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Amerikka -- pisteessä, josta ei ole paluuta!
»Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia
minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun
tulee se, mitä te kauhistutte; kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun
päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät
löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa eivätkä suostuneet minun neuvooni,
vaan katsoivat kaiken minun nuhteluni halvaksi, saavat he syödä oman vaelluksensa hedelmiä ja saavat
kyllänsä omista hankkeistaan.»
Sananlaskut 1:24-31
»Niin kauan kuin teillä valkeus on, uskokaa valkeuteen, että te valkeuden lapsiksi tulisitte. Tämän Jeesus
puhui ja meni pois ja kätkeytyi heiltä. Ja vaikka hän oli tehnyt niin monta tunnustekoa heidän nähtensä, eivät
he uskoneet häneen, että kävisi toteen profeetta Esaiaan sana, jonka hän on sanonut: "Herra, kuka uskoo
meidän saarnamme, ja kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?" Sentähden he eivät voineet uskoa, koska Esaias
on vielä sanonut: "Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä, että he eivät näkisi
silmillään eivätkä ymmärtäisi sydämellään eivätkä kääntyisi ja etten minä heitä parantaisi."»
Johannes 12:36-40
»Katso, 'teidän huoneenne on jäävä hyljätyksi.' Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennenkuin
sanotte: 'Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen.'»
Matteus 23:38-39
Tässä LTN:n numerossa, me tarkastelemme hyvin vakavaa ja mitä kiireellisintä aihetta. Me olemme tarkkailleet
vuosien ajan kuinka meidän hallintomme, koulutusjärjestelmämme, kirkot, rahalaitokset, ja melkein kaikki muu
ihmisen ponnistus on lisääntyvästi edustanut saatanan agendaa sen monissa viistellyissä muodoissa ja
valepuvuissa. Antikristuksen salaliittolaismaiset voimat ovat työskennelleet jo niin kauan tähän asti, että näiden
instituutioiden alkuperäiset tavoitteet ovat vaivoin tunnistettavia, ja niiden perusteet ovat aikoja sitten unohdetut.
Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Me tiedämme että aikarajaa, jota me olemme ylittämässä, mittaillaan Raamatun profetialla. Ei todellakaan ole
olemassa yllätyksiä, kuten me olemme varoittaneet synnin vaaroista ja sen seurauksista Raamatun kautta. Kaikki
mikä on ennalta kerrottu profetiassa, on nyt käymässä toteen ja juuri aikataulussa. Kysymys, joka niin usein
esitetään, on se, että missä me olemme juuri tällä hetkellä? On tosiasia, että me elämme ainutlaatuista aikaa koko
maailmanhistoriassa. Se on elektroninen maailma, joka on kytketty internetin, satelliittien, mikrosirujen, ja
vakoilulaitteiden avulla yhteen. Yhdessä tämän kaiken kanssa on nousemassa yhden-maailman
marxilaissosialistinen hallinto, naamioitu demokratiaksi. On surullinen tosiasia, että suunnaton ihmisten
enemmistö on syvässä tietämättömyyden tilassa, ja muita säilötään apatian suolavedessä. On ikävää katsella miten
ihmiskunnan "karjalaumaa" ajetaan, aidataan, ja polttomerkitään petojärjestelmän avulla. On vaikeaa elää

yhteiskunnan sisällä, joka on niin demonisoitunut, että se hyväksyy homoseksuaalisuuden, haureuden, ja
kaikenlaisen saastan. Kun ihmiset ovat näissä olosuhteissa, heitä voidaan helposti käsitellä, koska heillä ei ole
luonteenlujuutta. Olemmeko me pisteessä, josta ei ole paluuta? On olemassa sellainen piste, ja jos me emme ole
vielä siinä, me mitä luultavimmin emme ole kaukana siitä.
Kerran kirjoitettiin kirja edesmenneen Ayn Randin toimesta, joka oli entisen Illuminatin pomon, Phillipe
Rothschildin, rakastajatar. Kirjan nimi on Atlas Shrugged, ja se on kattava suunnitelma ja hahmotelma maailman
haltuunotosta viimeisinä päivinä. Rand kirjoitti tästä haltuunotosta jokseenkin arvoituksellisessa muodossa
mestarilleen, Rothschildille, hänen käskystä. Sivulle 413 hän kirjoitti seuraavat sanat: "Kun sinä näet että kauppaa
käydään, ei myöntymyksellä, vaan pakolla... kun sinä näet että tuottaaksesi jotain, sinun täytyy saada lupa
ihmisiltä, jotka eivät tuota mitään... kun sinä näet rahan virtaavan noille, jotka käyvät kauppaa, ei tavaroilla, vaan
palveluksilla... kun sinä näet että ihmiset rikastuvat pikemmin lahjonnan ja vaikutusvallan avulla kuin työllään, ja
lakinne eivät suojele teitä heitä vastaan, vaan suojelevat heitä teitä vastaan... kun sinä näet että korruptiota ollaan
palkitsemassa ja rehellisyydestä on tulossa itsensä uhraamista... sinä saatat tietää että sinun yhteiskuntasi on tuhon
oma."
Kyllä, on olemassa piste, josta ei ole paluuta, ja Raamattu opettaa meille että vain jumalallinen väliintulo
pysäyttää pahuuden, joka on päässyt valloilleen maailmassa. Herran Jeesuksen Kristuksen paluu on aivan
edessäpäin, ja tuomiopäivä saattaa kaikki asiat valoon. Ikuisuus tulee seuraamaan ja me kaikki tulemme
viettämään sen jossakin. Jos sinä et ole luovuttanut sydäntäsi, sieluasi, ja mieltäsi Herralle Jeesukselle, sinun
täytyy tehdä näin nyt, ennen kuin saavutat pisteen, josta ei ole paluuta. On vielä aikaa, mutta sitä ei ole paljon.
Vapahtaja hyväksyy sinut, jos sinä vastaat Hänen kutsuunsa!

Synkät varjot Valkoisessa Talossa!
Lokakuun 9:ntenä 2009, hänen yhdeksäntenä kuukautena virassaan, presidentti Barack Obama palkittiin Nobelin
rauhanpalkinnolla. (1) Okkulttisessa numerologiassa, kolme yhdeksikköä osoittaa lopullisuutta. Kolme ysiä on
myös nurinpäin luku 666. Maailma oli shokissa siitä, että miehelle, joka ei todellakaan ollut tehnyt mitään, suotiin
sellainen kunnia ja korkea palkinto. Kysymys, joka kuultiin maailmalla tuona päivänä, oli, "Mitä hän teki
ansaitakseen tämän palkinnon?" Miksi hän sai sen? Vastaus on hengellinen. Tämä mies, jota kirjaimellisesti
palvotaan monien hänen alaistensa kautta, tunnetaan nyt "rauhan miehenä". Kirjoitukset kertovat meille, että
"rauhan" mies nousisi esiin viimeisinä päivinä ja hävittää monia. Danielin kirjan luvusta 8:25 me luemme
seuraavaa: "Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään,
ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman
ihmiskättä hänet muserretaan." Jeremian kirjan luvusta 6:14, me myös luemme seuraavaa: "He parantavat
minun kansani vamman kepeästi, sanoen: 'Rauha, rauha!' vaikka ei rauhaa ole." Meidän täytyy myös
huomioida 1. Tessalonikalaiskirjeen luku 5:3 seuraavasti: "Kun he sanovat: 'Nyt on rauha, ei hätää mitään,'
silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niinkuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon."
Huomautettakoon tässä, että Kaikkivaltias antoi meille yksiselitteisen merkin tarkkailtavaksi liittyen väärää
rauhaa edustavan miehen tulemukseen. Hän kuvaili tämän miehen tulemusta turmiollisen rauhan kanssa naisena,
joka on synnytystuskissa ja synnyttämäisillään. Ihmisraskauden aikajakso on yhdeksän kuukautta, ja Obama sai
"rauhanpalkinnon" hänen virkakautensa yhdeksännen kuun aikana. [Väärä rauha voitaisiin myös laskea alkavaksi
9.3.2009, jolloin pörssikurssit USA:ssa ampaisivat voimakkaaseen nousuun S&P 500 -pörssi-indeksin käväistyä
tuolloin alhaisimmillaan eli 666 pisteessä. Lisäksi alkupiste voisi olla Obaman junaileman 787 miljardin dollarin
talouden elvytyspaketin hyväksyminen helmikuussa 2009 (julkistettu 17.2.2009), josta alkaen voitaisiin laskea
yhdeksän kuukautta, jolloin päädyttäisiin marraskuuhun 2009. Suom. huom.] [Olli ei lopeta ikinä "ennustuksiaan"
marraskuussa tuskin tapahtuu yhtään mitään. Toivonen huom.]
Todettiin myös, että Obama sai palkinnon, ei siitä, mitä hän on tehnyt, vaan mitä hän aikoo tehdä. Obamaan
viitataan nyt uutismedian taholta "Rauhan siemenenä (Seed of peace)". Obamaa on myös kutsuttu uutismedian
taholta, "erääksi joka syrjäytti mahtailun ja uppiniskaisuuden maailman näyttämöllä". Me tiedämme, että nimi
Jaakob (Jacob) merkitsee syrjäyttäjää (supplanter), ja vaivan ajan viimeiset päivät tunnetaan Jaakobin
ahdistuksena. Jeremian kirjan luku 30:6-7 sitoo tämän kaiken yhteen seuraavasti: "Kysykää ja katsokaa:
synnyttääkö miehenpuoli? Miksi näen kaikkien miesten pitelevän käsin lanteitansa synnyttäväisten tavalla, ja
miksi ovat kaikki kasvot käyneet valjuiksi? Voi! Suuri on se päivä, ei ole sen kaltaista. Se on Jaakobille
ahdistuksen aika, mutta hän on pelastuva siitä."

Vielä yksi kohta, johon täytyy viitata koskien tätä [numerologiaa], on se, että Obama sai Nobelin rauhanpalkinnon
täsmälleen kolmetoista viikkoa hänen itse-kuuluttamansa "lepopäivän", heinäkuun 11:nnen 2009, jälkeen.
Aikaisemmassa tämän uutiskirjeen numerossa, minä viittasin tähän Obamaa koskevaan toiseen sadan päivän
jaksoon virassaan, jonka hän sanoi saattavansa päätökseen varhain -- heinäkuun 10. päivään mennessä. Heinäkuun
11. päivästä hän sanoi, "Minä tulen lepäämään." Tämä Nobelin rauhanpalkinnon myöntäminen Obamalle
suunniteltiin hyvin jo etukäteen. Me myös tiedämme maailmanlaajuisen uutistoimiston, AFP:n, mukaisesti, että
kolme Nobel-komitean viidestä jäsenestä Norjassa vastustivat ehdottomasti palkinnon antamista Obamalle, mutta
jotenkin, päätös näyttäytyi yksimielisenä. (3) [Obamaan voisi soveltaa myös Ilmestyskirjan 1. sinettiä eli
valkoisella hevosella ratsastavaa antikristusta, jolle tekstin mukaan annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja
voittamaan (Ilm. 6:2). Suom. huom.] [Nämä kaikki asiat voitaisiin soveltaa myös Clintoniin ja Gorbatshoviin.
Molemmat tunnetaan "rauhan miehinä". Toivonen huom.]
Mikä kummallinen ja hämäräperäinen voima ajaa Obamaa ja hänen palvovia alaisiaan? Miksi lapsia julkisissa
kouluissa opetetaan palvomaan häntä jumalana? Burlington Township, New Jerseyn osavaltiossa, on yksi monista
paikoista missä koulut opettavat Obama-ylistyslauluja lapsille ja ovat vetäneet protestoijia esille siitä johtuen. (4)
Joissakin kouluissa, uskonnollinen hymni "Jeesus rakastaa pieniä lapsia" on muutettu seuraaviin sanoihin:
"Obama rakastaa pieniä lapsia; kaikkia maailman lapsia. Punaisia ja keltaisia, mustia ja valkoisia, kaikki ovat
tasaveroisia näyssä, jossa Barack Obama rakastaa maailman lapsia." Jos tuo laulu laulettaisiin alkuperäisellä
tavalla käyttäen nimeä Jeesus, se olisi Liittovaltion alainen rikos! Nämä ovat antikristuksen päiviä!
Miksi Barack Obama etsii sellaista suosion statusta siinä määrin, että USA:n Edustajainhuone on määrännyt
seuraavat ohjeet, Edustajainhuoneen sääntövaliokunnan (House Rules Committee) puheenjohtajan Louise
Slaughterin mukaan: Kukaan Kongressin jäsen ei voi kutsua presidenttiä valehtelijaksi tai tekopyhäksi. He eivät
voi kutsua hänen veto-oikeutta lakiasioissa raukkamaiseksi. On myös laitonta osoittaa Obamaa olemisesta
älyllisesti epärehellinen, kuten tuen ja lohdun antamisesta viholliselle, tai syyttää presidenttiä osallisuudesta
seksuaaliseen väärinkäyttöön. (5) Minun täytyy sanoa, että se olisi vaikeaa olla täsmällinen koskien Obamaa jos
meitä kiellettäisiin käyttämästä näitä sanoja. Obama ja hänen tiiminsä, kuitenkaan, eivät ole kovin varovaisia siinä
miten he puhuvat. Äskettäisessä artikkelissa, joka ilmestyi Politico-lehdessä Kenneth P. Vogelin kirjoittamana,
kerrottiin että epätavallinen määrä kiroilua on virrannut Valkoisesta Talosta. (6) Kauhistuttavaa kieltä käyttävät
Obama, Biden, ja jopa Christina Romer, taloudellinen neuvonantaja, joka on järkyttänyt lehdistön ja muun median
edustajia. Pahamaineista ja vastenmielistä "F" -sanaa kuullaan usein, ja toimittajat ovat ihmetelleet miksi sieltä
kuuluu niin ylenpalttista määrää hävyttömyyttä. Vastaus on helppo. Missä tahansa on demonien keskittymistä ja
demonista aktiviteettia, sinä löydät rienausta. Psalmista 139:20 me luemme tätä koskien seuraavaa: "Sillä he
puhuvat sinusta petollisesti ja lausuvat turhaan sinun nimesi-nuo sinun vihollisesi."
Jotkut ihmiset ovat alkaneet herätä, ja minä uskon, että enemmän tulee nousemaan esiin, kun olosuhteet jatkavat
huonontumistaan. Lähellä Blue Springsiä, Missourin osavaltiossa, on iso tienvarsimainos osavaltioiden välisellä
valtatiellä (Interstate) 70, joka sanoo, "Mitä pidät muutoksestasi nyt? Obama-kansakunta. Ne ovat tulossa
hakemaan sinut! Veronmaksaja, ensimmäinen ja toinen Perustuslain lisäpöytäkirja on vaarassa. Elä vapaana tai
kuole." Tienvarsimainoksessa on myös vasara ja sirppi. (7) Vielä yksi esimerkki protestista tulee pieneltä
amerikkalaiselta vaatevalmistajalta, joka markkinoi asusteitaan Ranskassa. Minä katson kauluksen nimilappua
paidan sisäpuolella, joka sisältää pesuohjeet ja lyhyen viestin ranskan kielellä. Englanninkielinen käännös
kauluksen nimilapuista menee seuraavasti: "Pese lämpimällä vedellä, käytä mietoa saippuaa, älä kuivaa
kuivaimella, äläkä silitä. Me olemme pahoillamme että meidän presidenttimme on idiootti. Me emme äänestäneet
häntä." (8)
On olemassa monia kysymyksiä, jotka tarvitsevat vastausta koskien Obamaa ja hänen hallintoaan. Miksi maan
ykkösnaisella Michelle Obamalla on 26 palvelijaa henkilökunnassaan? Hän on vain keulakuva ja hänelle ei ole
annettu mitään velvollisuuksia; kuitenkin, hänellä on 26 palvelijaa, joille maksetaan yhteensä $1,256,770.00 per
vuosi. Tämä käsittää hänen henkilökuntapäällikkönsä, Susan Sherin, jonka palkka on $172,200.00. Hänellä on
myös oma meikkaaja, Ingrid Miles, ja kampaaja, Johnny Wright. Tästä kaikesta raportoitiin hiljattain Kanada Free
Pressissä. (9) Ilmeisesti, monimiljonääri Obamat, joiden oletetaan olevan köyhien ja alaspainettujen puolella,
tietävät nyt varmasti kuinka eletään leveästi ja tuhlataan rahaa!

Liittovaltion hallinta ihmiskehosta!

Juuri tällä hetkellä, me olemme pisteessä, josta ei ole paluuta koskien terveydenhoitoa Yhdysvalloissa. Obaman
terveydenhoitosuunnitelmalla ei ole terveydenhoito mielessä lainkaan. Se on älykäs kontrollijärjestelmä ja
mikrohallinta jokaisesta ihmiskehosta Amerikassa. Huomautettakoon tässä, että Mat Staver, Liberty University
School of Law -yliopiston dekaani, laati äskettäin kattavan listan, joka selittää mitä uusi Obaman
terveydenhoitojärjestelmä todella tekee ahdistaakseen Amerikan kansaa. Tämä terveydenhuoltolakiesitys on yli
tuhat sivua pitkä, joten minä voin printata vain joitakin lausekkeita tässä uutiskirjeessä. Pohdi seuraavaa: Sivu 22:
"Kaikkien itsensä vakuuttaneiden työnantajien täytyy tarkistuttaa tilikirjansa." Sivu 29: "Sinun terveydenhoitoasi
tullaan säännöstelemään." Sivu 30: "Liittovaltion komitea päättää mitä hoitoa ja etuja sinä tulet saamaan." Sivu
50: "Terveydenhoitoa tullaan tarjoamaan kaikille, jotka eivät ole USA:n kansalaisia, ovat laittomia siirtolaisia tai
muunlaisia." Sivu 58: "Kansallinen ID-terveydenhuoltokortti tullaan jakamaan, ja Liittovaltiolla tulee olemaan
pääsy yksittäishenkilön raha-asioihin." Sivu 126: "Työnantajien täytyy maksaa terveydenhoidosta osaaikatyöntekijöille ja heidän perheilleen." Sivu 427: "Liittovaltio valtuuttaa ohjelman määräyksille
elämänpäättämisestä; Liittovaltiolla on sanansa sanottavana siinä miten sinun elämäsi päättyy." Sivu 429:
"'Edistyksellinen hoitokonsultaatio' saattaa sisältää määräyksen elämänpäättämis-suunnitelmille, määräyksen
Liittovaltiolta." Sivu 429: "Liittovaltio tulee erittelemään mitkä lääkärit voivat kirjoittaa elämänpäättämismääräyksen." (10) On olemassa hyvin monia muita ahdistavia määräyksiä, jotka tekisivät Yhdysvalloista
pahemman kuin Neuvostoliitto ja punainen Kiina koskaan olivat. Vain Jumala voi auttaa meitä; me olemme
pisteessä, josta ei ole paluuta!
Eräs tyrmistyttävä tosiseikka uudesta terveydenhuoltolaista, on se, että se vaatisi jokaista sitoutumaan siihen tai
joutuu maksamaan sakkoja jopa 3,800 dollarin edestä. (11) Vehkeilyä ja petollisuutta ilmenee kaikkialla
Washington D.C.:ssä, ja raportit rikollisesta toiminnasta ovat jatkuvia. Syyskuun 23:ntena 2009, republikaanit
yrittivät tuoda esiin lisäpöytäkirjan, joka pakottaisi Senaatin talousvaliokunnan (Senate Finance Committee)
odottamaan 72 tuntia ennen terveydenhuoltoreformia koskevan lakiesityksen äänestystä. Kolme päivää tarvittiin
ehdotuksen lukemiseen ja tarkasteluun, mutta tämä pyyntö 72 tunnista estettiin Obaman demokraattikäskyläisten
toimesta. (12) Lokakuun 1:senä 2009, republikaanit yrittivät esitellä rajoituksia abortintekoon Obaman
terveydenhuoltolakiesityksessä, joka sallii täyden korvauksen aborteista ilman mitään rajoituksia. Republikaanien
yritys torpattiin nopeasti ja vastauksessa tähän yritykseen, Senaatin enemmistöjohtaja Harry Reid ilmoitti
Senaatille, että heidän "täytyy edetä nopeasti tämän lakiesityksen hyväksymisessä". (13) Syyskuun 30:ntenä 2009,
republikaanisenaattori Chuck Grassley lausui seuraavaa: "Nykyinen laki ja terveydenhuoltolakiesitys, joka on
pohdinnan alla, ovat liian löyhiä ja jättävät oven auki laittomille maahanmuuttajille huijata valtiota käyttämällä
väärennettyjä ja varastettuja henkilöllisyyksiä saavuttaakseen etuja." Yritys sulkea laittomat maahanmuuttajat pois
terveydenhuollosta torpattiin myös, ja uusi laki eliminoi minkä tahansa tarpeen ID-tunnistusta varten, jos sinä
oleskelet laittomasti Yhdysvalloissa. (14) [Obama sai erävoiton, kun uusi terveydenhuoltolakiesitys hyväksyttiin
Kongressin Edustajainhuoneessa niukasti äänin 220-215 marraskuun 7. päivänä 2009. Nyt se menee
jatkokäsittelyyn Senaattiin. Suom. huom.]
Nämä ovat kummallisia aikoja kun kaikki näyttää menevän takaperin ja ylösalaisin. Minun pitää myös mainita
tässä kohtaa, että homoseksuaaliset ja muut paheelliset elämäntavat Amerikassa ovat tehneet enemmän kuin
mikään muu ajaakseen ylös terveydenhuollon kustannuksia. Haureus, pornografia, homous, lesbous, ja hyvin
paljon muuta mainitsematonta saastaa on tartuttanut Amerikan Yhdysvallat epidemian mittasuhteisiin. Lokakuun
alussa, lähes 200,000 sodomiittia marssi Washington D.C.:hen, vaatien yhtäläisiä oikeuksia ja tunnustusta. Miten
surullinen päivä meidän historiassa se olikaan, kun nämä militantit pervertikot, juuri sitä tyyppiä joiden päälle
Jumala antoi sataa tulta ja tulikiveä, kokoontuivat niinkin suurissa mitoissa kansakuntamme pääkaupunkiin.
Sodomiittijohtajat totesivat selvästi, että he eivät olisi enää pitkään halukkaita odottamaan hyväksyntää. (15)
Moraalittomuus ja seksuaalinen vallankumous ovat itsessään salaliitto. Internet, televisio, ja muu media
toteuttavat kaikki pöyhkeää moraalitonta toimintaa ensisijaisena projektina. [Vrt. Suomessa suosittuun Salatut
elämät -televisiosarjaan, jota perheen nuorimmatkin katsovat. Suom. huom.] Saatana ja hänen antikristilliset
joukkonsa ovat työskennelleet pitkään tuodakseen esiin yhden-maailman hallituksen. Saatanan tarvitsisi myös
sulauttaa koko ihmiskunta hengellisesti yhteen kunnes he ovat yhtä lihaa. Tämä toteutetaan kiellettyjen
seksuaaliliittojen kautta. Ensimmäisen Korinttolaiskirjeen luvusta 6:16 me luemme seuraavat shokeeraavat sanat:
"Vai ettekö tiedä, että joka yhtyy porttoon, tulee yhdeksi ruumiiksi hänen kanssaan? Onhan sanottu: 'Ne kaksi
tulevat yhdeksi lihaksi.'" Joten, saatana tietää, että kun henkilö harjoittaa haureutta toisen kanssa, he tulevat
yhdeksi lihaksi. Mutta he myös tulevat yhdeksi lihaksi jokaisen muun henkilön kanssa, jonka kanssa heidän
partnerinsa on ollut. Jos mies on ollut huoran kanssa ja tämä huoranainen on ollut kymmenen muun miehen
kanssa, ja nuo miehet ovat olleet kymmenen muun huoranaisen kanssa jne., niin on mahdollista että lähes koko

ihmiskunta voisi verkostoitua ja yhdistyä yhdeksi lihaksi. Huomautettakoon tässä, että äskettäinen tutkimus, jonka
suoritti Lloyd’s Pharmacy -apteekkiketju Britanniassa, paljasti joitakin hämmästyttäviä tuloksia. Apteekkiketju
käytti tietokoneeseen kytkettyä laskinta määritelläkseen sukupuoliteitse levinneiden tautien riskit ja havaitsi että
keskiverto brittimiehellä on ollut yhdeksän seksipartneria ja keskiverto brittinaisella on ollut kuusi seksipartneria.
Tietokoneita käytettiin laskemaan kaikki vuorovaikutukset, joihin antautui vapaaehtoisia osanottajia, ja
huomattiin että keskivertohenkilöllä oli ollut 2,8 miljoonaa seksikumppania laajentamisen kautta. (16) Tämä ei
ole painovirhe! Juttu esitettiin kansainvälisen uutistoimisto AFP:n taholta syyskuun 23. päivänä 2009. Saatana on
löytänyt monia halukkaita osallistujia saadakseen systeeminsä toimimaan. Jos sinä olet aito kristitty, sinun
menneisyytesi on unohdettu, ja sinä olet puhdistettu Jeesuksen Kristuksen pelastavalla armolla.
Yhteydessä uuden Obaman terveydenhoitosuunnitelman kanssa, ikään kuin täydellisesti ajoitettuna, on H1N1flunssavirus, jota kutsutaan joskus sikainfluenssaksi. Minä olen kertonut kattavasti tästä aiheesta aikaisemmin, ja
on enemmän kuin tarpeeksi todistetta siitä, että tämä influenssavirus tuotettiin tahallisesti laboratorioissa
päämääränä kontrolloida väestöä pelon avulla. Influenssarokotetta on nyt saatavilla sekä nenäsumutteena elävän
viruksen muodossa että ruiskeen kautta. Liittovaltio väittää, että rokote on täysin turvallinen, mutta useat ihmiset
eivät hyväksy tuota väitettä. New Yorkin osavaltiossa, missä terveydenhoitohenkilökunnalle on pakollista ottaa
rokotus, on ollut massiivista kapinointia terveydenhuollon työntekijöiden taholta. He ehdottomasti kieltäytyvät
hyväksymästä rokotetta! Massakokoukset ja -protestit terveydenhuollon työntekijöiden toimesta puhkesivat
Albanyssa. (17) Tietävätkö he jotakin, jota suuri osa ihmisistä ei tiedä? Syyskuun 25:ntenä 2009, the Los Angeles
Times raportoi äskettäisen tutkimuksen paljastaneen, että suurin osa lasten vanhemmista Yhdysvalloissa
kieltäytyvät heidän lastensa rokottamisesta H1N1:n vuoksi, koska he ovat huolissaan riskeistä. Vain
neljäkymmentä prosenttia vanhemmista sanoi, että he sallisivat lastensa rokotettavan. (18) Huomautettakoon
tässä, että lisääntyvä määrä ihmisiä on tullut tietoisiksi vaarallisista ainesosista, sellaisista kuten elohopea ja
eltaantunut proteiini, joita löydetään rokotteista. Kahdessa viimeaikaisessa Liittovaltion tutkimuksessa, havaittiin
että autismi lasten keskuudessa on lisääntynyt niin, että sitä löydettiin ennen yhdessä tapauksessa 160:sta ja nyt
yhdessä tapauksessa jokaista 100:aa lasta kohden. (19) On olemassa vahvaa todistusaineistoa siitä, että monet
rokotteet, joita annetaan lapsille, aiheuttavat tätä [autismia]!
Syyskuun 21. päivänä 2009, lehdistöjulkaisu paljasti, että VeriChip Corporation ja sen tytäryhtiöt on palkittu
kahdella uudella patentilla. Patenttien numerot 7,504,364 ja 7,469,076 ovat mikrosirujärjestelmää varten, joka voi
saada selville ihmiskehossa esiintyviä viruksia, käsittäen H1N1-viruksen. (20) Kysymys joka pitäisi esittää, on se,
miten siru, joka ohjelmoidaan, voi havaita viruksia nimeltään ja tyypiltään, ellei ohjelma virusta varten ole jo
olemassa? Tulevaisuudessa, ihmiset voivat hyvinkin saada kutsuja heidän terveysviranomaisiltaan jotka kertovat
heille, että havaitsemis- ja tunnistamissiru, joka istutettiin heihin, on saanut selville viruksen, ja heidän pitäisi
ilmoittautua hoitoa varten. On myöhäisempää kuin kuvitteletkaan!

Huono taloudenhoito ja pahan juuri!
Kirjoitukset kertovat meille 1. Timoteuskirjeen luvussa 6:10, "Sillä rahan himo on kaiken pahan juuri; sitä
haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla." Yhdellä silmäyksellä, me
voimme nähdä, että Yhdysvaltojen talous on täysin raunioina, ja osakemarkkinoiden keskimääräinen nousu ei
auta yhtään lukemattomia työttömiä ihmisiä. [USA:n virallinen työttömyysaste lokakuulta 2009 nousi muuten 26
vuoden ennätykseen eli 10,2%:iin. Suom. huom.] Kaikki on globaalia ja kansainvälistä nyt. Kansallinen velka
jatkaa kasvuaan astronomisille tasoille, ja USA:n Senaattia ollaan nyt pakottamassa nostamaan kansallisen velan
kattoa yli 12 biljoonaan dollariin ($12,000,000,000,000). (21) Me tiedämme, että valo kulkee suunnilleen 186,000
mailia (1 maili = n. 1,6 km) sekunnissa, ja tuolla uskomattomalla nopeustasolla, valo kulkisi lineaarisen kuuden
biljoonan mailin matkan vuodessa, joka on valovuoden mitta. Meidän kansallinen velkamme on kaksi kertaa tuo
luku dollareissa. Meidän taloutemme on saavuttanut pisteen, josta ei ole paluuta, ja Liittovaltion keskuspankin
(Federal Reserve) pääjohtaja Ben Shalom Bernanke tietää tämän olevan totta. Liittovaltion talletusvakuutuslaitos
(Federal Deposit Insurance Corporation), joka on jo rahapulassa johtuen useiden pankkien kaatumisesta, raportoi
että uudet pankkikaatumiset voisivat maksaa 100 miljardia dollaria. (22) [Viimeksi nyt loppusyksyllä (1.11.2009)
kaatui huomattava yhdysvaltalainen yritysluotottaja CIT Group. Lue enemmän
http://www.taloussanomat.fi/rahoitus/2009/10/31/usassa-tulossa-iso-rahoitusalan-ruumis/200922967/12. Suom.
huom.] Muista, nämä dollarit eivät haihdu ilmaan; joku saa ne, ja se koskee aina niitä, jotka ovat yritysmaailman
salaliiton huipulla, ja jotka tulevat ilmi jälkikäteen. Keskiluokka on nopeasti häviämässä Amerikasta, ja Obama
on valmiina saattamaan sen päätökseen. Nykyinen tilanne aiheutui pankkien kaatumisista ja asuntomarkkinoiden
romahduksesta. Seuraavaksi tulee merkittävä romahdus koskien kaupallisia kiinteistöjä ja liikeyrityksiä; sitten

tulee iso pankkien romahdus maksamattomien luottokorttivelkojen takia. On olemassa kolme suurta taloudellista
voi-huutoa, ja kaksi on vielä tulossa. [Tässä on nyt annettu vähän harhaanjohtavaa tietoa. Työttömyysastetta
enemmän kannattaa seurata työpaikkojen määrässä tapahtuneita muutoksia. Lokakuussa hävisi 200,000
työpaikkaa, joten määrä on ollut laskusuunnasssa jo kuukausia. CIT:in konkurssi oli odotettu. Täytyy muistaa että
Suomessa pahimmat "ruumiit" tulivat vasta sen jälkeen kun talous oli jo lähtenyt nousuun (esim. EKA:n
konkurssi sekä SYP:in ja KOP:in yhteenliittyminen). Suomessa talous kääntyi kasvuun keskikesällä 1993, ja
työttömyys jatkoi nousuaan vielä yhdeksän kuukauden ajan. Kaakkois-Aasiassa, sekä paikoin Euroopassa talous
on kääntynyt nousuun, joten heillä on taas kohta varaa ostaa amerikkalaisia tuotteita. Toivonen huom.]
Lokakuun 3:ntena 2009, Liittovaltion finanssivalvojat sulkivat vielä useita pankkeja Michiganissa, Coloradossa,
ja Minnesotassa; saattaen sulkemisien määrän siihen mennessä tänä vuonna 99:ään. (23) Merkkejä taloudellisesta
perikadosta on kaikkialla, ja ihmiset jotka kulkevat Amerikan autioituneita katuja ovat lähellä avoimen kapinan
pistettä. Kun G-20 huippukokous oli koolla Pittsburghissa syyskuun lopulla 2009, he huomasivat massiivisen
määrän vihaisia ihmisiä ja vallankumouksellisia väkijoukkoja, jotka kiihottuivat kiehumispisteeseen asti. He
yrittivät saada ääntään kuuluville huijareiden kokoukseen jotka johtavat 20 kansakunnan hallituksia, käsittäen
Yhdysvallat. (24) Sitten, tapahtui jotakin, jota ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut Amerikan maaperällä.
Amerikkalaiset turvallisuusjoukot käyttivät aggressiivisia ääniaseita Amerikan kansalaisia vastaan. Näitä aseita
oli aikaisemmin käytetty vain Irakissa ja muilla ulkomaisilla sotatantereilla. Nämä aseet päästivät korvia-vihlovan
äänen ylittäen 150 desibeliä, mikä on äänekkäämpi kuin suihkukoneen moottorin ääni. Sitä säestetään
kovaäänisillä käskyillä, jotka tunkeutuvat mieleen. (25) Hyvin pian, se mitä minä olen sanonut vuosien ajan, tulee
osoittautumaan todeksi; eli että, jokaisen ihmisen suurin vihollinen on sen oma hallitus! Historia on vahvistanut
tätä toistuvasti!
Lokakuun 8:ntena 2009, the Associated Press julkaisi jutun poliiseista, jotka satunnaisesti pysäyttelivät ihmisiä ja
suorittivat ruumiintarkastuksia meidän Amerikan kaupunkiemme kaduilla. He kutsuvat ohjelmaa nimellä "stop
and frisk (pysäytä ja tunnustele)" ja ovat pysäyttäneet enemmän kuin miljoona ihmistä eri kaupungeissa varmasti
ilman mitään syytä! (26) Se voisi tapahtua sinulle milloin tahansa poliisi saa päähänpiston tarkastaa sinut!
Lokakuun 6:ntena 2009, useat OPEC-maat ilmoittivat, että he aikoisivat hylätä USA:n dollarin. Välittömästi,
kullan hinta pomppasi 1,038.65 dollariin unssilta, joka oli ennätyskorkea taso. (27) Lokakuun 12:ntena,
uutistoimisto Bloomberg julkaisi jutun todeten että USA:n dollari oli saavuttanut murtumispisteen, koska
keskuspankit kohtelivat kaltoin dollaria ja olivat korvaamassa sen euroilla ja jeneillä. (28) Mitä on tapahtumassa
muinaiselle suurelle Amerikan kansakunnalle? Miksi on niin paljon varallisuutta virrannut Amerikasta punaiseen
Kiinaan? Taloudellisesti, punaiset kiinalaiset ovat jo vallanneet maamme. Onko siis mikään ihme, että punaisen
Kiinan lippu nostettiin Washington D.C.:n ylle syyskuussa 2009? Tämä tehtiin meidän kansakuntamme
pääkaupungissa juhlistamaan vuosipäivää, jolloin kommunistit kaappasivat Kiinan puhemies Maon johdolla
kuusikymmentä vuotta sitten. Mikä suo ulkoministeri Hillary Clintonille oikeuden tarjota punaisille kiinalaisille
tonttiasi ja kultakaivostasi pantiksi lainasta, jonka Amerikka on velkaa Kiinalle? Huomautettakoon tässä myös,
että tuona syyskuun 30. päivänä 2009, massiivinen Empire State Buildning -pilvenpiirtäjä New York Cityssä
valaistiin kolmeksi yöksi punaisin ja keltaisin värein kommunistikiinalaisten vallankumouksen kunniaksi! (29)
Ansaitsevatko nämä punaiset kiinalaiset kunnioitusta lainkaan? Artikkelissa, joka julkaistiin yli vuosi sitten St
Petersburg Times -lehdessä, punaisen Kiinan kansakunta kohtaa epätavallisen pulman. Useiden vuosien ajan he
murhasivat niin paljon tyttövauvoja vahvemman miespuolisen väestön hyväksi, että nyt suhde on 30 miestä
jokaista naista kohden. Artikkeli jatkuu sanomalla, että punaisen Kiinan miespuolinen työvoima on täynnä
himokkaita miehiä johtuen naisen puutteesta. (30) Nyt heidän silmänsä on kohdistettuna Amerikkaan!
Tuleeko USA:n dollari romahtamaan? Lokakuun 6:ntena 2009, Yhdistyneet Kansakunnat vaati uutta
reservivaluuttaa korvaamaan dollari. (31) Obaman hallinto on painanut niin paljon lisää rahaa, että olemassa oleva
rahamäärä on jatkuvasti menettänyt arvoaan. Se on heikko, ohentunut, ja laimentunut talous. Lisäksi, olemassa
olevat tavarat ja palvelut tulevat nopeasti imemään ylimääräisen rahamäärän ja inflaatio tulee nousemaan
ennätystasoille. On melko selvää, että kaikkea tätä ollaan tehty tarkoituksellisesti tuomaan esiin uusi yhdenmaailman elektroninen raha. Tämä tulee olemaan petojärjestelmä, kuten mainitaan Ilmestyskirjan luvussa 13. The
London Daily Telegraph -lehden mukaan lokakuun 2:sena 2009, Maailmanpankilta (the World Bank) loppuu
rahat kahdentoista kuukauden sisällä. (32) Me olemme noin lähellä loppua. [Cutting Edge Ministeriö mainostaa
erikoista tarjousta: jos maksat yhden vuoden rekisteröitymismaksun, saat yhden yllätyslahjan. Jos rekisteröidyt
kahdeksi vuodeksi, saat kaksi lahjaa; jos rekieteröidyt kolmeksi vuodeksi, saat kolme lahjaa; jos rekisteröidyt
neljäksi vuodeksi, saat neljä lahjaa. CE (David Bay) ilmeisesti uskoo että maailmassa kaikki jatkuu ennallaan

seuraavat neljä vuotta. Tai sitten he haluavat vain rahastaa ihmisiä ja uskovat että heidän ei tarvitse lunastaa
lupauksiaan ja pitää sivuaan toiminnassa neljää vuotta. Kallistun ensimmäisen vaihtoehdon puoleen. Toivonen
huom.]

Aikainmerkkejä on joka puolella. Monet ihmiset ovat huomanneet, että kaikenlaiset myymälät ovat supistaneet
suuresti tavaravalikoimaansa koska ihmisillä ei vain ole rahaa ostaa paljoa. Erinomainen esimerkki ongelman
ankaruudesta on iso laivue tyhjiä rahtilaivoja, jotka on ankkuroitu aivan Singaporen itäpuolelle. Sitä kutsutaan
aavelaivueeksi (the Ghost Fleet), kuten raportoitiin kokonaisten valokuvasarjojen kanssa London Daily Mail lehdessä syyskuun 28. päivänä 2009. "Se on suurin ja vaiteliain laivojen kokoontuminen merenkulun historiassa.
Se on suurempi kuin Britannian ja USA:n yhdistyneet merivoimat, mutta ilman miehistöä, ilman lastia, ja ilman
määränpäätä." (33) Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että meidän USA:n valuuttamme on kirottu monin tavoin.
On mielenkiintoista panna merkille, että äskettäinen testi, jonka suoritti ryhmä tiedemiehiä, sisältäen USA:n
valuuttaa 30 amerikkalaisesta kaupungista, havaitsi sen seikan, että 90 prosenttia kaikista seteleistä sisältävät
jälkiä kokaiinista. (34) [Tämä koskee myös Englannin puntia. Toivonen huom.]

Viimeisiä merkkejä ja varoituksia!
Aivan syyskuun lopusta läpi lokakuun alun, juuri taloudellisen G-20 huippukokouksen jälkeen, katastrofeja alkoi
tapahtua kaikkialla maailmassa. Sydneyssä, Australiassa, ankara hiekkamyrsky täytti taivaan ja peitti kaupungin
pahaenteisellä punaisella tomulla, jota London Daily Mail -lehti kuvaili tappavan punaiseksi. (35) [Katso
http://www.iltasanomat.fi/uutiset/ulkomaat/uutinen.asp?id=1733168. Suom. huom.] Kaliforniassa, massiiviset
maastopalot puhkesivat ja muuttivat taivaan kirkkaan oranssiksi ja punaiseksi. The San Gabriel -vuoristo oli
tulessa, kärventäen 3,500 eekkeriä (1 eekkeri = n. 4 hehtaaria) maata. (36) Sitten maanjäristykset alkoivat
ravisuttaa maapalloa. USA:n geologisen tutkimuslaitoksen mukaan, viimeisten 30 päivän sisällä lokakuun 14.
päivään 2009 mennessä on ollut 454 merkittävää maanjäristystä voimakkuudeltaan 4 richteriä tai enemmän.
Monet näistä olivat voimakkaita järistyksiä. (37) Minä olen tarkkaillut maanjäristyskarttoja ja -tilastoja 28 vuoden
ajan, ja minä en ole koskaan nähnyt aikaisemmin näin monia järistyksiä niin lyhyessä ajassa. Lokakuun 1:senä
2009, Indonesiaan iski 7,6 asteen järistys, joka aiheutti laajaa tuhoa ja jätti kuolleiksi tai kadonneiksi tuhansia
ihmisiä. (38) Samoihin aikoihin, vielä kaksi voimakasta järistystä voimakkuudeltaan 7,6 ja 6,6 astetta iski lähelle
Samoan saaria, lähettäen tsunamin alueen yli, mikä jätti laajalle ulottuvaa hävitystä ja tuhansia kuoli tai katosi.
(39) Koko luomakunta huutaa syntistä ihmistä vastaan. [28 vuotta sitten maanjäristyksiä oli vähän, mutta se on
liian lyhyt aika luotettavien trendien laskemiseksi. Toivonen huom.]
Lokakuun alussa, kummallinen, ainutlaatuinen, ja selittämätön haloilmiö (sädekehä) ilmestyi Moskovan ylle,
Venäjällä. Se tuikki kirkasta valoa ja vangittiin videolle. Mitään sen kaltaista ei oltu koskaan nähty aikaisemmin.

Se oli massiivinen ja näytti olevan jonkinlainen oviaukko tai portti täynnä häikäisevää kirkkautta. (40) [Katso
http://www.nosdo.com/buzz/halo+over+moscow. Suom. huom.] Meidän täytyy muistaa, että Herra Jeesus kehotti
meitä tarkkailemaan monia merkkejä, jotka ilmestyisivät juuri ennen Hänen paluutaan, joka tuo tuomiopäivän
tämän pahan maailman ylle. Meidän kaikkien täytyy valvoa ja rukoilla, sillä aika on käsillä!
Lopuksi, minä haluan kiittää kaikkia teitä, jotka tuette tätä lopunajan profeetallista ministeriötä ja rukoilette sen
puolesta. Me olemme aina ilahtuneita rukoilemaan puolestanne, ja teidän rukouspyyntönne saavat aina yksilöllistä
huomiota meidän esirukoilijoiltamme. Armo ja rauha olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.
David J. Meyer
Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")
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