8) Seuraavana
maanantaina, syyskuun 29:ntenä, Dow Jones -teollisuusosakkeiden indeksi laski 777 pistettä yhtenä päivänä. Tämä
oli selvä merkki Kaikkivaltiaalta Jumalalta koska seitsemän on Hänen pyhä numeronsa, ja kolme seiskaa olisi juuri
Hänen tuomionsa allekirjoitus. Nyt salaliittolaisten täytyisi löytää tie saada lakiehdotus hyväksytyksi koska se oli
välttämätöntä sosialismin pakottamiseksi amerikkalaisten ihmisten ylle. Uutismedia kaikkialla piti mukanaan
tarinaa kuinka valtiovarainministeri Henry Paulson laskeutui polvilleen noidan eteen, Nancy Pelosin,
edustajainhuoneen puhemiehen, ja rukoili häntä tekemään jotain. Presidentti Bushilla oli kaikki kynänsä
napsautettuina ja valmiina allekirjoittamaan kavala dokumentti niin pian kuin Kongressi hyväksyisi sen. Kuinka he
toteuttaisivat aikeensa? Lain kannattajat menivät kaikkien vastustajien luokse ja kysyivät heiltä mitä he haluaisivat
lisätä alkuperäiseen kolmen sivun dokumenttiin. Pian kaikenlaista sianlihapurkin käyttämispyyntöä (pork barrel
spending request) lisättiin, ja alkuperäisestä lakiehdotuksesta tuli sellainen mikä tunnetaan politiikassa
”joulukuusilakina”, koska jokainen voi ripustaa oman henkilökohtaisen rahankäyttökoristeensa siihen. Kolmen
sivun dokumentti paisui 451-sivuiseksi. (9) Niitä Kongressin jäseniä jotka jäivät lakia vastaan, kohdeltiin
poikkeustilan (Martial Law) mukaisesti, kuten vahvistettiin C-Span televisiokanavan kautta. Kansanedustaja
Michael Burgess, Teksasista, antoi seuraavan lausunnon: ”Minut on heitetty ulos useammasta kokouksesta tässä
pääkaupungissa viimeisten 24 tunnin aikana kuin koskaan ajattelin olevan mahdollista, asianmukaisesti valittuna
825,000 ihmisen edustajana Pohjois-Teksasista…..Miksi ette lähetä roskapankki-lakiesitystä internettiin 24 tunnin
ajaksi sen sijaan että hyväksytte suurinta palaa lainsäädäntöä USA:n taloushistoriassa yön pimeydessä?” Sitten hän
sanoi Nancy Pelosille, ”Minä ymmärrän, me olemme poikkeustilassa (under Martial Law) kuten puhemies julisti
viime yönä.” (10) Roskapankki-lakialoite meni läpi, ja kuten ennustettiin, presidentti Bush välittömästi allekirjoitti
sen laiksi. (11)
Roskapankkilain voimaantulo ei saanut aikaan mitään hyvää ylipäänsä ja itse asiassa palkitsi yritysrikollisia jotka
ensisijaisesti aiheuttivat ongelman. Vakuutusjätti AIG haukkoi henkeään ja kohtasi eräänlaisen romahduksen
syyskuun 15:ntenä 2008. (12) Välittömästi sen jälkeen kun roskapankkilaki hyväksyttiin, AIG:n johtajat
kokoontuivat St. Regis lomakeskuksessa hallitsijakadulla (Monarch Beach) ylellistä juhlintaa varten. Minulla on
edessäni kopio tämän villin tapahtuman todellisesta laskusta, jonka tulevat lopulta maksamaan amerikkalaiset
veronmaksajat. AIG kulutti lähes puoli miljoonaa dollaria, käsittäen $139,375.50 huoneita varten, $147,301.71
juhla-aterioita varten, $23,380.00 kylpyläpalveluita varten (hierontaa, käsienhoitoa, ja muita mukavuuksia), ja
monenlaisia muita kustannuksia. (13)
Minulla on myös lista edessäni jonka julkaisi Reutersin uutistoimisto, ja se paljastaa erittelyn jonka mukaan
finanssilaitokset vastaanottavat 700 miljardia dollaria ja tarkalleen sen kuinka paljon tästä määrästä kukin saa
itselleen. Ongelma on se että rahamäärien kokonaissumma joka myönnettiin, paljastuu lopulta 1,8 biljoonaksi

dollariksi. (14) Lokakuun 10. päivänä 2008, London Daily Telegraph raportoi että markkinat Yhdysvalloissa jäivät
sekaannuksen tilaan huolimatta massiivisesta roskapankista. (15) Kysymys joka nousee esiin, on se että mitä
saavutettiin tällä roskapankilla ja mikä oli sen perimmäinen tarkoitus? Washington Post sanomalehti vastasi tuohon
kysymykseen päivänä jolloin lakiehdotus hyväksyttiin seuraavalla otsikolla: ”Valta siirtyy New Yorkista
Washington D.C.:hin” (16) Illuminatin globaalit salaliittolaiset olivat vastuussa meidän hallituksemme oven
aukaisusta valtio-omistajuudelle ja valtionhallinnalle koskien yksityistä teollisuutta ja yksityisyrityksiä, mikä on
sosialismia! The Scotsman sanomalehti ilmaisi sen oikein hyvin heidän lokakuun 9. päivän 2008 numerossaan
seuraavalla otsikolla: ”Uusi maailmanjärjestys: Globaali yhteistyö, kansallistaminen ja valtioiden väliintulo –
kaikki yhdessä päivässä!” (17) Amerikan Yhdysvallat on nyt virallisesti määriteltynä sosialistinen valtio.
Kun asiat pahenevat, odottaako valtio vastustusta ihmisiltä? Minulla on edessäni kopio Army Times
sanomalehdestä, jonka kustantaja on Yhdysvaltain armeija. Syyskuun 30. päivänä 2008, painos raportoi, ”Alkaen
lokakuun 1. päivästä 2008, kahdentoista kuukauden ajan, ensimmäisen prikaatin taistelukompanja (1st BCT,
Brigade Combat Team) tulee olemaan päivästä toiseen USA:n pohjoisen armeijakunnan, armeijan palveluyksikkö
pohjoisesta komentokeskuksesta (Northern Command), kontrollin alla, kutsuttuna liittovaltion vastausvoimana
luonnollisille ja ihmistekoisille hätätapauksille…..prikaati saatetaan kutsua apuun sisäisiä levottomuuksia ja
väkijoukkojen hallintaa varten…..prikaati tullaan tuntemaan seuraavan vuoden ajan Seurausten hoidon
vastatoimivoimana (Consequence Management Response Force eli CCMRF (äännettynä ’sea smurf’)).” (18)
Huomautettakoon tässä että tällä Sea Smurf -yksiköllä on okkulttinen puoli. Joitakin vuosia sitten tuotettiin
okkulttinen piirretty elokuva jota kutsuttiin nimellä Smurfit (Smurfs). Ne olivat pieniä sinisiä kääpiön kaltaisia
hahmoja punaisissa hatuissaan. Noituudessa, sininen on ennustamisen väri, ja punainen on merkkinä sekä verestä
että (vallan)himosta. Smurffipatriarkka oli Isä Smurffi, joka neuvotteli usein korkeamman voiman kanssa jota
kutsuttiin nimellä ”azawzel”, joka on sana otettuna hebreankielestä osoittamaan ”vuohta”. Tämä nykyinen Sea
Smurf -yksikkö olisi näin kielikuva ”vuohivoimista jotka kontrolloivat ihmiskunnan merta”. Ilmestyskirjan luvusta
17:15 me luemme seuraavaa: ”Ja hän sanoi minulle: "Vedet, jotka sinä näit, tuolla, missä portto istuu, ovat
kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä.”
Me tiedämme että osakemarkkinoiden romahdus ei koskenut yksinomaan Yhdysvaltoja, vaan se oli
maailmanlaajuista. Lokakuun 9. päivänä 2008, maailman talousjohtajat suuntasivat kaikki Washington D.C.:hin,
vakaviin neuvotteluihin. (19) Englannissa, London Daily Telegraph julkaisi kuvan pääministeri Gordon Brownista
yllään sotilasunivormu jossa oli paljon punaista väriä, ja otsikko kuvan yläpuolella oli pääministerin julistus, ”Me
olemme kaikki sosialisteja nyt, toverit”. (20) Sitten, salaisia kokouksia pidettiin maailman talousjohtajien taholta
Dubain arabimuslimikaupungissa käsitellen maailmanlaajuista rahalaitosten pelastusta (bailout) ja yhden-maailman
rahajärjestelmää. (21) Muslimipappi antoi seuraavan lausunnon: ”Korvatkaa kapitalismi islamilaisella
talousjärjestelmällä.” (22) Sitten YK:n pääsihteeri, Ban Ki-moon, puhui suoraan ja julisti tarvetta ”globaalille
johtajuudelle”, painottaen yhden-maailman hallituksen välttämättömyyttä! (23) Tuo on se mistä tässä on todella
kyse, uusi tietokoneohjattu maailman rahajärjestelmä jota johdetaan yhden-maailman diktatuurilla. Se on tulossa
pikavauhtia!
Nykyinen ahdinko Yhdysvalloissa on kiireellinen asia. Chicagossa, Illinoisin alueella, tarkalleen ottaen Cookin
piirikunnassa, sheriffi ilmoitti että hän kieltäytyy tekemästä mitään lisähäätöjä pistääkseen ihmiset ulos kodeistaan.
(24) Eläketilit, monissa tapauksissa, on pyyhkäisty pois, ja Associated Press hiljattain kertoi että eläkerahastot ovat
menettäneet kaksi biljoonaa dollaria! (25) Meidän nykyinen kansallinen velkamme on ylittänyt kymmenen
biljoonan dollarin rajan ja on hyvinkin matkalla yhteentoista biljoonaan, ja tuo on ennen kuin me laskemme
mukaan roskapankkilain. Lukua kymmenen biljoonaa on vaikea kuvailla. Me tiedämme että vain miljardi 100
dollarin seteliä tuottaisi 630 mailia (1 maili = n. 1,6 km) korkean pinon maapallosta avaruuteen, mikä on lähes
kolme kertaa korkeammalla kuin meidän avaruussukkulamme kiertorata maan yllä. Yksi biljoona noita 100
dollarin seteleitä saavuttaisi 630,000 mailia avaruuteen päin. Meidän kuumme on vain 238,000 mailin etäisyydellä
maasta. Jos meidän yli kymmenen biljoonan dollarin suuruinen kansallinen velkamme pinottaisiin 100 dollarin
seteleillä, se tuottaisi 26 pinoa maasta kuuhun! Ei ole olemassa ulospääsyä tästä velasta! Muuten, roskapankkilaki
on lisännyt yli 17,000 dollarilla jokaisen kotitalouden velkaa Amerikassa. Lisäksi, lokakuun 8:ntena 2008,
massiivisen kansallisen velan mittaritaulusta New York Cityssä loppui numerot ja se täytyy suunnitella uudelleen.
(26)

Uusi Farao ja hänen orjansa!

Kuten aikaisemmin mainittiin, muinainen Egyptin maa oli sosialistinen yhteiskunta. Onko Amerikan
Yhdysvalloista tulossa nopeasti myöhempien aikojen sosialistinen hengellinen Egypti? Onko koko maailma
kokemassa muodonmuutoksen kohti marxilaista sosialismia ja jopa kommunismia? Vaikka kommunismi elää vielä
hyvin, miksi me emme koskaan kuule tuota sanaa enää? Kirjoitukset kertovat meille kummallisesta
yhteensulautumisesta viimeisinä päivinä. Se on Sodoman ja Egyptin hengellinen yhteensulautuminen.
Ilmestyskirjassa, luvussa 11, me luemme kahdesta Sanan ja Hengen todistajasta Jumalan kansan keskuudessa.
Jumalan todistajat tapetaan, ja he makaavat kuolleina kaduilla jonkin aikaa, juuri ennen Herran tulemusta. Koko
maailmasta tulee yksi keisarillinen kaupunki, ja me luemme Ilmestyskirjan luvusta 11:8 seuraavaa: ”Ja heidän
ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi
ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin.” Syy sille miksi me tiedämme että tämä kaupunki ei ole mikään
tarkoin määrätty olemassa oleva kaupunki, on se että jae kertoo meille Jeesuksen ristiinnaulitsemisen tapahtuneen
siellä, ja Jeesusta ei ristiinnaulittu missään kaupungissa, vaan pikemmin Jerusalemin ulkopuolella maailmassa.
Lujittaaksemme tuota tosiasiaa, punnitse Hebrealaiskirjeen sanoja luvussa 13:12-14, jotka kuuluvat seuraavasti:
”Sentähden myös Jeesus, pyhittääkseen omalla verellänsä kansan, kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme
siis hänen tykönsä "ulkopuolelle leirin", hänen pilkkaansa kantaen; sillä ei meillä ole täällä pysyväistä
kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme.” Siten, koko maailmasta tulee yksi antikristuksen hallinnan alaisuudessa
oleva hengellinen kaupunki joka on Sodoman ja Egyptin yhteensulautuminen, ja noiden kahden pahan paikan
henget asettavat näyttämöä uudelle maailman yhteisölle. Se on kaupunki ja maailma jonka kansalaisuutta ei kukaan
todellinen kristitty voisi vaatia.
Me olemme nyt näkemässä maailman yhdistymistä taloudellisen ahdingon vallitessa. Samaan aikaan me kuulemme
sodista ja sanomia sodista. On olemassa paljon ahdistusta kansakunnissa hämmennyksen kera, ja Kirjoitukset
toteutuvat huomattavalla tarkkuudella. Kun Barack Obama seisoo itseään mainostavana voideltuna, haluten
Yhdysvaltain presidentiksi, me näemme antikristuksen varjot tässä nykyajan Faraossa. Me tiedämme myös Louis
Farrakhanin, Nation of Islamin (islamilainen järjestö) johtajan, joka selvästi totesi, ”Kun Obama puhuu, niin aivan
varmasti Messias puhuu.” (27) Me myöskin tiedämme että kuten Egyptin Farao (antoi määräyksen tappaa
heprealaiset poikalapset, Suom. huom.), Obama on radikaali vauvojen tappaja siinä määrin että hän uskoo jopa niin
että jos vauva selviää hengissä abortin yrityksestä, vauva pitää tappaa! (28) Obama myös kannattaa ja aikoo
toimeenpanna lain että kaikkien nuorten naisten täytyy ilmoittautua armeijan kutsuntoja varten, ja että naisten
täytyy olla käytettävissä taistelutilanteiden varalta. (29) Kuka on tämä mies joka nousi tuntemattomuudesta? Mihin
hän todella uskoo? Niin vähän tiedetään hänestä, ja mitä tiedetään, on sairasta ja pelottavaa. Miljoonia dollareita
kampanjarahaa tuli hänelle paljastamattomista lähteistä ulkomailta. (31) Hänen suunnitelmansa ja menettelytapansa
selvästi osoittavat että monia veroja täytyy nostaa. Tietenkin, hänen varapresidenttiehdokkaansa, Joe Biden totesi,
”Korkeampien verojen maksaminen on isänmaallinen teko.” (31)

Islamin kaksi sarvea nousemassa!
Ilmestyskirjan luvusta 13:11 me luemme seuraavaa: ”Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli
kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.” Mikä on tämä kaksisarvinen hallinnoiva
peto? Koraanin (Qur’an), islamin pyhän kirjan, 6,666 jakeen joukosta löydetään sanat Dhul-Qarnayn, jotka
kirjaimellisesti tarkoittavat ”Hän Kaksisarvinen”, jakeesta 18:83 jakeeseen 18:98. Se kertoo tarinan Kaksisarvisesta
joka vie mukanansa islamin uskonnon idästä ihmisille äärimmäiseen länteen. Sitten Kaksisarvisen toimesta
päätetään näytetäänkö ystävällisyyttä ihmisille vai rangaistaanko heitä, riippuen siitä hyväksyvätkö he vai eivät
islamin. (32) Me myös tiedämme että islamin suuri symboli on kuunsirppi kahdella terävällä sarvella. Onko
kaksisarvinen peto noussut maasta länsimaissa, käsittäen Yhdysvallat? Se on uskonto jolla on myös toinen
symboli, käyrä sapeli tai kaareva miekka. Se on mestauksen, terrorismin, ja verisen kidutuksen uskonto. Se on
uskonto joka julistaa että ”Jumalalla ei ole poikaa!” Kun me näemme että tämä uskonto nousee voimassa
kaikkialla, meidän täytyy myös muistaa että on olemassa mies Yhdysvalloissa, joka kasvatettiin nuoruudessa tähän
uskontoon, ja nyt hän on pyrkimässä hullun lailla Yhdysvaltain seuraavaksi presidentiksi. Barack Hussein Obaman
petollisen rinnan sisällä sykkii muslimin sydän. Onko Amerikka mennyt niin pitkälle että he jopa harkitsisivat
häntä? Pane hänen nimensä Washingtonin, Adamsin, Jeffersonin, Lincolnin, Monroen, jne. seuraksi, ja jokin
näyttää kauhistuttavan väärältä. Se ei vain sovi listaan! [Puolusteleeko David tässä USA:n
vapaamuuraripresidenttejä muslimipelossaan?! Sama kohtalo odottaa muslimeita kuin rappareitakin ikuisuutta
ajatellen. Yhdysvallat on ollut väärä alusta alkaen. Suom. huom.]
Miksi Dubain emiraatti on ilmoittanut että se aikoo rakentaa uuden kaupungin jonka hinta on 95 miljardia dollaria?
(33) Miksi uusi islamilainen lakiasiainkeskus on rakenteilla Abu Dhabiin, joka miehitetään 48:lla muftilla jotka

julistavat fatwa-tuomioita, mitkä ovat virallisia päätöksiä islamilaisessa laissa? (34) Se on kuin islamilaisten
päätösten maailman tuomioistuin. Miksi uusi laitos on rakennettu Qatarin autiomaakaupunkiin, jota kutsutaan
nimellä Dream Beam (unelmapalkki)? Se on massiivinen laitos jota ympäröi satelliittilautaset ja modernit laitteet
(state-of-the-art equipment), suunniteltu käsittelemään maailman kaikkia uutisia. Se on propagandan
viestintäkeskus joka sijaitsee lähellä Dohan, Arabiemiraattien pääkaupungin, keskustaa. (35)
Islam on nousemassa uskomattomaan voimaan, ja merkkejä siitä on kaikkialla. Äskettäin havaittiin että FisherPrice Companyn Cuddle’n Coo -nukella on hämmästyttävä sanoma tuomisenaan Amerikan pikkulapsille. Kun
lapset vetävät narusta sievän pienen puhuvan nuken päältä, se sanoo, ”Islam on valo!” (36)
Me tiedämme myös että musta militanttiryhmä on noussut esiin Amerikassa, tunnettu nimellä Fraternity Regiment
(junioriveljeskunnan rykmentti), tai Obama-nuoret! He pukeutuvat sotilasasuihin, marssivat muodostelmassa, ja
heillä on voimatervehdys jota he käyttävät huutaen ”All for Obama (Kaikki Obaman puolesta)”, sekä muita
samankaltaisia asioita. (37) Muistatko Hitler-nuoret?
Suomentajan kommentti: Kaiken tämän edellä kerrotun perusteella ja kun tiedetään millaisena messiashahmona
Obamaa pidetään Yhdysvalloissa, eritoten nuorten keskuudessa, niin voi olla täysin mahdollista että Barack Obama
on USA:n antikristus joka seuraa George W. Bushia, joka on myöskin antikristus mutta täysin Obaman vastakohta.
Olisiko niin että USA:n molemmista pääpuolueista, republikaaneista ja demokraateista, valikoituisi näinä
viimeisinä päivinä antikristushahmot, eräänlaiset pienet sarvet (Ks. Dan. 7), loppuhuipennuksena? Obama voi
jäädä USA:n viimeiseksi presidentiksi jos ja kun hänet valitaan. Obama tulee olemaan 11. sarvi eli 11. kuningas
lähtien rappari Harry Trumanista 2. maailmansodan jälkeen, jolloin USA Danielin 4. petona sai mahtiaseman
profetian kenraaliharjoitusvaiheessa, vielä kun muistetaan että isä ja poika Bush voidaan laskea yhdeksi henkilöksi
(huom. sama nimi). Siis kaksi pientä sarvea tai ”kelvotonta” (Dan. 11:21), jotka tulevat eri puolueista. Bush,
vähemmän ääniä saaneena v. 2000 oli ”kelvoton” (jota pidettiin myös tyhmänä), ja nyt Obama, jonka väitetään
syntyneen Keniassa isoäitinsä mukaan eikä näin ole periaatteessa kelvollinen osallistumaan presidentinvaaleihin,
koska ei ole syntyperäinen USA:n kansalainen (Ks. Dan. 11:21 ja ”kelvoton, joka ei ollut saapa kuninkaan arvoa”).
Obama on joidenkin mielestä ”kelvoton” myös siksi että hän on musta ja ”muslimi”, eli erilainen kuin aikaisemmat
10 kuningasta. Voin toki olla väärässäkin jos Obama salamurhataan jolloin Hillarysta voisi tulla korvaaja. Joka
tapauksessa uskon että demokraatti valitaan tulevissa USA:n vaaleissa ja tulokseen eivät vaikuta Leo Mellerin yms.
rukoukset pätkääkään, koska nämä sudet eivät tunne Jumalan tahtoa.

Hengellisen Sodoman ja Egyptin tuomio!
Kummallinen sekoitus hengellistä Sodomaa ja Egyptiä on varmastikin tulossa yhä ilmeisemmäksi Yhdysvalloissa.
Korkein oikeus Connecticutin osavaltiossa sääti hiljattain että homo- ja lesbopareilla on oikeus avioitua. (38) Odota
Jumalan vastausta tälle, kun Hän selvästi vastasi muissa osavaltioissa sellaiselle inhottavuudelle!
Meidän valtiomme (julkisissa) kouluissa halki maan, homoutta ja lesboutta toitotetaan hyvänä ja ihmeellisenä
asiana. Chicagossa, uutta koulua suunnitellaan erikoisesti ”gay” -oppilaille. Yhdysupseeri lesbo-, homo-,
biseksuaali-, ja transseksuaalisuhteiden kohdalla, Bill Greaves, totesi seuraavaa: ”Koulu tekee selväksi että nämä
ihmiset eivät ole näkymättömiä historiassa. On tärkeää että homojen ja lesbojen historiallisia merkkihenkilöitä
korostetaan antaen nuorille homoseksuaaleille positiivisia, menestyviä roolimalleja.” Koulua on määrä kutsua
nimellä ”Pride Campus (Ylpeyden kampus)” ja sinne mahtuu suunnilleen 600 oppilasta. (39)
San Franciscossa, Kaliforniassa, lesbo-opettaja vei hänen koko ala-asteen ensimmäisen luokkansa häihinsä,
kuljettaen heidät koulubussilla kouluaikana katsomaan kuinka heidän opettajansa nai toisen naisen. Kullekin
lapselle annettiin pussillinen ruusun terälehtiä, ja jokainen osallistui sirottelemalla niitä kahden naisen eteen. Pienet
lapset olivat iältään kuuden ja seitsemän vuoden väliltä. (40)
Pohjoisen Israelin alueella, on ollut kuuden maanjäristyksen sarja, ja kaksi niistä sattui viikon sisällä lokakuun
2008 alussa. On mielenkiintoista panna merkille ääriortodoksijuutalaisen Schlomo Benizrin toteamus että
maanjäristykset sattuivat johtuen laeista jotka hyväksyttiin Knessetissä sallien homoseksuaalisuuden. Hän sanoi
että homoseksuaalit ovat syypäitä ja tuovat mukanaan maanjäristyksiä ja että katumus lopettaisi järistykset! (41)
On totta että monet meidän kansakuntamme ja maailman inhottavuudet saavat aikaan Jumalan vihaa yhä
lisääntyvällä tulvalla kun loppu lähestyy. Äskettäin, kunniaton Discovery Channel esitti ohjelman joka käsitti

jumalanpilkkaa Herraa Jeesusta ja Hänen kansaansa vastaan. Ohjelma keskittyi muinaisen kulhon ympärille jonka
arkeologit löysivät, ja joka on peräisin Kristuksen ajoilta. Kulhon omistuskirjoituksessa lukee seuraavaa: ”Dia
Christou O Goistais”, joka käännettynä on ”Kristus taikuri”. Tarina jonka he ovat rakentaneet tämän ympärille, on
se että Jeesus Kristus ei ollut mitään enempää kuin ammattitaitoinen taikuri. He myös totesivat että tämä kulho
tarjoaa todistusta siitä että kristinusko ja pakanuus kietoutuivat yhteen muinaisessa maailmassa. (42)
Kun ihmiset ovat näin herjaavia, niin onko mikään ihme että maailma on siinä tilanteessa kuin se nyt on? Sota
häämöttää laajalti taivaanrannalla kun punainen Kiina aseistaa itseään hampaisiin saakka. Massiiviset Venäjän
ydinkärjillä varustetut sota-alukset, sen jälkeen kun kävivät tankkaamassa Libyassa, ovat suuntaamassa
Venezuelaan sotaharjoituksia varten Karibianmerellä. Maastopalot jatkavat Kalifornian kiusaamista, ja lukuisat
muut esimerkit Kaikkivaltiaan varoituksista jatkuvat lakkaamatta.
Tiedemiehet Kaliforniassa ovat myöntäneet että he ovat äärimmäisen hämmästyneitä kolmesta lähekkäin olevasta
tulivuoresta jotka kaikki purkautuivat samaan aikaan. Tiedeasiantuntijat sanoivat että se on lähes mahdotonta että
noin voisi tapahtua! (43) Voimakkaat maanjäristykset jatkavat maapallon ravistelua toistuvasti. Niitä on ollut
melkein kolmesataa viimeisten 30 päivän aikana. Näihin sisältyy 6,1 asteen järistys joka ravisteli Puerto Ricoa ja
Neitsytsaaria lokakuun 11. päivänä 2008, (44) ja 7,0 asteen järistys joka listattiin merkittäväksi ja tärisytti UuttaSeelantia syyskuun 29:ntenä 2008. Filippiinejä myös tärisytettiin 6,1 asteen järistyksellä syyskuun 27:ntenä 2008.
(45)
Me tiedämme myös että jättimäinen hiukkaskiihdytin joka rakennettiin Sveitsiin, hajosi yhden käyttökerran
jälkeen. Tiedemiesten täytyi pysäyttää heidän ohjelmansa, joka oli suunniteltu todistamaan että Jumala ei luonut
maapalloa! (46)
Lopuksi, minä rukoilen että Kaikkivaltias Vapahtaja auttaisi meitä kaikkia kurottautumaan ja kääntymään Hänen
puoleensa. Aika on käsillä. Me edelleen kutsumme teitä lähettämään rukouspyyntöjänne, ja me esirukoilemme.
Kiitokset kaikille teille jotka tuette tätä lopunajan profeetallista ministeriötä. Armo ja rauha olkoon yllänne Herran
Jeesuksen Kristuksen nimessä.
David J. Meyer
Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")
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