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Amerikka – ahdistunut ja kontrolloitu
kansakunta!
(America - A Nation Oppressed And Controlled!)
”Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa
rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan
himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. Ja
maailma katoaa ja sen himo; mutta joka tekee Jumalan tahdon, se pysyy
iankaikkisesti.”
1. Johanneksen kirje 2:15-17
”Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme.”
Hebrealaiskirje 13:14
”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen
maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin,
minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian,
miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan:
"Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he
ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja
hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää
oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on
mennyt." Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän
sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet". Ja hän sanoi minulle: "Se on
tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden
lähteestä lahjaksi. Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa,
ja hän on oleva minun poikani. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja
murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien
valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen
kuolema."”
Ilmestyskirja 21:1-8

Tässä LTN:n numerossa me jälleen kerran tutkistelemme meidän aikamme nykytapahtumia kun me
kuljemme aina vain lähemmäksi meidän Herramme ja Vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen,
takaisintuloa. Tässä maailmassa on käynnissä niin paljon väärää, ja se on hyvin selvää mihin suuntaan
me olemme kulkemassa. Me tarvitsemme meidän luottamustamme Jeesukseen nyt enemmän kuin
koskaan, sillä nämä ovat hyvin ahdistavia aikoja. Jos minulla ei ole Herraa kanssani, jos Herra ei ole
minun puolellani, minä epäilisin, josko minä pystyisin edes käsittelemään lukemiani uutisia. Niistä on
tullut loputon pahuuden virta yhden asian toisensa jälkeen mennessä pieleen. Minä kehotan jok’ikistä
teistä luovuttamaan sydämenne Jumalalle ja vastaanottamaan Kristuksen pelastus sillä aikaa kun vielä
voitte. Aika on lyhyt!
On olemassa voimakasta aavistusta läpi maailman kun monet ihmiset voivat tuntea näiden viimeisten
päivien paineen ja tuntea että jotakin hyvin pahaa on tulossa tapahtuvaksi. Tiedeyhteisö yleensä katsoo
tämän johtuvan siitä mitä he kutsuvat globaaliksi lämpenemiseksi tai ilmastonmuutokseksi. Itse
asiassa, Ove Hoegh-Guildberg, Globaalin Ilmastonmuutoksen Instituutin (Global Change Institute)
johtaja Queensland’in yliopistossa, Australiassa, antoi äskettäin seuraavan lausunnon, ”Me olemme
hyvinkin matkalla kohti seuraavaa suurta sammumistapahtumaa (extinction event).” (1) Musertava
näkemys näyttää olevan se, että maailma on peruuttamattoman käännekohdan aivan reunalla. Se
johtuu tästä että he otaksuvat, että voimakkaasti vaikuttava toimenpide täytyy nyt suorittaa yrityksessä
pelastaa maaplaneetta. Totuus on, vaikka ihmiset voivat ajaa heidän hybridiautoillaan, kierrättää,
kompostoida, ja tehdä kaikkea mahdollista vähentämään heidän hiilijalanjälkiään, että kaikki nämä
ponnistelut eivät tule muuttamaan mitään. Raamattu sanoo meille, että tämä maailma tulee palamaan
tulessa, ja ei ole olemassa mitään mitä Al Gore, Barack Obama, tiedemiehet tai sinä voit tehdä sen
suhteen. Älä anna tuon peljästyttää sinua kuitenkaan. Jumala on luvannut meille ”uudet taivaat ja
uuden maan missä asuu oikeudenmukaisuus”.

BP öljyvuodon jälkimainingit
Heinäkuun 15. päivänä 2010, British Petroleum lopulta onnistui peittämään heidän öljyvuotonsa
Meksikonlahdella ja pysäyttämään öljyvirran. Se oli kaikkien aikojen suurin tapaturmainen öljyvuoto
kun suunnilleen 4,9 miljoonaa barrelia (1 barreli = n. 159 litraa) öljyä pulppusi Meksikonlahteen. (2)
Huomattavaa kyllä, suuri osa vuotaneesta öljystä näyttää olevan jo hävinneen. Vaikkakin tuo saattaa
näyttää hyvältä uutiselta, asiantuntijat, jotka ovat perehtyneet tilanteeseen, ovat huolissaan siitä, että
paljon öljyä on nyt pinnan alla ja sitä voi olla mahdotonta ottaa haltuun tai puhdistaa. (3) [Näin onkin
kun hiljattain havaittiin liki kilometrin syvyydessä oleva vedenalainen öljylautta Meksikonlahdelta,
jonka pituus on 35 kilometriä ja leveys kaksi kilometriä. Öljylautta ei ollut kovin paksu, mutta tutkijat
muistuttavat sen silti olevan vaaraksi ympäristölle. Suom. huom.]
Toinen juttu on massiiviset määrät hyvin myrkyllistä hajotusainetta (dispersant), joka tunnetaan
nimellä Corexit 9500, jota BP käytti öljyntorjunnassa. Huolimatta ympäristönsuojeluviraston
(Environmental Protection Agency) määräyksestä käyttää hajotusainetta säästeliäästi,
rannikkovartiosto kertoi 74 annostelijasta (waivers), jotka mahdollistivat käyttää yli miljoona gallonaa
(1 gallona = 3,79 litraa) vaarallista ainetta. Tämä toiminta on herättänyt Massachusetts’in osavaltion
demokraattikansanedustajan Edward Markey’n vihan, joka totesi kirjeessä, ”BP pommitti usein maton
mereen näillä kemikaaleilla ja rannikkovartiosto salli heidän tehdä niin.” (4) Tri. William Sawyer,
myrkkyopin asiantuntija sanoi, ”Hajotusaineet joita käytettiin BP:n puhdistamisyrityksissä, tunnettu
nimillä ’Corexit 9500’ ja ’Corexit EC9527A’, tunnetaan myös hajusta poistettuna kerosiinina.
Kunnioittaen meren myrkyllisyyttä ja mahdollisia terveysriskejä ihmisille, tutkimukset kerosiinin
altistuksista osoittavat vahvasti potentiaalisia terveysriskejä vapaaehtoisille työntekijöille, vakituisille
työntekijöille, merikilpikonnille, delfiineille, hengittäville matelijoille, ja kaikille lajeille, joiden täytyy
nousta pintaan hengittämistä varten, yhtä hyvin kuin linnuille ja kaikille muille nisäkkäille. Erityisesti,
minä olen pohtinut merenlajeja, jotka nousevat pintaan ilman sisäänhengitystä varten, sellaisia kuten
merikilpikonnia, delfiinejä ja muita eläinlajeja, jotka ovat erityisen haavoittuvia ’Corexit 9500:n’
myrkyllisyydelle, jolla on harras halu mennä keuhkoihin eläimen noustessa pintaan.” (5) Corexit’ia
käytettiin massiivisissa määrissä huolimatta vähemmän myrkyllisten hajotusaineiden, sellaisen kuten
Dispersit’in, saatavuudesta, jota valmistaa U.S. Polychemical Corporation. (6)

Tie elpymiseen vai tie turmioon?

Meidän johtajamme Washingtonissa jatkavat vakuutteluaan siitä, että talous on elpymässä. USA:n
valtiovarainministeri Timothy Geithner lausui hiljattain, ”Sinä olet näkemässä elpymistä. Sinä näet
yksityisten investointien kasvavan jälleen, plus työpaikkojen kasvun alkavan palata. Ja tuo on hyvin
rohkaisevaa.” Keskuspankin puheenjohtaja Ben Bernanke informoi myös meitä siitä, että me
näkisimme ”kohtuullista kasvua, työttömyysasteen loivaa laskua ja vaimeaa inflaatiota useiden
seuraavien vuosien aikana”. (7)
Työttömyyden ”loiva lasku” tässä maassa on todellakin ollut hyvin loivaa. Associated Press’in raportti
osoittaa, että 71,000 yksityisen sektorin työpaikkaa lisääntyi heinäkuussa. Tämä on pikkuluku ja eikä
edes tee lommoa työttömien työnhakijoiden 9,5%:n määrään. Yhdysvaltojen täytyisi saada 200,000
työpaikkaa lisää kuukaudessa saadakseen aikaan mitä tahansa merkittävää kasvua. Ja jopa tuolla
tahdilla, se veisi silti vuosia saada takaisin kaikki työpaikat, jotka menetettiin taantuman alusta lähtien.
Sama raportti osoittaa, että 14,6 miljoonaa amerikkalaista haluaa työpaikan, mutta he ovat
kykenemättömiä löytämään työtä. (8)
Useat ekonomistit ja muut talousasiantuntijat sanovat nyt, että me voisimme kohdata ”tuplavee (double
dip)” taantuman, mikä on taantuma, jota seuraa lyhyt kasvuperiodi, ja jota puolestaan seuraa toinen
taantuma. Peter Morici, liiketalouden ekonomi Marylandin yliopistosta, totesi, ”Merkkejä on runsaasti
siitä, että elpyminen on horjuvaa.” Ekonomisti Yalen yliopistosta nimeltään Robert Shiller väittää että
on olemassa suurempi kuin 50%:n mahdollisuus tuplavee-taantumaan. Jopa entinen Keskuspankin
puheenjohtaja Alan Greenspan tunnusti että tuplavee-taantuma voisi kohdata. (9)
Asuntomarkkinat jatkoivat laskuaan heinäkuussa sen jälkeen kun markkinoiden pönkittäminen
lopetettiin Liittovaltion kannustimilla. Kodinostohakemukset vajosivat 13 vuoden alhaisimpaan tasoon
uutistoimisto Reutersin mukaan. (10) Reuters raportoi myös, että asuntorakentajien luottamus oli
alhaisimmillaan 15 kuukauteen, (11) ja pankit ovat taas ottamassa haltuunsa koteja ennätystahdissa.
Pankit ottivat kontrolliinsa 269,962 kotia vuoden 2010 toisella neljänneksellä ja niiden odotetaan
pakkohuutokauppaavan enemmän kuin miljoona kotia tänä vuonna. (12) Valitettava seuraus
asuntomarkkinoiden romahduksesta tässä maassa on ollut kodittomuuden lisääntyminen. Vuonna
2009, enemmän kuin 170,000 perheen täytyi hakea suojaa kodittomien turvapaikoista, mikä oli
huimaavat 30% lisäystä vuodesta 2007 saakka. (13)
Finanssivalvojat Liittovaltion talletusvakuutuslaitoksessa (FDIC) jatkavat pankkien sulkemisia.
Äskettäiset sulkemiset käsittävät pankkeja Floridan, Georgian, Oregonin, ja Washingtonin
osavaltioissa. Kaatuneitten pankkien lukumäärä Yhdysvalloissa kohosi 108:aan heinäkuussa, ja me
tulemme todennäköisesti näkemään lisää kaatumisia läpi koko vuoden. On mielenkiintoista panna
merkille, että vain kolme pankkia kaatui vuonna 2007, kaksikymmentäviisi kaatui vuonna 2008, ja 140
kaatui vuonna 2009. (14)
Kyllä, he kutsuvat näitä aikoja ”elpymisen” päiviksi. Ja näinä elpymisen päivinä, me olemme nähneet
sellaisia otsikoita kuin ”Ekonomistit näkevät USA:n elpymisen heikkenevän”, (15) ”Osavaltioiden
kuvernöörit kohtaavat taloudellista jännitettä (fiscal strain)”, (16) Keskuspankki on huolissaan listan
venymisestä pitemmäksi”, (17) ”USA:n piirikunnat kohtaavat vajeita leikkausten kanssa”, (18)
”Schwarzenegger julistaa Kaliforniaan taloudellisen hätätilan”, (19) ”Työttömyys ja asuntomarkkinat
lisäävät uhkia USA:n elpymiselle”, (20) ”Lisää amerikkalaisten luottokelpoisuuksien vajoamista halki
Keski-Michiganin”. (22) Ilmeisesti, joillakin Michiganin osavaltion asukkailla on sen verran vähäinen
luottamus USA:n valuuttaan, että he sen sijasta käyttävät yksityisissä rahapajoissa valmistettua rahaa.
(23)
Samaan aikaan, Washingtonissa on puheensorinaa ikärajan nostamisen suhteen kun joku voisi hakea
sosiaaliturvaa 70 vuoden ikään asti. Edustajainhuoneen enemmistöjohtaja Steny Hoyer, demokraatti
Marylandin osavaltiosta, totesi, ”Me valehtelemme itsellemme ja lapsillemme jos me sanomme, että me
voimme ylläpitää nykyisiä tasoja ilmaisrahakulutukseen, kulutus- ja verotusturvaan ilman maamme
saattamista vararikkoon. Me voisimme ja meidän pitäisi harkita korkeampaa eläkeikää tai joku
jäädyttäisi elämänkaaret, harkita progressiivisempaa sosiaaliturvaa ja progressiivisempia Medicareetuja, ja vahvempaa turvaverkkoa amerikkalaisille, jotka tarvitsevat sitä eniten.” (24) U.S. News and
World Reports julkaisi artikkelin viime kuussa otsikolla, ”Kahdeksan realiteettia uudesta eläkeiästä”.

Artikkeli sisälsi sellaisia ehdotuksia kuten ”jatka työllistämistä”, eläkkeelle jäämisen sijaan, ja jopa
palaamista kouluun. (25) On alkamassa näyttää siltä kuin monet amerikkalaiset eivät voisi koskaan
saada edes mahdollisuutta vetäytyä eläkkeelle. Äskettäinen raportti The Business Insider -nettisaitilta
osoitti, että 36% amerikkalaisista eivät myötävaikuta yhtään eläkeohjelmaan, ja 43%:lla
amerikkalaisista on vähemmän kuin 10,000 dollaria säästettynä eläkkeelle siirtymistä varten. (26)
Ehkä sinä olet kuullut että rikkaat rikastuvat, köyhät köyhtyvät, ja keskiluokka on kokonansa
häviämässä. Viimeaikaiset uutisraportit osoittavat, että tuo on täsmälleen sitä mitä on tapahtumassa.
Mieti seuraavia tosiasioita: 83 prosenttia kaikista USA:n pörssiosakkeista on yhdellä prosentilla
ihmisistä käsissä, yli 1,4 miljoonaa amerikkalaista jätti henkilökohtaisen konkurssihakemuksen vuonna
2009, (27) samalla kun amerikkalaiset vastaanottavat nyt ruokakuponkeja. Toisaalta, miljonäärien
lukumäärä kasvoi 17,5 prosentilla vuonna 2009 kymmenellä suurella metropolialueella Yhdysvalloissa.
(28)

Teknologia ja yksityisyyden kuolema!
On olemassa paljon hämmästyttävää teknologiaa esillä näinä päivinä. Ja samalla kun tällä teknologialla
voi olla hauska leikkiä ja se näennäisesti tekee meidän elämästämme helpomman ja kiinnostavamman,
meidän täytyy pitää mielessä että tuleva Uusi maailmanjärjestys olisi kykenemätön toimimaan ilman
näitä hämmästyttäviä nykyaikaisia edistysaskeleita. Me elämme nyt maailmassa missä kuluttajat
kantavat laajaa valikoimaa laitteita, jotka pitävät heidät kytkettyinä Internetiin kaiken aikaa. Itse
asiassa, me voimme nyt käyttää sitä mitä he kutsuvat ”mobiililaajakaistaksi” mennäksemme verkkoon
melkein missä tahansa maata niin kauas kuin lähistöllä on kännykkämastoja.
Emme ainoastaan pysty olemaan kytkettynä ”maailmanlaajuiseen verkkoon” lähes missä tahansa, vaan
monet ihmiset vapaaehtoisesti kertovat suuren osan toimistaan verkkosivustolla joka tunnetaan
Facebook’ina. Facebook on sosiaalinen verkostoitumissivusto, missä sinä voit postittaa
tilannepäivitykset ystävillesi ja tuttavillesi, lähettää kuvia ja videoita, pelata pelejä, ja olla
vuorovaikutuksessa verkkosivuston muiden jäsenten kanssa. Facebook on niin riippuvuutta aiheuttava,
että monet ihmiset nykyään tarkastavat sitä niin pian kuin he heräävät, jopa ennen kylpyhuoneessa
käyntiä. (29)
On ollut paljon väittelyä Facebook’in yksityisten menettelytapojen suhteen näinä viimeisinä
muutamana vuotena. Monet jäsenet huolestuivat sen jälkeen kun Facebook laittoi tiettyä informaatiota,
sellaista kuten ystävien listaa ja valokuvia, saataville jokaisen katsottavaksi Internetissä. Saatuaan
paljon ei-haluttua julkisuutta, Facebook antoi periksi ja lisäsi uudet yksityisyyskontrollit lievittämään
jäsentensä pelkoja.
Mutta Facebook’in perustaja, Mark Zuckenberg, ei näytä pitävän yksityisyyttä kaikesta huolimatta
tärkeänä. Vuoden 2010 tammikuussa hän lausui, ”Ihmiset ovat todella tehneet olonsa mukavaksi, ei
ainoastaan jakamalla enemmän tietoa ja erilaatuista, vaan avoimemmin ja useampien ihmisten kanssa.
Tuo sosiaalinen normi on juuri jotakin mikä on kehittynyt ajan kuluessa. Me tarkastelemme sitä
roolinamme järjestelmässä olla jatkuvasti innovatiivinen ja olla päivittämässä sitä mitä meidän
systeemimme on määrä heijastaa siitä mitä nykyiset sosiaaliset normit ovat.” (30)
On todennäköistä, että Facebook varastoi kaiken datan jota sen jäsenet antavat käsiteltäväksi
epämääräiseksi ajaksi. On mahdollista että he saattavat pitää käsissään sinun dataasi, (jota sivumennen
sanoen, he pitävät heidän datanaan) jopa sen jälkeenkin kun sinä peruutat jäsenyytesi ja jätät sivuston.
Joten jopa tajuamatta sitä, Facebook’in jäsenet jättävät taakseen informaatiorunsauden itsestään,
heidän henkilökohtaiset elämänsä, ja heidän perheensä. Tietysti, jos Liittovaltion hallitus aikoisi tulla
kuvioihin mukaan ja pyytää tätä informaatiota, minä pitäisin epätodennäköisenä että Facebook
kieltäytyisi luovuttamasta sitä.
Jos sinä satut olemaan älypuhelimen käyttäjä, sinun puhelinsovelluksesi saattaa vakoilla sinua.
Associated Press’in artikkelin mukaan, monet sovellukset Applen iPhonen ja Googlen Android
käyttöjärjestelmää varten vetävät pois arkaluonteista dataa puhelimestasi ja lähettävät sitä kolmansille
osapuolille. Tähän dataan voi sisältyä kontaktisi, valokuvia, tekstiviestejä, ja Internet-historiat. (31)
Minä luulen että se selittää miksi niin monet sovellukset ovat ”ilmaisia”.

CNET News on raportoinut että Hewlett Packardin Laboratoriot (HP Labs) on aikomassa rakentaa
tietokoneita, jotka tarkkailevat jokaista siirtoa jonka sinä teet. Tietokoneet jäljittäisivät jokaisen
musiikkikappaleen jota sinä kuuntelet, jokaisen elokuvan jota sinä katselet, jokaisen kirjan jota sinä
luet, ja luultavasti kaikki muut asiat, joita sinä teet koneellasi. HP Labs’in johtaja Prith Banerjee lausui,
”Kun sinä ajattelet sitä, HP myy 75 miljoonaa PC-konetta vuosittain. Tuo on uskomaton valvontaasema, jonka välityksellä me voimme tarkkailla kaikenlaisia asioita. Jos sinä katsot Googlea, jos sinä
katsot Amazonia, ne kykenevät katselemaan vain mitä kuluttaja tekee heidän verkkosivullaan.” (32)

Ahdistus viimeisinä päivinä!
Siellä näyttää olevan kauhistuttavaa vallan väärinkäyttöä näinä päivinä, olipa sitä kouluviranomaisten,
lain valvonnan, tai Liittovaltion hallinnon toimesta. Tässä on vain muutama esimerkki:
Providence’ssä, Rhode Islandin osavaltiossa, kouluviranomaiset kielsivät kahdeksanvuotiaan pojan
hatun, koska sitä koristivat lelusotilaat, jotka kantoivat aseita. Pojalle ja hänen vanhemmilleen
kerrottiin, että hänen hattunsa rikkoi ankaraa nollatoleranssilinjaa asepolitiikassa. (33)
Portland’issa, Oregonin osavaltiossa, terveystarkastajat sulkivat seitsemän vuotta vanhan
limonadikojun havaittuaan, että sillä ei ollut 120 dollarin myyntilupaa toimiakseen. (34)
Poliisiviranomaiset El Reno’ssa, Oklahoman osavaltiossa, etälamauttivat 86 vuoden ikäisen vammaisen
isoäidin, ei kerran, vaan kahdesti, sen jälkeen kun hän oletettavasti ”otti vielä aggressiivisemman
asennon vuoteessaan”. Konstaapelit myös astuivat naisen happiletkun päälle kunnes hän alkoi kärsiä
hapenpuutteesta. (35)
Presidentti Obama on kehottanut Liittovaltion työntekijöitä vähentämään liikematkailua ja autolla
matkustamista yrityksessä vähentää saastumista. Lausunnossa, joka annettiin heinäkuussa 2010,
Obama sanoi, ”Hallinnolla on vastuu käyttää tuota energiaa viisaasti, supistaa polttoaineenkulutusta,
parantaa energiatehokkuutta, käyttää uusiutuvaa energiaa, kuten tuulta ja aurinkoa, ja leikata
kustannuksia.” (36) Minä mietin aikoisiko presidenttimme supistaa omaa energiankulutustaan.
Aikooko Obama parantaa henkilökohtaista energiatehokkuuttaan ja leikata kustannuksia? Ei, Obama
tykkää lennellä ympäriinsä valtavissa bensiiniä ahmivissa lentokoneissa ja ajella ympäriinsä isoissa
bensasyöpöissä autoissa. Jonkun pitäisi tehdä tutkimus Obaman hiilijalanjäljen koosta. Se on
luultavasti suunnaton.
Elokuun 6:ntena 2010, Rasmussen Reports julkaisi tulokset järkyttävästä gallup-kyselystä. Tulokset
osoittavat, että 9% amerikkalaisista uskoo, että Liittovaltion hallituksen pitäisi saada tehdä mitä
tahansa he haluavat. Tuo luku itsessään on tarpeeksi järkyttävä, mutta tulokset myös osoittivat, että
USA:n poliittisen yhteiskuntaluokan (U.S. Political Class) piirissä, 54% uskoo, että hallinnon ”pitäisi
saada tehdä lähes mitä tahansa”. (37) Joten pohjimmiltaan, meidän johtomme sisällä ja noiden
keskuudessa, jotka johtavat Yhdysvaltoja, yli puolet heistä uskoo, että ei pitäisi olla mitään rajoja sille
mitä he voivat tehdä. Kaupungintalon kokouksessa (town hall meeting) viime heinäkuussa,
Demokraattien kongressimies Pete Stark Kaliforniasta totesi, ”Minä luulen että on olemassa hyvin
vähän perustuslaillisia rajoja, mitkä estäisivät Liittovaltion hallitusta säännöksistä, jotka voisivat
vaikuttaa sinun yksityiselämääsi.” Hän edelleen jatkoi sanoen, ”Liittovaltion hallitus, kyllä, voi tehdä
melkein mitä tahansa tässä maassa.” (38) Selvästikin, poliittinen luokka ja meidän hallintomme jäsenet
pitävät itseään eliittiluokkana, joka on parempi kuin tavalliset amerikkalaiset ihmiset.
Ehkäpä yksi ällistyttävimmistä löydöistä koskien meidän hallintoamme paljastettiin kaksitoistavuotiaan
tytön kautta. BridgeAnne d’Avigon aloitti sukututkimusprojektin kymmenen vanhana. Tutkimuksen
loppuvaiheessa, hän huomasi että jokainen Yhdysvaltojen presidentti on sukua toisillensa paitsi yksi.
Lukuun ottamatta Martin Van Buren’ia, jokainen presidentti voidaan jäljittää taaksepäin Englannin
kuningas John’iin, käsittäen meidän nykyisen presidentin, Barack Obaman. (39) Tämä on joko yksi
merkillisimmistä yhteensattumista ihmiskunnan historiassa, tai se osoittaa, että siellä on näkymätön
voima vaikuttamassa ja manipuloimassa Yhdysvaltojen presidentin virkaa.

Sota ja lisää sotaa!
Sota Afganistanissa on nyt jatkunut jatkumistaan lähes yhdeksän vuoden ajan. Huolimatta tosiasiasta,
että USA:n sotavoimat omistaa hämmästyttävää teknologiaa ja kaikenlaista kehittynyttä aseistusta, he
ovat olleet kykenemättömiä kukistamaan Talibania ja voittamaan tuota konfliktia. Surullista kyllä, 63
USA:n sotilasta menetti henkensä Afganistanissa viime kuussa. [Minusta ei ollenkaan niin surullista,
kun ajattelee että USA on hyökkäävä ja miehittävä osapuoli. Suom. huom.] Associated Press’in raportin
mukaan, heinäkuu 2010 oli kuolettavin kuukausi Afganistanin sodan tilastoissa Yhdysvalloille. (40)
Sinä ajattelisit että yhdeksän pitkän sotavuoden jälkeen, asiat olisivat muuttumassa paremmiksi, ei
pahemmiksi.
Ei ainoastaan USA:n armeijalla ole vaikeuksia voittaa Afganistanin sotaa, he myös kuluttavat miljardeja
dollareita tuossa prosessissa. Viime kuussa, Barack Obama allekirjoitti tuhlauslaskun rahoittamaan
sotilasmenojen jyrkkää nousua. Hintalappu tuolla laskulla on lähes 59 miljardia dollaria 37 miljardin
mennessä tuosta Irakin ja Afganistanin sotaponnisteluihin. USA:n Kongressi on määrännyt varoja yli
biljoona dollaria sotimiseen vuodesta 2001 lähtien. (41)
Samaan aikaan, jännitteet Yhdysvaltojen ja Iranin välillä pysyvät korkeina. Kun USA:n
yhteisesikuntapäälliköiden puheenjohtajalta (chairman of the U.S. Joint Chiefs of Staff), amiraali Mike
Mullen’ilta, kysyttiin olisiko USA:n armeijalla mitään varautumissuunnitelmia hyökkäämään Iraniin,
hän vahvisti että sellaisia suunnitelmia on olemassa. Vastauksena, Iran on väittänyt että heillä on jo
kaivettuja massahautoja USA:n joukoille etukäteisvalmistelussa johonkin amerikkalaisten
hyökkäykseen. (42) Vihamielisyys Iranin ja Yhdysvaltojen välillä on yllyttänyt Toyota Motor Corp’ia
keskeyttämään kaiken viennin Iraniin. (43) YK:n turvallisuusneuvosto, Yhdysvallat, ja Euroopan
Unioni ovat kaikki määränneet tai laajentaneet pakotteita Irania vastaan. Kostoksi noista sanktioista,
Iranin hallinto on ilmoittanut, etteivät he enää tule käyttämään USA:n dollareita tai euroja.
Ensimmäinen varapresidentti Mohammad Reza Rahimi kuulemma sanoi, ”Nämä valuutat ovat
saastaisia ja me emme myy enää öljyämme dollareissa ja euroissa.” (44) Kun me katselemme asioiden
edelleen tiivistyvän Yhdysvaltojen ja Iranin välillä, joku voi vain ihmetellä kuinka kauan kestää ennen
kuin me näemme 3. maailmansodan. [Kaikki on Jumalan käsissä eli milloin Ilmestyskirjan 2. sinetti
avataan (Ilm. 6:3-4). Suom. huom.]
Pohjois-Korea pysyy myös potentiaalisena uhkana. Sen jälkeen kun Yhdysvallat ja Etelä-Korea
järjestivät yhteiset merisotaharjoitukset keskenään voimannäytössä, Pohjois-Korea vastasi tulittamalla
110 tykistön ammusta lähelle sen kiisteltyä merirajaa Etelä-Korean kanssa. (45) Tämä reaktio oli paljon
miedompi kuin aikaisemmin lausuttu uhkaus kohottaa ydiniskuvalmiutta Yhdysvaltoja ja Etelä-Koreaa
vastaan. (46)
Minulla on edessäni artikkeli otsikolla, ”Kiinalaiset ohjukset voisivat muuttaa Tyynenmeren
voimatasapainoa”. Artikkeli kertoo, että Kiina on viimeistelemässä uutta ohjusta, jota kutsutaan nimellä
Dong Feng 21D. Tämä ohjus on niin kehittynyt, että se voidaan laukaista maasta ja iskeä tarkasti
liikkuviin lentotukialuksiin 900 mailin (1 maili = n. 1,6 km) etäisyydeltä. Tämä uusi ohjus aiheuttaa
melkoista huolta niiden joukossa, jotka ovat Washingtonissa ja USA:n armeijassa. USA:n
puolustusministeri Robert Gates antoi seuraavan lausunnon, ”Kun pohdimme sellaisten maiden kuten
Kiina armeijan modernisointiohjelmia, meidän pitäisi olla vähemmän huolissaan heidän mahdollisesta
kyvystä haastaa USA, tasasuhtaisesti – ilmahävittäjien vertailussa tai merisota-alusten vertailussa – ja
olla enemmän huolissaan heidän kyvystään häiritä meidän liikkumisen vapauttamme ja kaventaa
meidän strategisia vaihtoehtojamme.” (47) On melko selvää, että Kiinalla on toiveita vallata rooli
”maailman suurimpana supervaltana”.

Vampyyrikulttuurin synkkä nousu!
AFP:n äskettäinen raportti, otsikolla, ”Vampyyrit iskevät hampaansa USA:n suureen yleisöön”,
korostaa järkyttävää trendiä. Yhä suurempi osa teineistä ja nuorista aikuisista pitää nykyään itseään
vampyyreinä. Artikkelin mukaan, sadat ”vampyyrit” kokoontuvat yhteen osallistuakseen juhliin (balls)
muutaman kuukauden välein. Eräs sellainen vampyyri, tunnettu Seregon O’Dalley’na, totesi, ”Se on
kuin uskonto. On kokoontumistiloja, ja juhlakulkueita, ja klaaneja, ja eräänlaisia johtajia, pappeja.”

Artikkeli myös kertoo, että tämä ”vampyyri” (she) rakastaa verenmakua. ”Aina silloin tällöin minä juon
verta. Minä pistän sormeeni ja otan verta”, hän sanoo. (48) Vampirismi on kasvattanut suosiotaan
viimeisten muutamien vuosien kuluessa johtuen Twilight- kirja- ja elokuvasarjasta ja HBO- televisioshow’sta, tunnettu nimellä ”True Blood (Aito veri)”.
Samalla kun Twilight saattaa näyttää harmittomalta jollekin, se palvelee johdantona
vampyyrikulttuuriin monille nuorille ihmisille. Lisäksi, elokuvat ovat istuttaneet tuskallisen määrän
himoa, ei ainoastaan teinityttöjen piiriin, vaan myös kaksi-, kolmi-, ja jopa nelikymppisten aikuisten
naisten piiriin, kun he usein haltioituvat paidattomista miestähdistä. Mitä tulee ”True Blood’iin”, niin
show luokitellaan TV-MA:ksi [TV-MA-merkittyjen ohjelmien katselu on kielletty lapsilta, ja käyttäjän
täytyy olla kirjautunut sisään YouTube-tiliinsä katsellakseen näitä ohjelmia. Suom. huom.] ja on
kuulemma niin täynnä seksiä ja väkivaltaa, että monet show’n fanit hellästi viittaavat siihen
”vampyyripornona (vamporn)”. Aivan selvästi, kristittyjen pitäisi pysyä erossa siitä.

Maapallo ahdingossa!
Heinäkuun 5:ntenä 2010, the Milwaukee Journal Sentinel julkaisi mielenkiintoisen pienen makupalan
Earthweek-osiossaan. Nähtävästi, uskonnolliset johtajat Intian pyhässä kaupungissa Varanasi’ssa
päättivät järjestää ”sammakkohäät” yrityksessä miellyttää heidän sadejumaliaan. ”Tämä on ikivanha
traditio että jos sammakot vihitään, sitten Indra Dev tulee tyydytetyksi ja monsuunisade tulee”,
organisoija Munna Lal Yadav sanoi. (49) Siitä ajankohdasta lähtien kaikkialla Aasiassa on ollut tulvia ja
maanvyöryjä.
Pakistanissa, tulvat ovat kertoman mukaan pahempia kuin ne ovat koskaan olleet.
Satakolmekymmentäkaksi ihmistä on kuollut, satoja on vielä kateissa, ja viisitoista miljoonaa on
siirretty muualle kodeistaan. Tulva Kiinan Gansu’ssa tappoi ainakin 127 ihmistä samalla kun kokonaiset
kylät ovat peittyneet vedestä, mudasta, ja kivistä. Kiina on kokenut pahimman tulvimisen
vuosikymmeneen tänä vuonna yli 1,100 ihmisen saatua surmansa ja satojen vielä ollessa kadoksissa.
Intian hallinnoimassa Kashmir’issa, tulvat ovat tappaneet 132 ihmistä ja vahingoittaneet 500:aa muuta.
(50)
Kuten aina, päivittäiset maanjäristykset jatkuvat. Maanjäristyksistä on tullut niin yleisiä, että niitä
pidetään nykyään osana normista ja yleensä eivät kerää paljon huomiota uutismedialta. Samalla kun on
totta, että monet maanjäristykset eivät ole tappavia, niin eikö sen tosiasian että maapallo jatkuvasti
jylisee, pitäisi olla huolenaihe maailman väestölle? Sillä välin kun ihmiset edelleen kieltävät kaiken
merkittävyyden järistyksiltä, ne kasvattavat esiintymistiheyttään ja voimakkuuttaan kun me kuljemme
näiden viimeisten päivien läpi. Viimeaikaiset merkittävät maanjäristykset käsittävät 7,1 magnitudin
järistyksen Ecuadorissa elokuun 12. päivänä 2010, 7,3 magnitudin järistyksen Vanuatussa elokuun 10.
päivänä 2010, ja 7,0 magnitudin järistyksen Papuassa, Uudessa-Guineassa, elokuun 4. päivänä 2010.
(51)
Lopuksi, minä kehotan kaikkia teitä panemaan luottamuksenne ja toivonne meidän Kaikkivaltiaaseen
Jumalaan. Minä tiedän, että lukeminen siitä mitä tässä maailmassa tapahtuu voi olla vaikea kestää,
mutta meidän pitää muistaa, että tämä maailma, missä me nykyään elämme, on vain väliaikainen.
Jeesus on luvannut meille Paratiisin, ja kun me pääsemme sinne, meidän ei tarvitse huolehtia
maanjäristyksistä, tulvista, öljyvuodoista, sodista kansakuntien välillä, tai taloudellisesta hädästä.
Kaikki ongelmat ja aiheet, joista tässä uutiskirjeessä keskustellaan, tulevat olemaan ei-olemassaolevia,
ja me tulemme elämään täydellisessä harmoniassa Jumalan ja Hänen kansansa kanssa. Jos sinä et ole
vielä täydellisesti luovuttanut sydäntäsi Jumalalle, minä kehotan sinua tekemään niin nyt. Kiitokset
kaikille teille, jotka tuette tätä ministeriötä. Teidän rukouksianne ja avustuksianne arvostetaan suuresti
kun me yritämme saada lopunajan evankeliumin sanoman niin monelle ihmiselle kuin mahdollista.
Kuten tavallista, jos teillä on joitakin esirukouspyyntöjä, olette tervetulleita lähettämään niitä meille ja
meidän esirukoilijatiimimme tulevat antamaan kullekin pyynnölle yksilöllistä huomiota. Armo ja rauha
olkoon yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Samuel David Meyer
Suomentanut: Olli R. (“nokialainen”)
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