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Amerikka – paikka missä demonit kokoontuvat!
>>Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain
asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen
tyyssijaksi.”>>
Ilm. 18:2
>>Valittakaa, sillä Herran päivä on lähellä, se tulee kuin hävitys Kaikkivaltiaalta. Sentähden herpoavat kaikki
kädet, ja kaikki ihmissydämet raukeavat. He peljästyvät, kivut ja tuskat valtaavat heidät, he vääntelehtivät kuin
synnyttäjä, tuijottavat toisiinsa tyrmistyneinä, kasvot tulenkarvaisina. Katso, Herran päivä tulee, tulee
armottomana, tulee kiivaus ja vihan hehku, tekemään autioksi maan ja hävittämään siitä sen syntiset. Sillä
taivaan tähdet ja Kalevanmiekat eivät loista valollansa, aurinko on pimeä noustessansa, kuu ei kirkkaana
kumota. Minä kostan maanpiirille sen pahuuden ja jumalattomille heidän pahat tekonsa; minä lopetan
julkeitten kopeuden ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden.>>
Jesaja 13:6-11
>>Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi
ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin; siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.
Silloin vanhurskaat loistavat Isänsä valtakunnassa niinkuin aurinko. Jolla on korvat, se kuulkoon.>>
Matt. 13:41-43
Tässä LTN:n numerossa, me katselemme arvostelukyvyn hengellisin silmin maailmaa sen nopeassa muutoksessa
kun se liikkuu hengenvaarallista vauhtia kohti lopullista tuomiopäivää. Kun tuo päivä lähestyy, me näemme
epävakautta ja kaaosta joka puolella. Näyttää siltä että ei ole olemassa mitään hiljaisuutta missään. Hävyttömiä
asioita tapahtuu toistuvasti kun hengellisen turmeluksen sairaus on vallalla globaalissa yhteiskunnassa joka
sivuuttaa yhden todellisen Kaikkivaltiaan Vapahtajan. Me olemme nyt ajassa jolloin näyttää siltä että koko
maailma on puhkeamaisillaan lopulliseen maailmanlaajuiseen sotaan. Amerikka on lähestymässä synkimpiä
päiviään, vaikka lyhytaikaiset (kokonais)tuotannon nousut ruokkivat optimisteja väärällä toivolla. Nämä ovat
ajoista kummallisimpia, ja se johtuu siitä että paha on kokoontumassa ja liittymässä yhteen maailmassa jota
ihmiskunta ei täysin ymmärrä.
On olemassa pahojen henkien helvetillinen kokoontuminen kun loppu lähestyy. Kun hallitukset, yhteisöt,
taloudet, ja uskonnot jatkavat nopeaa muuttumistaan, me näemme saatanan kädenjäljen hänen uudessa
antikristuksen yhteisössään ja yhden-maailman hallituksessa. Outoja voimia on toiminnassa ja erityisesti voima
joka jatkaa kaiken sen vääristämistä joka on kunnollista ja siveellistä groteskiksi poikkeavuudeksi. Salaperäinen
ilmapiiri vallitsee, erikoisesti Amerikassa, ja se on niin voimakas että sinä voit melkein haistaa rikin hajun
ilmassa. Tämä johtuu lukemattomien demonien kokoontumisesta suunniteltua tarkoitusperää varten.
Me tiedämme että lukemattomat pahat henget kokoontuivat meidän Herramme Jeesuksen ristiinnaulitsemisessa
yrittäessään tuhota Hänet kun Hän tuli tähän maailmaan ensimmäistä kertaa. Nykyään, näinä viimeisinä päivinä
ennen Vapahtajamme paluuta, me näemme massiivista demonien kokoontumista jälleen kerran, ja koko helvetti
on murtautumassa irti. Huomautettakoon tässä että noidat ja okkultistit kutsuvat heidän yhteistä kohtaamistaan
Kokoukseksi (The Gathering). Tämä viittaa henkiin jotka kokoontuvat heidän kanssaan. Jos olet joskus ihmetellyt
miksi asiat ovat niin kuin ne ovat, sinulla on vastauksesi. Pahat henget ovat aina ihmisen pahojen tekojen takana.

Totisesti, me olemme aivan ikuisuuden porteilla. Sinä oleskelet jossakin ikuisesti. Oletko luovuttanut elämäsi
Herralle Jeesukselle Kristukselle? Hän kuulee sinua ja hyväksyy sinut. Tee se nyt, ennen kuin aurinko nousee
viimeistä kertaa.
Suomentajan kommentti: Todellakin pahojen henkien aktiviteetti näkyy tänä päivänä täällä Suomessakin kun
väkivaltarikoksia ja pahoinpitelyjä tapahtuu entistä enemmän, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Riivaustila on siis
ilmeinen. Tunnetusti Helsingin seutu on Suomen väkivaltaisinta ja alkoholisoituneinta aluetta, jonne demonit ovat
keskittyneet. Paha ilmapiiri aikaansaa kaikenlaista moraalittomuutta ja Helsinki onkin Suomen pakanallisin
kaupunki. Jo kaupungin nimi paljastaa sen: Hell-Sin-Key eli Helvetinsynninavain. Tämä tuskin on sattumaa, sillä
nimet aina kertovat jostakin. Pääkaupunkiseudulla myös tapahtuu eniten suhteellisesti avioeroja ja kirkosta
eroamisia. Synnillinen elämäntyyli erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa saa aikaan uuspakanuutta –
uskonasiat eivät kiinnosta. Monet vanhemmat eivät enää kasta lapsiaan, vaikka heidät itse on kastettu luterilaiseen
kirkkoon. Kristillinen vakaumus on häipynyt useilta nuorilta ihmisiltä; kaikki uskonnot nähdään samanarvoisina
ja lapsi saa itse päättää isona mihin hän kuuluu. Tämä ei ole oikein ja on juuri demonisten henkivaltojen päämäärä
kun kristillinen kasvatus sivuutetaan. Lähestymme siis pikavauhtia kohti antikristillistä ja pakanallista
yhteiskuntaa.

Olemmeko me kolmannen maailmansodan kynnyksellä?
Ne jotka uskovat Raamattuun tietävät että kolmas maailmansota on väistämätön. Matteuksen luvusta 24:6 me
luemme lukuisista sodista jotka johtavat lopulliseen sotaan, ja siinä lukee: ”Ja te saatte kuulla sotien melskettä ja
sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu.”
Ilmestyskirjan luvusta 16:13-14, me luemme lopullisesta sodasta seuraavaa: ”Ja minä näin lohikäärmeen suusta
ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista. Sillä ne
ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät
sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä.”
Joten, me näemme että on olemassa sotien sarjoja jotka johtavat kohti lopullista suurta sotaa maailman lopussa.
Me myös näemme että on olemassa kolme saastaista henkeä, mikä on kolminainen (triumvirate) voima helvetistä,
joka lietsoo tätä viimeistä sotaa. Voiko kukaan ajatteleva ja arvostelukykyinen henkilö epäillä että vehkeily jota
me näemme Lähi-idässä, Venäjällä, ja lukuisissa muissa maailman alueissa johtuu juuri kolmen saastaisen hengen
toiminnasta? Nämä demoniset sodat johtavat äärimmäiseen täystuhoon.
Nykyiset käynnissä olevat sodat Irakissa ja Afganistanissa, jotka lietsottiin George W. Bushin, Dick Cheneyn, ja
muiden sellaisten toimesta, ovat epäilemättä kolmen saastaisen hengen, jotka mainittiin edellä, suoran hallinnon
alaisuudessa. Jotakin hyvin väärää on meneillään, koska vaikutin on kuvitteellinen (tekaistu) ja hämärä. Ehkäpä se
on syynä miksi 22,000 meidän amerikkalaista sotaveteraania kutsuttiin itsemurhaiskujen kuumalle linjalle vuoden
2007 aikana. (1) Me myös tiedämme että 28,283 veteraanilta on evätty heidän sairauskorvauksensa
puolustusvoimien rahatoimen (Defense Finance) ja tilityspalvelun (Account Service) toimesta johtuen siitä että
siellä on sellainen korvaushakemusten kasauma. (2) Meidän hallituksemme on löytänyt ratkaisun kasvavaan
kasaumalistaan: Epää ja sivuuta korvaushakemukset!
Yhdysvaltojen aseistetut joukot ovat jo venytetyt äärimmilleen, ja nyt kauhistuttava sota Iranin kanssa näyttää
olevan häämöttämässä horisontissa. Vain vähän aikaa sitten, Iranilla oli käytössään 3,000 uraania rikastavaa
sentrifugia. Heinäkuun 27. päivänä 2008, raportoitiin että Iranilla on nyt 6,000 sellaista sentrifugia, ja niinpä he
ovat kaksinkertaistaneet heidän kapasiteettinsa tuottaa valmisosia hirvittävien atomipommien valmistukseen. (3)
Samaan aikaan, heinäkuun 21. päivänä 2008, Yhdysvallat, Britannia, ja Ranska käynnistivät saartoharjoituksen
Irania vastaan. Harjoitusta kutsuttiin Operaatio Tulikiveksi (Operation Brimstone)! (4) Se oli operaatio joka
toteutettiin triumviraalisen mahdin, näiden kolmen kansakunnan, toimesta heidän massiivisten sota-alustensa
miehittäessä Persianlahden. Kaiken tämän aktiviteetin valossa, miksi Yhdysvallat jatkaa tavaroidensa vientiä
Iraniin jotka ovat arvoltaan lukemattomia miljoonia dollareita? Nämä vientituotteet sisältävät kiväärejä,
kiväärinosia, lentokoneiden käynnistyslaitteita, ja kansien pidikkeitä (deck arrestors)! Tästä kerrottiin Associated
Pressissä heinäkuun 8. päivänä 2008. (5)
Kun sodat ja sanomat sodista etenevät, on sattumassa kummallisia tapahtumia Grande Palais -palatsissa Pariisissa,
Ranskassa. Heinäkuussa 2008, Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy isännöi uuden ja salaisen organisaation
muodostamista jota kutsutaan Välimeren Unioniksi. Organisaatiota kutsutaan myös nimellä Välimeren Kerho

(Club Med). Tätä neljänkymmenenkahden kansakunnan unionia ollaan nimittämässä ”rauhan organisaatioksi”
maille jotka sijaitsevat Välimeren ympärillä mutta laajennetaan EU:n jäsenvaltioihin protestien jälkeen Saksasta.
Bloomberg Newsin ottamassa valokuvassa tapahtumasta, kolme miestä on lukinnut kätensä yhteen kolmenvoimaksi, tai triumviraaliseksi kunnianosoitukseksi. (6) Nämä kolme miestä ovat Palestiinan Mahmoud Abbas,
Israelin Ehud Olmert, ja Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy. Meidän täytyy muistaa että Daniel, luvussa
seitsemän, kertoo meille neljästä pedosta jotka nousevat suuresta merestä (Välimeri) maailmanvaltoina. Ne olivat
Babylon, Meedo-Persia, Kreikka, ja Rooma. Kolmas, kreikkalainen maailmanvalta, pantiin alulle Makedonian
Aleksanteri Suuren toimesta Pohjois-Kreikassa. Me myös tiedämme että Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy
hiljattain vieraili Kreikassa ja että hänen isoisänsä oli kreikkalaisjuutalainen joka oli syntynyt samalla alueella
Makedoniassa missä Aleksanteri Suuri syntyi. Nyt Sarkozy on yhdistämässä Välimeren kansakuntia. Meidän
täytyy muistaa että aivan viimeisinä päivinä ennen meidän Vapahtajamme paluuta, tulee nousemaan uusi
yhdistynyt peto Välimerestä. Meille kerrotaan tästä Ilmestyskirjan luvussa 13:1-2 seuraavasti: ”Ja se asettui
seisomaan meren hiekalle. Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän
päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. Ja peto, jonka minä
näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme
antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan.” Todellakin, me elämme tämän profeetallisen
täyttymyksen päivissä!
Nyt toisenlainen karhu on noussut ylös, venäläinen karhu! Kolmen venäläisen miljardöörin, Viktor Vekselbergin,
Mikhail Fridmanin, ja Leonid Blavatnikin, ohjauksessa venäläiset ovat ostaneet suuria osia Lontoosta,
Englannissa! Lontoossa asuu nykyään 300,000 venäläistä. Kolme venäläistä miljardööriä, triumviraalinen
kolmen-voima, omistaa konsortion nimeltä AAR, joka omistaa 50 prosenttia TNK-BP:stä, jättimäinen öljy-yhtiö
tunnettu myös BP:nä. (7) Sillä aikaa kun kaikki tämä on käynnissä, Venäjän pääministeri Vladimir Putin ilmoitti
elokuun 4:ntenä 2008, että Venäjän on aika mennä takaisin Kuubaan! Putin sanoi, ”Meidän täytyy
uudelleenjärjestää asemat Kuubassa ja muissa maissa.” (8) Amerikan ilmavoimien kenraali Norton Schwartz antoi
kovan vastauksen Venäjälle kun hän sanoi, ”Venäjä ylittäisi punaisen viivan Amerikan Yhdysvaltojen suhteen jos
sillä olisi tukikohta ydinaseita kuljettaville pommittajille Kuubassa.” (9) Tämä skenaario muistuttaa aivan liiaksi
vuoden 1962 Kuuban ohjuskriisiä, mikä piti maailmaa kauhistuttavan epätietoisuuden tilassa 13 päivän ajan
lokakuussa tuona vuonna. Venäläiset olivat sijoittaneet ohjuksiin ydinkärjet Kuubassa, mutta lopulta he
perääntyivät. Tulevatko he perääntymään jälleen? Se ei ole todennäköistä tällä kertaa.
Elokuun 7:ntenä 2008, yöllä ennen kuin olympialaiset alkoivat, presidentti Saakashvili Georgian kansakunnasta
määräsi perusteellisen, täyden mittakaavan hyökkäyksen Tshinvaliin, Etelä-Ossetian pääkaupunkiin, Venäjälle.
Ilman provokaatiota [Ehkä jonkinlaista kuitenkin oli osseettien puolelta. Suom. huom.], georgialaiset hyökkäsivät
tähän venäläiseen kaupunkiin ilmapommituksilla ja maahyökkäyksillä siviilikohteita vastaan, sellaisia kuten
asuinalueita, sairaaloita, ja yliopistoa vastaan. Alussa, 1,500 siviiliä tapettiin tässä raakalaismaisessa
hyökkäyksessä. Tykistö- ja ilmapommitukset jatkuivat kunnes Tshinvali, maakunnan pääkaupunki, oli ilman
vettä, ruokaa, sähköä, ja kaasua. Venäjä aavisti hyökkäyksen ja kosti rajusti hyökkäämällä Georgiaan laajan
mittakaavan tunkeutumisella tuohon maahan. Georgia on etuvartioasema USA:n ja NATO:n joukoille ja sijaitsee
Venäjän Federaation rajalla. Etelä-Ossetiassa on myös strategista öljyä ja kaasuputkireittejä. (10) The London
Daily Mail kutsuu tätä ”kaasuputkisodaksi”, johtuen siitä että tämän alueen läpi kulkee paljon Euroopan öljystä.
(11) On olemassa paljon propagandaa koskien tätä tapahtumien sarjaa, ja amerikkalainen uutismedia pitää
tärkeimpänä Venäjän vastauksen pahuutta ja ei syytä Georgiaa tämän verisen sodan aloittamisesta. On olemassa
paljon seikkaperäistä todistusta siitä että presidentti Bush ja johtajat Israelissa rohkaisivat hyökkäämään
Venäjälle.
Nyt kun Yhdysvallat ja Puola allekirjoittivat ohjuskilpisopimuksen, Venäjä uhkaa sotilaallisella vastauksella
Yhdysvaltoja vastaan. (12) Tuleeko presidentti Bush onnistumaan saamaan meidät sotaan venäläisten kanssa
ennen kuin hän jättää virkansa? Jumala auta meitä näinä vaarallisina aikoina!

Oudot henget Washingtonissa!
Jokainen noita ja okkultisti käsittää oikein hyvin että Amerikan Yhdysvallat operoi okkulttisella voimalla.
[Tämähän on päivänselvä juttu lähtien vuodesta 1945, jolloin USA:sta tuli kenraaliharjoitusvaiheen Danielin 4.
peto. Harry Truman oli ensimmäinen kymmenestä kuninkaasta (Dan. 7). Suom. huom.] Tarinat siitä että
Valkoisessa Talossa kummittelee, ovat tosia Hillary Clintonin mukaan, joka kerran asui siellä ja haluaisi asua
siellä uudestaan. On raportoitu että öisin kauan kuolleena ollut vahtimestari on vieläkin sammuttamassa valoja ja

että ovimiesten haamut ilmestyvät usein. Vuoden 1996 haastattelussa, Hillary Clintonilla oli tämä sanottavanaan,
”Valkoisessa Talossa on jotakin yöllä joka panee sinut tuntemaan juuri siltä kuin sinä olisit kutsumassa koolle
kaikkien ihmisten henkiä jotka ovat asuneet siellä, ja työskennelleet siellä, ja kävelleet salien läpi siellä. Se on
mahtavaa. Se voi olla vähän kammottavaa.” (13) Nauttisiko Barack Hussein Obama samalla tavoin tästä helvetin
ilmapiiristä joka tunkeutuu korkealuokkaiseen suureen asuinrakennukseen?
Barack Hussein Obama on monien titteleiden mies. Häntä kutsutaan Obama ’maailmankansalaiseksi’,
ylikansalliseksi mieheksi, ja muutoksen mieheksi. (14) Pidin mielenkiintoisena sitä että Obama on vasenkätinen,
mutta kuitenkin hän aina käyttää oikeaa kättään tehdessään pahamaineisen natsitervehdyksen. Itse asiassa,
molemmat ehdokkaat, Obama ja McCain, ovat vasenkätisiä. (15) Ei ole mitään väärää olla vasenkätinen; monet
ihmiset ovat, mutta ehkäpä tässä on jotakin hengellistä. Latinan sana ”vasemmalle” on synkkä (sinister).
Muinaiset roomalaiset uskoivat että vasenkätisillä ihmisillä oli paha henki, ja äidit pakottaisivat vasenkätiset
lapset käyttämään heidän oikeita käsiään sitomalla heidän vasemman kätensä heidän selkämyksiensä taakse. Tästä
meillä on sanonta ”Minä voisin tehdä tuon yksi käsi sidottuna minun selkäni taakse.” Latinan sana ”oikealle” on
taitava (dexter). Kun muinaiset roomalaiset näkivät jonkun joka pystyi käyttämään sekä oikeaa että vasenta
kättään yhtä hyvin, he eivät silti tunnustaisi vasenta kättä. He kuvailivat tuota henkilöä eräänä joka on
monipuolinen (taitava), joka kirjaimellisesti tarkoittaa kahta oikeaa. Joka tapauksessa, meillä on kaksi
presidenttiehdokasta jotka tekevät synkkää työtä ja ovat synkkäkätisiä (sinister-handed).
Kuka on Barack Obama, ja kuka hän ajattelee olevansa? Hänen äskettäisellä Euroopan kiertueella, hän veti
200,000 ihmisen väkijoukon lähelle Voiton Pilaria (Victory Column, muistomerkki) Berliinissä, Saksassa.
Kylteistä ja julisteista päätellen joita pidettiin esillä, oli ilmeistä että suuri prosentuaalinen osuus massiivisesta
yleisöstä oli homoja ja lesboja. Obama piti oikeaa käsivarttaan ylhäällä 45 asteen kulmassa, ja tuhannet alkoivat
hurrata ja kurkotella häntä kohti käsivarret ojennettuina niin kuin he olisivat ylistämässä jonkin sortin jumalaa.
(16) [Kyllä saksalaiset ovat tyhmiä, ainakin liberaalit sellaiset. Mikään ei ole muuttunut Hitlerin ajoista. Suom.
huom.]
Barack Obama myös ajattelee itseään merten herrana, kuten paljastettiin hänen voittopuheessaan sen jälkeen kun
hänestä tuli johtava ehdokas demokraattipuolueessa. Obama julisti, ”Se on suuri käännekohta historiassa –
sukupolvet tästä hetkestä, me kykenemme katsomaan taakse ja kertomaan meidän lapsille että tämä oli hetki
jolloin, muiden ihmeiden joukossa, valtamerten nousu alkoi hidastua.” (17) [Obama ilmeisesti viittasi
ilmastonmuutoksen torjumiseen? Suom. huom.]
Obaman vaimo hiljattain antoi joitakin hämmästyttäviä kommentteja koskien hänen aviomiestään. Hän sanoi,
”Presidentti Obama tulee olemaan ankara piiskuri. Hän tulee vaatimaan sinua työhön. Hän aikoo vaatia että sinä
hylkäät kyynisyytesi… että sinä tulet ulos eristyksestäsi… Barack ei tule koskaan sallimaan sinun palata
elämiseesi tavallisena, osattomana, tietämättömänä.” (18) Kun minä kuulin tuon sanan piiskuri, minä muistin
toisen Mooseksen kirjan luvun 3:7, jossa lukee seuraavaa: ”Ja Herra sanoi: 'Minä olen nähnyt kansani
kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden; niin, minä tiedän heidän tuskansa.'”
Minä myös ajattelin Danielin lukua 8:23-25, joka sanoo: ”Ja heidän valtansa lopulla, kun luopiot ovat täyttäneet
syntiensä mitan, nousee kuningas, kasvoilta röyhkeä ja juonissa taitava. Ja väkevä on hänen voimansa, vaikka
ei tosin hänen omasta voimastaan, ja ihmeellisen paljon hän saa aikaan hävitystä; ja hän menestyy siinä, mitä
hän tekee, ja hän tuottaa turmion väkeville ja pyhien kansalle. 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.” [Edellinen sopii
myös Hillary Clintoniin, varsinkin jos hänestä lopulta tulee Bushin seuraaja. Suom. huom.]
Barack Obama matkustaa maailmalla hänen Boeing 757 -lentokoneellaan, joka on varustettu kuin lentävä palatsi.
Se on paljon tilavampi kuin Air Force One (Bushin kone). Obaman konetta kutsutaan nimellä O-Force One. (19)
Kun Obama oli Jordaniassa, hänellä oli kuningas Abdullah II henkilökohtaisesti kuljettamassa häntä Herkuleksen
temppeliin (Temple of Hercules) kiiltävällä Mercedes 600 autolla. Obama halusi kävellä muinaisen temppelin,
amfiteatterin, Odeonin, ja Nymphaeumin raunioiden keskellä. Obama piti sitten puheen näiden muinaisten
raunioiden keskellä, jotka ajoittuvat vuosille 160-180 jKr. (20)
Demokraattien Kansallinen puoluekokous ajoittuu elokuun 24. päivästä elokuun 31. päivään Denverissä,
Coloradossa. Noituuden ja okkultiikan maailmassa, Denveriä pidetään pyhänä kaupunkina, ja se tunnetaan
paikkana jossa itä kohtaa lännen. [On myös eräs Uuden maailmanjärjestyksen keskuksista USA:ssa. Suom.

huom.] Viranomaiset Denverissä odottavat monia mielenosoittajia puoluekokouksen ajaksi, ja he ovat muuttaneet
kaupungin omistaman varaston pidätyskeskukseksi. Tämä laaja varasto sisältää monia kettingeillä kytkettyjä
häkkejä pidättämään niitä jotka protestoivat Obamaa ja hänen seuruettaan vastaan. (21)
Barack Obama on myös käynnistänyt ohjelman joka on suunniteltu vakuuttamaan abortinvastustajat siitä että hän
on mies heitä varten. Obama virallisesti totesi että samalla kun hän vankasti puolustaa aborttioikeuksia, hän myös
sanoi, ”Minä tuen vahvasti naisen päätöstä kantaa raskautta synnytyshetkeen asti.” (22) Toisin sanoen, Obama on
sanomassa että jos haluat tappaa vauvasi, hän tukee sitä; ja jos haluat synnyttää vauvasi, hän ei välitä siitä!
Obama on väittänyt olevansa ”kristitty”, mutta hän on muslimi, joka tuli muslimiperheestä ja jolla on sisaruksia
jotka ovat muslimeja. Huomautettakoon tässä että Raamattu kertoo meille Ilmestyskirjan luvussa 20:4 niistä jotka
olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen tähden. Mikä uskonto on syventynyt mestaamiseen? Selvästi islam,
tunnettu muslimien uskontona, on. Obaman perhe on erityislaatuinen. Barackin isä avioitui neljä kertaa, ja on
olemassa lukuisia velipuolia ja sisarpuolia. Mark Ndesandjo on Barackin isän ja hänen kolmannen vaimonsa
poika. Mark asuu punaisessa Kiinassa, ja hänellä on merkittävä työ koordinoida kaikkia kiinalaisia vientituotteita
Yhdysvaltoihin. (23) Toisin sanoen, Barack Obaman veli on eräs joka huolehtii amerikkalaista ostajista
täyttämään Amerikka kiinalaisella rojulla, viallisilla kauppatavaroilla, ja pilaantuneella ruualla.
Yksi asia vielä joka pitäisi muistaa Barack Obamasta, on se että hän on piintynyt sosialisti. Minä muistan entisen
neuvostojohtajan, Nikita Hruštševin, sanat joka sanoi, ”Me emme voi odottaa ihmisten hyppäävän kapitalismista
kommunismiin, mutta me voimme avustaa heidän valittuja johtajiaan antamalla sosialismin lääkeannoksia kunnes
he heräävät eräänä päivänä huomatakseen että heillä vallitsee kommunismi.”

Maailmanlaajuinen noitien aikajakso!
Myöhään noitien "Lammas" -sapattina, tunnettu myös Lughnasaidina, joka on sielujen sadonkorjuun sapatti,
tapahtui täydellinen auringonpimennys. (24) Lukemattomat miljoonat ihmiset katselivat tätä pahaenteistä
tapahtumaa elokuun 1. päivänä 2008, ja kertoivat kammottavasta vaikutuksesta sen mukana. Monet ihmiset
haukkoivat henkeään ja olivat pelästyneitä tästä tapahtumasta. Me tiedämme että Luukkaan luku 21:25 kertoo
meille merkeistä taivaissa, ja siinä lukee seuraavaa: ”Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja
ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.” [Tämä raamatunkohta on semminkin
ajankohtainen, koska pian elokuun 16. päivänä tapahtui kuunpimennys ja nyt elo-syyskuun vaihteessa Karibialla
ja Meksikonlahdella on riehunut voimakas hurrikaani Gustav, eli meri ja aallot pauhaavat. Nämä voivat todellakin
olla merkkejä tuomiopäivästä. Suom. huom.] Kristittyinä me uskomme että nämä ovat merkkejä Jumalalta, mutta
illuminaatit, noidat ja astrologit uskovat että ne ovat enteitä (omens); ja he toimivat sen mukaisesti. Okkultistit
varoittavat kansakuntien johtajia tänään juuri kuten he neuvoivat kuninkaita ja keisareita ennen vanhaan. Tänä
päivänä, astrologit kertovat kansakuntien johtajille ja salaliittolaisille milloin aloittaa sotia ja poliittisia projekteja.
Muinaiset jumalat ja jumalattaret ovat itse asiassa demonihenkiä jotka pelaavat peliä heidän taikauskoisten
ihmiskäskyläistensä kanssa. Tuo mielessä, ja Marsin, Venuksen, ja Merkuriuksen alkaessa muodostaa kolmiota
läntisellä taivaalla lähellä auringonlaskua; se ei ole mikään ihme että sota puhkesi Venäjän ja Georgian välillä
elokuun 7. päivän yönä 2008.
Edellisen lisäksi, okkultistit ja noidat ovat uskoneet ikimuistoisista ajoista lähtien että auringonpimennys on
merkkinä siitä että joku maailman tärkeistä henkilöistä on kuollut. Kummallista kyllä, tämän saman aikakehyksen
aikana, entinen neuvostokirjailija ja toisinajattelija Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn kuoli.
Päivämäärän 08-08-08 klo 8:08 iltapäivällä aikana, Zeuksen olympiapata sytytettiin stadionilla soihdusta joka
puolestaan sytytettiin niin kutsutun auringonjumalan säteillä. Tämä on ensimmäisen asteen noituutta.
Huomautettakoon tässä että alkuperäiset olympiakisat Kreikassa, jotka järjestettiin vuosisatoja sitten, käytiin
alastomina. National Geographic - aikakauslehden mukaan, se oli ”alastomien urheilijoiden ja pakanajuhlien
aikaa”. Prostituutio oli hyvin laajalle levinnyttä, ja pederastia (poikaan kohdistuva homoseksuaalisuus) oli yleistä.
(25) Vuoden 2008 olympialaisten järjestelytoimikunnalla (Olympics Committee) oli uudenkaltainen ongelma, kun
lukuisten urheilijoiden täytyi käydä sukupuolitesteissä määrittääkseen olivatko he todella miehiä tai naisia (26)
Nämä kisat ovat saatanallisia alusta loppuun!

Vielä yksi merkki taivaissa!

Jos me katsomme länteen päin, juuri kun aurinko on laskeutumassa näkyvistä, me voimme nähdä kolme kirkasta
kohdetta taivaalla. Nämä tulevat olemaan näkyvissä syyskuun 2008 ensimmäisen puoliskon aikana. Kohteet,
kuten aikaisemmin mainittiin, ovat Merkurius, Venus, ja Mars. Nämä kohteet muodostavat täydellisen
tasakylkisen kolmion syyskuun 1. päivänä. Sitten, jotakin hyvin erikoista alkaa tapahtua. Mars ja Venus alkavat
siirtyä yhä lähemmäksi toisiaan. Okkultiikan maailmassa, Mars tarkoittaa sotaa, ja Venus tarkoittaa eroottista
rakkautta tai väärää rauhaa. Sitten syyskuun 11:ntenä 2008, täsmälleen seitsemän vuotta siitä päivästä kun World
Trade Centeriin hyökättiin, Mars ilmestyy läimäyttämään (slam) Venusta. Nämä kaksi kohdetta eivät varsinaisesti
törmää yhteen, mutta ne näyttäytyvät merkkinä taivaista. Kun minä etsiskelin Herraa ollen valppaana rukoukselle,
minä tunsin suurta ja syvää pahaa aavistusta joka näyttää tulevan kaikkialta. Ne joilla on kiikarit voivat katsella
tätä tapahtumaa auringonlaskun aikaan läntiseltä taivaalta. Mistä suuresta tapahtumasta Herra meitä varoittaa?
Pian me tiedämme! [Ks. 1 Tess. 5:3, niin tajuat. Suom. huom.]

Metamorfoosin henget!
Sana metamorfoosi tarkoittaa ”muutosta tai muodonmuutosta hengellisen voiman kautta”. Meidän
kansakuntamme ja maailmamme on hitaasti muuttunut pitkän aikaa ja on nyt muuttumassa nopeasti, ja se ei ole
parempaan suuntaan. Uskonto on yksi kaikkein näkyvimmistä ja dynaamisimmista muutoksen alueista, ja kun
ihmiset ovat yhä enemmän etääntyneet Jumalasta, me löydämme nyt ihmismassoja jotka ovat täysin vailla
arvostelukykyä. Yksi esimerkki tästä mainittiin lyhyesti elokuun 2008 Last Trumpetissa kun minä paljastin Todd
Bentleyn demonien riivaamaksi huijariksi. Jotkut ihmiset ovat tuominneet minut Bentleyn ankarasta
arvostelemisesta ja olen saanut vihaista postia hänen puolustajiltaan. Minulla on äänitiedosto (sound byte) yhdestä
Todd Bentleyn kokouksesta, jossa hän sanoo seuraavaa: ”Jumala kehotti minua tarttumaan tuon ladyn rampoihin
jalkoihin ja vatkaamaan (bang) niitä ylös ja alas lavalla kuten baseball-mailaa. Minä talutin hänet ylös ja tartuin
hänen jalkoihinsa (legs) ja aloin juopua hengestä (to go bam), ja sitten minä vatkasin hänen jalkojaan ylös ja alas
lavalla. Minä kysyin Jumalalta, ’Miksi voima ei siirry?’, ja Jumala sanoi, ’Sen takia koska sinä et ole potkaissut
tuota naista kasvoille.’”
Toinen kuvaus koskien Bentleytä tulee meille Kanadasta, jonne Bentley kutsuttiin puhumaan isossa
helluntaiseurakunnassa. Kirkossa oli laaja ilmastointisysteemi kattotuuletusaukkoineen. Bentleylle kerrottiin että
hän ei voisi panna päälle ilmastointia, koska iso määrä kyyhkysiä oli pesinyt ilmastointiyksikössä, joten systeemi
oli alas ajettu kunnes ongelma voitaisiin korjata. Todd Bentley tutki asiaa ja käänsi ilmastointiyksikön päälle
kuitenkin, ja kyyhkysensulkia alkoi purkautua ulos kattotuuletusaukoista ja leijailla alaspäin
kokoontumispaikkaan. Bentley yritti kertoa yleisölle että se oli ihme enkelinsulkien leijaillessa alas heidän
päälleen. Hänet potkaistiin ulos kirkosta valehtelijana ja petkuttajana, ja kehotettiin, ettei koskaan tulisi takaisin!
Kiitos Jumalalle ihmisistä joilla on tarpeeksi järkeä nähdä tämän ihmispaholaisen lävitse! Surullista kyllä, suuret
joukot pastoreita, erityisesti Euroopasta, kerääntyvät Bentleyn kokouksiin. Me olemme menneet niin pitkälle!
Ihmiset ovat niin helposti petettävissä näinä viimeisinä päivinä, ja meidän hallituksemme on hyvin tietoinen tästä
tilanteesta. Itse asiassa, monet ihmiset vieläkin ajattelevat että me elämme vapaassa maassa. Huomautettakoon
tässä että nykyään on miljoona amerikkalaista terroristitarkkailulistalla, jota kontrolloi Kotimaan
turvallisuusministeriö. (27) Kotimaan turvallisuusministeriö on nyt valtuuttanut pidättämään mielin määrin keitä
tahansa ja kaappaamaan kaikki elektroniset laitteet matkustajilta matkustettaessa Yhdysvaltoihin. (28)
Surullista kyllä, meistä on tullut kansakunta joka on aivan liian riippuvainen elektronisista laitteista, ja nykyään
on olemassa vahvaa todistusta siitä että miljoonat matkapuhelimet jotka toimivat minä aikana tahansa saavat
aikaan kovia ja äkillisiä sähköiskuja (lightening strikes). Tätä tapahtuu koska matkapuhelimet ovat
sähkömagneettisen kentän kantajia, mikä tekee niistä voimakkaita ukkosenjohdattimia. Salamia houkutellaan
sellaisilla esineillä, ja seuraus voi olla kuolettava! (29) Tässä maailmassa on nyt kolme miljardia ihmistä
käyttämässä matkapuhelimia ja monet niistä ovat käytössä pitkiä aikajaksoja. Intensiivinen tutkimus on jo
osoittanut että säteily näistä puhelimista aikaansaa aivoja vahingoittavia kuulohermoston kasvaimia. (30)
Matkapuhelimet päästävät mikroaaltosäteilyä, mikä rasittaa endoteelisoluja (verisuonten sisäpinnan soluja) ja
vahingoittaa veri-aivoestettä (blood-brain barrier), joka estää haitallisia ainesosia veressä kulkeutumasta aivoihin.
(31)
Tämä viimeinen sukupolvi on eräs joka on koukussa elektronisiin laitteisiin jokaisella elämän tiellä. Lähes
jokainen lämmittää ruokaa mikroaaltouunilla, joka tuottaa syöpää aiheuttavia vapaita radikaaleja (free radicals)
heidän ruokaansa. Mikroaaltouunissa on magnetroni (magnetron), mikä on laite joka synnyttää aaltoja

taajuudeltaan noin 2,45 gigahertsiä. Säteilyaallot ovat vuorovaikutuksessa ruuan kanssa, ja energia vaihtaa
polariteetin positiivisesta negatiiviseen kussakin aaltosyklissä. Tätä tapahtuu miljoonia kertoja sekunnissa,
aiheuttaen ruuan molekyylien rotaatiota (kiertoliikettä) joka saa aikaan hankauksen. Se on tämä hankaus (friction)
joka tuottaa kuumuuden joka puolestaan lämmittää ruuan. Ruuan vitamiini- ja ravintosisältö pilataan täysin kun
molekyylit revitään voimaperäisesti erilleen. Laboratoriossa tätä kutsutaan ”rakenteelliseksi isomerismiksi
(epämuodostuneisuudeksi).” (32)
Saatana viettää suurta päivää ihmisten ja heidän elektronisten laitteidensa kanssa. Uutta iPhone 3G -puhelinta
mainostetaan Australiassa hyvin herjaavalla tavalla. Seuraavat sanat löydetään mainoksesta: ”Mobiililaite jota
nimitetään Jeesus-puhelimeksi, on saamaisillaan toisen tulemuksensa. iPhone 3G, Applen ensimmäisen kokeilun
uusi inkarnaatio matkapuhelinbisneksessä, aloittaa myyntinsä 22 maassa.” (33) Tämä on selvästi meidän
Vapahtajamme pilkkaa. Meidän pitäisi myös muistaa että Apple tietokoneyhtiön symboli on omena josta on
puraistu palanen, esittäen ihmiskunnan lankeamista syntiin. Me tiedämme myös että ensimmäiset Apple
tietokoneet tullessaan markkinoille varhain 1980-luvulla myytiin 666 dollarilla.
Kesäkuun 29. päivänä 2008, Associated Press julkaisi jutun eriskummallisesta kokeilusta joka saattaa nyt tapahtua
Meyrinissä, Sveitsissä. Suurin hiukkaskiihdytin (atom-smasher) joka on koskaan rakennettu, oli tarkoitus
käynnistää elokuussa 2008. Se tullaan ramppaamaan ylös (ramp up) täyteen kapasiteettiin useiden kuukausien
aikajakson kuluessa. Tämän protonitörmäyttimen (atomic collider) rakentaminen maksoi 5,8 miljardia dollaria ja
sitä kutsutaan suurimmaksi tieteelliseksi kokeiluksi maailmanhistoriassa. Se on seitsemän kertaa voimakkaampi
kuin Fermilab Chicagossa, Illinoisissa. Massiivinen laite sijaitsee 330 jalan (1 jalka = n. 30 cm) syvyydessä maan
alla ja on 17 mailia ympärysmitaltaan. Laitetta käytetään tutkittaessa ”pimeää ainetta (dark energy)” ja uusia
ulottuvuuksia. Jotkut fyysikot uskovat että laite voisi luoda mustia aukkoja jotka nielaisisivat maapallon tai
muuttaisivat maapallon muulla tavoin ikuisesti. Tri. Walter L. Wagner, fyysikko, sanoi että turvallisuusraportissa
koskien laitetta on useita merkittäviä puutteita, ja hän kuumeisesti yrittää pysäyttää projektin. Hän viilasi
oikeusjutun keskeyttääkseen laitteen aktivoinnin, mutta hänen varoituksensa on hylätty USA:n hallituksen
toimesta. Kesäkuun 24. päivänä 2008, USA:n oikeusministeriön lakimiehet, edustaen energiaministeriötä ja
kansallista tiedesäätiötä (National Science Foundation), viilasivat aloitteen jättää tapaus käsittelemättä. (34)
Minkälaisen reaktion tämä laite aiheuttaa herkkään balanssiin joka pitää maapallon paikoillaan? Raamattu
varoittaa meitä siitä että jokin tulee ravistamaan maan kiertoradaltaan jonakin päivänä. Jesajan luvusta 13:13 me
luemme seuraavaa: ”Sentähden minä järisytän taivaat, ja maa järkkyy paikaltansa Herran Sebaotin
kiivaudesta, hänen vihansa hehkun päivänä.” Tuo päivä on nopeasti lähestymässä! Missä sinä vietät
ikuisuuden?
Lopuksi, haluan sydämestäni kiittää kaikkia teitä jotka tuette tätä lopunajan profeetallista ministeriötä. Rukoilen
että tulette olemaan äärimmäisen siunattuja. Muistakaa lähettää rukouspyyntönne niin ne tullaan yksilökohtaisesti
viemään Jumalan valtaistuimelle meidän rukoustiimiemme toimesta. Armo ja rauha olkoon moninkertaisesti
yllänne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
David J. Meyer
Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")
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