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Amerikka -- valmistautumaton kansakunta!
>>Katso, Herra tekee maan tyhjäksi ja autioksi, mullistaa sen muodon ja hajottaa sen asukkaat. Ja niinkuin
kansan käy, niin papinkin, niinkuin orjan, niin hänen herransa, niinkuin orjattaren, niin hänen emäntänsä,
niinkuin ostajan, niin myyjän, niinkuin lainanottajan, niin lainanantajan, niinkuin velallisen, niin
velkojankin. Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän sanan
puhunut.>>
Jesaja 24:1-3
>>Sentähden minä teen sinulle, Israel, näin. Koska minä tämän sinulle teen, niin valmistaudu, Israel,
kohtaamaan Jumalaasi. Sillä katso: hän on se, joka on tehnyt vuoret ja luonut tuulen, joka ilmoittaa ihmiselle,
mikä hänen aivoituksensa on, joka tekee aamuruskon ja pimeyden ja joka kulkee maan kukkulain ylitseHerra, Jumala Sebaot, on hänen nimensä.>>
Aamos 4:12-13
>>Ja minä annan näkyä ihmeitä ylhäällä taivaalla ja merkkejä alhaalla maan päällä, verta ja tulta ja
savupatsaita. Aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja julkinen.
Ja on tapahtuva, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu.>>
Apt. 2:19-21
Tässä LTN:n numerossa, me katselemme hengellisillä silmillä hämmästyttävää näkymää. Kerran niin suuresta
Amerikan Yhdysvalloista on tullut kansakunta, joka on äärimmäisissä vaikeuksissa, ei vain muiden kansakuntien
joukossa, vaan myös kaikkivaltiaan Jumalan suhteen. Karkea synti, lahjusten otto, korruptio, petos, ja kaikenlaiset
pahuuden muodot ovat ottaneet jalansijaa jokaisessa liikeyrityksessä ja yritystoiminnassa ylipäätänsä, ja ei ole
mitään luotettavuutta jäljellä hallinnon, pankkitoiminnan, kaupankäynnin, koulutuksen, ja uskonnon
instituutioissa. Me olemme kansakunta, joka on täysin valmistautumaton tulevaisuutta varten, käsittäen hämärän
muutoksen, jonka Barack Hussein Obama on luvannut. Kipeämmin, tämä kansakunta on täysin valmistautumaton
kohtaamaan kaikkivaltiasta Jumalaa, joka tulee pian esiin viimeisen tuomionsa kanssa!
Oli aika, ei kovin kauan aikaa sitten, jolloin Amerikan Yhdysvallat oli maailman kruununjalokivi. Välittömästi 2.
maailmansodan jälkeen, Yhdysvallat käsitti kuusi prosenttia maailman väestöstä, mutta hallinnoi 85 prosenttia
maailman varallisuudesta! Mitä tapahtui? Kuinka kansakunta, josta oli tullut niin mahtava, voisi vajota
köyhyyden ja täydellisen romahduksen syövereihin missä se nyt on? Vastaus on yksinkertainen: pahat ja
juonittelevat voimat korkeilla paikoilla halusivat sen tapahtuvan ja saivat voimaa saadakseen sen tapahtumaan.
Meidän pitää muistaa edesmenneen presidentin Franklin Delano Rooseveltin, illuminaatin ja 32. asteen
vapaamuurarin, sanat joka sanoi, ”Jos se tapahtuu, voit olla varma siitä että me suunnittelimme sen sillä tavalla.”
Salaliittolaisten lopullinen päämäärä on yhden-maailman hallitus, joka voi toteutua vain yhden-maailman
rahajärjestelmän avulla. Nykyiset maailman rahajärjestelmät, erikoisesti Yhdysvaltain talous, täytyy sabotoida
hankkimaan tekosyy toteuttaa uusi käteisestä vapaa talousjärjestelmä, joka perustuu tietokoneistettuun
kaupankäyntiin ja tavaran vaihtoon. Samaan aikaan, sodat ja levottomuudet jatkavat kansainvälisen järjestyksen
uudelleenmuokkausta sillä aikaa kun ihmisiä pidetään kurissa terrorismin pelon kautta ja ihmiset eivät uskalla
nostaa ääntään saatanallisen hallinnon vallitsevia voimia vastaan, jotka valvovat koko operaatiota. Meidän
nykyiset olosuhteet eivät ole onnettomuuden seurausta, eivätkä ne myöskään ole sattuman tulosta!

Mikään edellä oleva ei ole yllätys kaikkivaltiaalle Jumalalle. Hän ennusti tämän monien Hänen profeettojensa
välityksellä kauan sitten. Antikristuksen voimat ovat lujasti ja nopeasti työskentelemässä tuodakseen esiin
pedonmerkin, joka edellyttää totaalista alistumista itse saatanalle. Tämä on muutos, josta Barack Hussein Obama
puhuu, ja se on lähellä meitä. Suuret määrät ihmisiä nostelevat nyt käsiään ylös ja sanovat mitä minä voin tehdä?
On olemassa jotakin mitä sinä voit ja mitä sinun täytyy tehdä! Kaikkein ensimmäiseksi, jos sinä et
henkilökohtaisesti tunne Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajanasi, luovuta elämäsi Hänelle nyt vilpittömässä
rukouksessa. Hän kuulee sinua ja valmistaa sydämesi kohtaamaan Hänet kun Hän palaa tälle planeetalle. Tee se
nyt ennen kuin se on liian myöhäistä! Sitten, valvo ja rukoile, sekä ole äänekäs toisille siitä mitä on tapahtumassa,
ja mitä pian on tulossa! Vaikka vain yksi ihminen puhuu ja julistaa totuutta, niin sitten tuo ajatus elää. Jumala
siunaa sinua ja sinusta tulee hyvin läheinen Herralle Jeesukselle Kristukselle!

Obaman uusi Vesimiehen aikakausi!
Tammikuun 20:ntenä 2009, tapahtuma on suunniteltu tapahtuvaksi jota Wall Street Journal -lehti kutsuu nimellä
”Washingtonin Woodstock”. Alkuperäinen Woodstock oli pahamainen rock-konsertti, joka järjestettiin yli kolme
vuosikymmentä sitten villien orgioiden, huumeiden kuten marihuanan, ja lukuisten rock-yhtyeiden kera. Nyt,
Barack Obaman virkaanastujaisille ollaan antamassa sama nimi johtuen lukemattomista rock-tähdistä ja
Hollywood-kuuluisuuksista, joita suunnitellaan olevaksi siellä. Yökerhot pystyttävät telttoja laajentaakseen heidän
kapasiteettiaan villejä juhlijoita varten. (1) Washington D.C.:n kaupunki tekee myös erityisiä myönnytyksiä ja
luopuu määräyksistä koskien synnillisten liikepaikkojen sulkemisaikoja. Yökerhojen, baarien, strippausluolien, ja
muiden sellaisten paikkojen sallitaan olevan avoinna koko yön kello 5:een asti aamulla Obaman juhlatilaisuuden
vuoksi. (2) Lisäyksenä tuohon kaikkeen ja juuri ajoissa virkaanastujaisten rock-juhlaa silmällä pitäen, Vatikaani
antoi lausunnon täydellisestä ja virallisesta anteeksiannosta edesmenneelle John Lennonille, Beatles-yhtyeen
jäsenelle, joka yleisesti julisti, ”The Beatles on kuuluisampi kuin Jeesus Kristus.” Tuo lausunto annettiin
Lennonin toimesta vuonna 1966, ja nyt, 42 vuotta myöhemmin, Vatikaani päätti hyväksyä julistuksen. (3)
Virkaanastujaiset sijoittuvat päivälle, joka on erittäin tärkeä noituuden ja okkultismin maailmassa. Astrologia on
saatanan ja demonien valtakunnan ajankello, ja on mahdotonta harjoittaa noituutta ilman sitä. Tammikuun 20:s,
päivä jolloin Obama siirtyy valta-asemaan, on juuri se päivä kun aurinko siirtyy Vesimiehen merkkiin, 11.
merkkiin eläinradalla. Fifth Dimension -yhtyeen hittikappale nimeltä ”Aquarius (Vesimies)” kertoi koko tarinan
päivästä, joka tulisi ja joka toisi muutoksen tuhanneksi vuodeksi. Adolf Hitler myös väitti että Kolmas valtakunta
kestäisi tuhat vuotta. Virallisesti, se kesti vain kolmetoista vuotta ja loppui Beltaine-sapatin aattona (30.
huhtikuuta 1945), druidinoitien Uuden Vuoden sapattina.
Meidän täytyy myös pitää mielessä että sana ”inaugurate (asettaa virkaan)” tulee muinaisesta latinan kielestä
vanhassa Rooman valtakunnassa. Muinaisessa Roomassa oli tietäjiä, joita kutsuttiin auguureiksi (augurs), jotka
olivat täynnä pahoja henkiä ja pystyivät ilmeisesti selittämään tulevaisuutta. Sanasta ”augur” tuli sana
”inaugurate”, joka kirjaimellisesti tarkoittaa ”ennusmerkkien viemistä mukanaan (to take omens)”. Euroopan
kansakunnissa monarkit ja kansakuntien päät kruunattiin aina jonkinlaisen uskonnollisen johtajan sellaisen kuten
paavin, kardinaalin, Canterburyn arkkipiispan, tai muun uskonnollisen viranhaltijan toimesta. Tuolla tavalla,
annettiin vaikutelma, ettei kukaan uskaltaisi asettaa kyseenalaiseksi ”kruunatun” arvovaltaa, koska kruunu
asetettiin oletetun Jumalan edustajan toimesta. Obama on valinnut hänen niin kutsutun ”pyhän miehen” tekemään
työn. Hän on valtavan suosittu Rick Warren, megakirkon pastori ja kirjan A Purpose-Driven Life
(Päämäärätietoinen elämä) kirjoittaja. Warren on Ulkomaansuhteiden neuvoston (Council on Foreign Relations eli
CFR) jäsen, mikä on Illuminati Yhdysvalloissa. Warren myös tunnusti haastattelussa että hän rakastaa hardrockmusiikkia. Vaikkakin Warren väittää olevansa ”anti-gay (homovastainen)” ja ”pro-life (elämän puolesta)”, niin se
on kaikki vain julkisivua, koska Obama on hyvin selvästi homoseksuaalien oikeuksien ja abortin puolestapuhuja.
Miksi Warren tukisi häntä jos hänellä olisi todelliset vakaumukset näissä kysymyksissä? Tämä on mies, jonka
Obama huolellisesti valitsi olemaan virkaan vihkivä ”pyhä mies” kun hän vie mukanansa ennusmerkkejä ja
esimiehiä presidentin virkahuoneeseen!
Ovatko meidän valitut viranhaltijat todella valmistautuneet johtamaan maata? Minä mietin kuinka moni heistä on
koskaan lukenut Itsenäisyysjulistusta (Declaration of Independence) tai Yhdysvaltain perustuslakia. Minä mietin
kuinka moni heistä kykenee nimeämään ainakin puolet Itsenäisyysjulistuksen a llekirjoittajista muististaan.
Huomautettakoon tässä että 33 kysymyksen testi liittyen kansalaistietämykseen järjestettiin meidän valituille
viranhaltijoille Intercollegiate Studies Instituten (ISI) toimesta. Kysymykset koskettelivat sitä kuinka maan
hallinto toimii. Keskimääräinen onnistumisprosentti koskien meidän korkeita viranhaltijoita oli 44 prosenttia,

mikä on vakaa ”F” (F tarkoittaa hylättyä eli vastaa suomalaisen koulun nelosta.). Tri. Josiah Bunting Kansallisesta
yhteiskunnan luku- ja kirjoitustaidon johtokunnasta (National Civil Literacy Board) ISI:ssä antoi seuraavan
kommentin, ”Kuinka poliittiset johtajat kykenevät tekemään informoituja päätöksiä jos he eivät ymmärrä
Amerikan kokemusta?” (4)
Presidentiksi valittu Barack Obama nousi valtaan Chicagon poliittisen koneiston piirissä, joka on tunnettu
työskentelystä korruptoituneen alamaailman rikollisryhmien kanssa. Chicagolaiset poliitikot ovat
surullisenkuuluisia olemalla yhtä kieroja kuin purkillinen ongenkoukkuja. Nykyinen vehkeily Illinoisin
kuvernöörin Blagojevichin kanssa on yksi esimerkki ympäristöstä mistä Obama tuli. Illinoisin oikeusministeri
Lisa Madigan pyysi Korkeinta oikeutta julistamaan kuvernööri työhönsä kelpaamattomaksi. (5) Hyvin pian me
tulemme näkemään että Obaman hallinto on vieläkin hullumpi ja pahempi! Obama selitti että hänellä ei ole
mitään yhteyttä Illinoisin kuvernööriin, mutta nyt on osoitettu että hän käytti valitsemaansa Valkoisen Talon
henkilöstöpäällikköä, Rahm Emanuelia, olemaan vuorovaikutuksessa kuvernöörin kanssa. (6) [Koko episodissa
on kyse siitä, että Illinoisin kuvernöörin väitetään käyttäneen väärin virka-asemaansa valittaessa Illinoisin
edustajaa paikkaamaan Obaman jättämä aukko USA:n senaatissa. Suom. huom.]
Meidän pitäisi myös ottaa huomioon että Obama kuulemma kävi kolme kiihkeää neuvottelutuokiota New
Hampshiren episkopaalipiispan Gene Robinsonin kanssa. Robinson on suorasanainen liekehtivä tulikuuma
homoseksuaali. (7)
Joulukuun 1:senä 2008, Barack Obama ilmoitti että hän on nimittänyt hänen valittunsa ulkoministeriksi olemaan
myös yksi johtohenkilöistä hänen Kansallisessa turvallisuustiimissään (National Security Team eli NST). (8)
Hillary Clinton auttaa johtamaan uutta Gestapoa, joka valvoo Obaman direktiivien noudattamista. Mitä on jäljellä
yksityisyydestä, on pian oleva menneisyyden asia, kun uusi Kansallinen turvallisuustiimi, käsittäen useita
tuhansia uusia hallituksen turvallisuusagentteja, vaikuttaa kaikkialla. Apuna NST:lle, Pentagon suunnittelee
hankkivansa 20,000 turvamiestä hälytysvalmiuteen valvoakseen Yhdysvaltain siviiliväestöä. (9)
Hillary Clinton on pian tarttumassa mahtavaan Amerikan Yhdysvaltojen ulkoministerin virkaan. Tämä on nainen,
joka tunnusti järjestäneensä spiritistisiä istuntoja Valkoisen Talon solariumissa mystisen Jean Houstonin kanssa ja
olisi puhunut kuuluisille kuolleille ihmisille, sellaisille kuten Eleanor Rooseveltille. (10) Minulla ei ole
epäilystäkään siitä, että Hillary Clinton on erittäin tärkeä noita, joka on ainakin neljännellä tasolla Wiccanoituudessa.
Joulukuun 3. päivänä 2008, Washington Post -lehti raportoi että Barack Obama on lähettänyt ”kymmenen hengen
tiimejä (teams of ten)”, yllään keltaiset virkamerkit, kiipeämään hallinnon virkoihin kutsumattomina. Nämä tiimit
kaappaavat arkistoja ja elintärkeää informaatiota Pentagonista Valtakunnalliselle vammaisneuvostolle (National
Council on Disability). (11) Näyttää siltä että tämä aggressiivinen toiminta on samanlaista kuin väkivaltainen
haltuunotto, joka on niin yleistä kommunistimaissa.
Kun Barack Obama meni Berliiniin, Saksaan, pitämään puhetta saksalaisille hänen kampanjansa aikana, se ei
ollut sattumaa, vaan pikemmin suunniteltua, että hän seisoi muistomerkin luona Tiergartenin (suom. eläinpuisto)
keskustassa ja nosti käsivartensa Hitler-tyyppiseen tervehdykseen. Aivan tämän Tiergartenin alapuolella on
suunnaton tunneleiden verkosto, joka rakennettiin Hitleriä varten arkkitehti Albert Speerin toimesta. (12)
Hitlerillä oli suunnitelmia julistaa Berliini ”maailman pääkaupungiksi”, ja paikka missä Obama piti puheensa,
merkitsi paikkaa, joka kuvasi maanalaista tai salaista maailman diktatuuria Uudessa Maailman Järjestyksessä;
kolme sanaa joita Adolf Hitler usein käytti.
Berliinillä, Saksalla, oli toinenkin houkutus Barack Obamaa varten. 1880-luvulla, saksalaiset arkeologit olivat
muinaisessa Pergamon kaupungissa mistä he löysivät massiivisen Zeuksen alttarin. He tarjoutuivat ostamaan
alttarin ottomaanien muslimijohtajilta, ja hankkimalla sen, he siirsivät rakennelman Berliiniin, missä se entisöitiin
täysin. Se sijaitsee nyt museossa, Berliinissä, Saksassa. Tämä Zeuksen alttari on juuri se saatanan valtaistuin!
Ilmestyskirjan luvusta 2:12-13, me luemme seuraavaa: ”Ja Pergamon seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin
sanoo hän, jolla on se kaksiteräinen, terävä miekka: Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan
valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä,
jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu.'”
Nämä sanat kirjoitettiin varhaisille Pergamon kristityille ja puhuttiin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen
kautta. Muuten, Antipas oli todellinen marttyyri noina päivinä, mutta hänen nimensä kantaa suurta profeetallista

merkitystä. Nimi Antipas on kontaktimuoto sanasta anti-papas, tai noista, jotka vastustivat paavia (Pope) tai
paavillista (papal) ohjeistusta.

Kun Barack Obama vieraili Berliinissä, Saksassa, hän epäilemättä kävi Zeuksen alttarin, tai saatanan
valtaistuimen, luona, koska hän muotoili jäljennöksen tästä alttarista ja saatanan valtaistuimesta josta käsin hän
piti hänen sykähdyttävän puheensa käynnistäen demokraattipuolueen ehdokkuuskampanjansa. Muistatko
kummalliset pilarit joiden edessä hän seisoi? Ne tehtiin teatterilavasteista (staging materials) ja styroksista, mutta
tarkoitus (juoni) ja vaikutusteho oli silti mukana siinä. Se oli Zeuksen alttari ja saatanan valtaistuin. [Vieläkö joku
rohkenee epäillä, etteikö Obama olisi antikristus ja eräänl. pahan ruumiillistuma, jota saatana ohjaa?! Obama on
aivan samassa kastissa Hillary Clintonin kanssa. Suom. huom.]
Marraskuun 27. päivänä 2008, Barack Obamalta kysyttiin kysymys koskien visiota muutoksesta ja missä muutos
olisi. Obama totesi pikaisesti, ”Minä olen muutos (change), muutos tulee minusta.” (13) Meidät saadaan
ihmettelemään kuka tämä omituisuus on, ja mikä on hänen todellinen agendansa? Islamilaisen tradition mukaan,
oli olemassa islamilainen imaami, joka oli profeetta Muhammedin serkku ja vävy. Hänen nimensä oli Ali Ibn AbiTalib. Tämä mies antoi seuraavan profetian: ”Aikojen lopulla, ja juuri ennen Mahdin paluuta, pitkä musta mies
anastaa hallinnon ohjakset Lännessä; komentaen voimakkainta armeijaa maapallolla. Uusi johtaja Lännessä tulee
kantamaan selvää merkkiä kolmannesta imaamista, jonka nimi oli Hussein Ibn Ali.” (14) Kummallista kyllä, nimi
Obama persian kielessä tarkoittaa ”Hän on meidän kanssamme.”
Kaikki tämä mielessä, huomiotani järkytettiin artikkelilla, joka oli julkaistu Baltimore Sun sanomalehdessä
marraskuun 30:ntenä 2008, seuraavalla otsikolla: ”Codes for Armageddon: A New President to Hold Nuclear
Launch ’Football’” (”Harmagedonin koodit: Uusi presidentti pitää kädessään ydinaseiden laukaisemisen
’jalkapalloa’”). Artikkeli kertoi tapahtumasta, jonka on määrä ajoittua välittömästi Obaman virkaanastujaisten,
ajoitettu tammikuun 20. päivälle 2009, jälkeen. George W. Bush, armeijan upseerin mukaan, tulee saattamaan
Barack Hussein Obaman Valkoiseen Taloon. Valkoisessa Talossa, pieni nahkalla päällystetty metallisalkku,
tunnettu ”jalkapallona (football)”, tullaan ojentamaan Obamalle. Salkun sisäpuolella, artikkelin mukaan, ovat
”koodit tunnistamaan ja todistamaan aidoksi presidentin käsky, joka voisi laukaista ydinaseet ja sytyttää
maailmanlaajuisen holokaustin”. (15) Mikä on odottamassa uutta ylipäällikköä? Vain Jumala tietää tarkalleen
kuinka kauan se kestää kunnes viimeiset profetiat toteutetaan ja tämä nykyinen maailma loppuu. Raamatun
profetiaa ollaan toteuttamassa joka päivä. Meitä on varoitettu ja edelleen varoitetaan. Meitä myös käsketään
valvomaan ja rukoilemaan!

Pedon taloudellinen elinehto (blood)!
On sanottu että ”raha on kansakunnan elinehto (lifeblood)”. Jos me jatkamme tuolla analogialla, me voimme
sanoa että globaalissa taloudessa, se joka kontrolloi rahaa, kontrolloi koko maailmaa. Me tiedämme Ilmestyskirjan
luvusta 13:11-18, että toinen peto tuo esiin lopullisen talousjärjestelmän, ja sitä tyrkytetään yleisesti kaikille
kansoille maailmassa. Tuon luvun jakeessa 17 todetaan selvästi seuraavaa: ”Ettei kukaan muu voisi ostaa eikä
myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku.” Tämän tapahtumiseksi, kaikkien maailman
talouksien täytyy sulautua yhdeksi. Saadakseen tuon tapahtumaan, nykyiset taloudet täytyy saattaa syviin
vaikeuksiin ja murentaa taivuteltaessa maailman ihmisiä hyväksymään uusi järjestelmä. Tämä uusi maailman
rahajärjestelmä tulee olemaan antikristuksen petohallinnon tärkeä elinehto.

Onko se todella tapahtumassa? Joulukuun 1. päivänä 2008, London Daily Telegraph julkaisi etusivun jutun
otsikolla: ”World Stability Hangs by Thread as Economies Continue to Unravel” (”Maailman vakaus on
hiuskarvan varassa kun taloudet jatkavat purkautumistaan”). Juttu kertoo maailmanlaajuisesta romahduksesta kun
taloudet kaikkialla maapallolla ovat syvissä ongelmissa. Kirjoittaja kuvailee kerran niin vahvojen kansakuntien
talouksia tähtinä, jotka ovat pudonneet maahan. Siinä myös todetaan että Amerikassa, USA:n valtion
joukkovelkakirjojen, rahan turvasataman, tuottoprosentit ovat pudonneet 0,02 prosenttiin. Tämä tuotto on
vähemmän kuin nolla kustannusten jälkeen. (16) Tämä tarkoittaa sitä että ihmiset antavat rahojaan valtiolle
ilmaiseksi ja pyytävät vain että valtio lupaa toimittaa ne takaisin. [Tämä on periaatteessa hyvä asia, sillä se
tarkoittaa sitä, että Yhdysvallat ainakin vielä saa rahaa lähes ilmaiseksi. Suomessa korot nousivat 1990-luvun
alussa kun pelättiin lainahanojen sulkeutumista. Silloin jos ja kun USA:ssa korot alkavat nousta, on vielä
muutama kuukausi "armonaikaa". USA:n korkeampi tuottavuus kenties saa sijoittajat ostamaan amerikkalaisia
velkapapereita. Vuonna 1980 USA:n tuottavuus oli 1,7 kertainen Suomeen verrattuna ja viisinkertainen
kommunistiseen Puolaan verrattuna. Vuonna 2000 USA:n tuottavuus oli "enää" 1,25 kertainen Suomeen
verrattuna. Toivonen huom.]
Marraskuun 9:ntenä 2008, Britannian pääministeri Gordon Brown piti järkyttävän puheen ylipormestarin juhlaaterian yhteydessä Lontoossa. Puheessaan, Brown sanoi, ”Nyt on aika rakentaa globaali yhteisö.” Hän myös
sanoi, ”Britannia, Yhdysvallat, ja Eurooppa ovat avainasemassa uuden maailmanjärjestyksen muovaamisessa.”
(17) Todellakin, Ilmestyskirjan 10-sarvinen peto luvussa 13, on nopeasti nousemassa. Gordon Brown ja muut
hänenlaisensa ovat myös salaisesti painostamassa Britanniaa liittymään eurovaluutta-yhteisöön, mikä olisi
Britannian punnan kuolema. Euro-yhteisö odottaa täysin tätä tapahtuvaksi. (18)
Yhdysvalloissa, olosuhteet ovat nopeasti huonontumassa. Jim Rogers, yksi maailman merkittävimmistä
kansainvälisistä sijoittajista, julisti että suurimmat USA:n pankit ovat täysin vararikossa. Rogers, joka on
sijoitusinstrumenttien asiantuntija, on hiljattain luopunut dollarisidonnaisista varoistaan. (19)
Me tiedämme että lähes kaksi vuotta sitten, liittovaltio alkoi kieltäytyä julkaisemasta tai paljastamasta M-3 indeksiä, joka kertoo (liikkeellä olevan) kokonaisrahamäärän. Nyt liittovaltio kieltäytyy paljastamasta kahden
biljoonan dollarin hätälainojen vastaanottajia. (20) Meidän pitää muistaa että liittovaltio usein käyttää sanaa
”loans (lainat)” kuvaillakseen sen jakorahojaan (almuja), mutta ei ole olemassa mitään toiveita takaisinmaksusta.
Jos vastaanottajat ovat jo vaikeuksissa kokonaisuudessaan monien miljardien dollareiden edestä, niin kuinka ne
koskaan pääsevät niin lähelle tasoihin menevää pistettä (tai pääsevät omilleen), että ne pystyisivät maksamaan
takaisin valtiolle? Se on kuin rahan lainaamista kulkureille kadulla. Kaikkien pelastuspakettien (bailouts),
sitoumusten, ja lupausten kanssa, jotka otetaan huomioon, liittovaltio on nyt tuhlannut (is now in hock) yli viisi
biljoonaa dollaria! (21) Tämä on enemmän kuin kokonaiskustannukset kaikelle 2. maailmansodasta, jotka olivat
vähän yli neljä biljoonaa dollaria, jos kustannukset sovitetaan inflaatioon. (22) Lisäksi, luvut jatkavat kasvuaan.
Marraskuun 24. päivänä 2008, Bloombergin uutistoimisto kertoi että Yhdysvaltojen vakuudet (panttaukset)
jäätyneiden luottohanojen avaamiseksi ovat nyt ylittäneet 7,7 biljoonaa dollaria. (23) Tämä valtava summa tekee
suunnilleen kaksi kolmasosaa meidän nykyisestä kansallisesta velasta. [Suomessa pankkituki oli 40 miljardia
markkaa; USA:n talous karkesti ottaen satakertainen, joten se vastaisi 4 biljoonaa markkaa. Vaikka otetaan
inflaatio huomioon, USA:n "pankkituki" tähän mennessä ehkä viisinkertainen Suomen pankkitukeen verrattuna.
Toivonen huom.]
Me elämme aikana jolloin lähes jokainen pankki, instituutio, liikeyritys, ja jopa osavaltioiden ja kaupunkien
hallitukset, kerjäävät pelastuspakettia! Miten sinä pelastat uppoavan laivan, joka on näin suuri? Missä on raha,
jonka pitäisi tulla jostakin? Kalifornian osavaltio on julistanut että he tulevat olemaan rahapulassa helmikuuhun
2009 mennessä ja ovat velkaa 15 miljardia dollaria! (24) New Yorkin osavaltio on myös rahaton, kuvernööri
David Patersonin mukaan, joka on tuonut esille suunnitelman määrätä 88 uutta veroa ja maksua New Yorkin
asukkaille. Siellä tulee myös olemaan osavaltion työntekijöiden irtisanomisia tai pakkolomautuksia (layoffs) ja
huomattavaa supistamista palveluissa. (25)
Yhdysvaltain valtiovarainministeriö jatkaa meidän suurimpien pankkien pelastamista, ja ne ovat silti vaikeuksissa.
Kaksikymmentä megapankkia vastaanotti 33,56 miljardia dollaria äskettäin. Liittovaltio on itse asiassa ostamassa
näitä pankkeja tulemalla osaomistajaksi. (26) Lopulta, valtio omistaa kaiken, sisältäen kaikki pankit, teollisuuden,
lentoyhtiöt, jne. Minä voin sanoa että 28 vuoden valvomisella, rukouksella, ja tutkimuksella, minä en ole koskaan
nähnyt olosuhteita niin toivottomina, kuin ne ovat juuri nyt. Jättimäinen Bank of America Corp. ilmoitti
joulukuun 12:ntena 2008, että he karsivat 35,000 työpaikkaa. (27) Massiivinen Citigroup Bank ilmoitti 53,000

työpaikan karsimisesta, ja vaikka työpaikat vähentyvät 20 prosentilla, pankit jäävät syviin vaikeuksiin. (28)
Citigroupin asiakkaista tuli äskettäin hyvin levottomia kun he eivät voineet päästä tilitietoihin käsiksi tai pääsivät
vain osaan tietoja. Pankit antoivat tekosyyn että tietokoneet olivat menneet nurin ja he eivät tienneet miksi! (29)
Tätä jatkui päiväkausia ja sitä ei voida vielä ratkaista!
Marraskuun 26:ntena 2008, liittovaltion talletusvakuutuslaitos (FDIC) lisäsi vielä 54 pankkia sen
”ongelmalistalle”. (30) Samaan aikaan, meidän kansakuntamme työssäkäyvät miehet ja naiset menettävät
työpaikkojaan ripeässä tahdissa. Tällä hetkellä on kymmenen miljoonaa ihmistä ilman työtä vain pienen toivon
kanssa onnistua saamaan uusi työpaikka. (31) Marraskuun 23:ntena 2008, presidentiksi valittu Barack Obama
varoitti että vielä miljoonia työpaikkoja menetetään vuonna 2009. Yksi hänen suurimmista huolenaiheista koskien
taloutta oli laskeva hintojen kierre. (32) Huomautettakoon tässä että yksi laman ensisijaisista tuntomerkeistä on,
että hinnat putoavat hyvin alas, mutta ihmisillä ei ole rahaa ostaa mitään. Tämä tilanne on nyt kehittymässä
hengenvaarallista vauhtia. Seuraavan romahduksen (meltdown) odotetaan olevan luottokriisi kaupallisissa
kiinteistöissä. Tarkkaile tavarataloja, kauppoja, ja ostoskeskuksia jotka sulkevat oviaan pysyvästi. (33)
Detroitin ”kolme suurta (big three)” autonvalmistajaa ovat miehittäneet uutiset viime aikoina kun USA:n
Kongressi kieltäytyi auttamasta niitä kuiville. Autonvalmistajat alkoivat parkua että niiden henkiinjääminen oli
kansallinen turvallisuuskysymys, (34) joten presidentti Bush järjesti General Motorsin ja Chryslerin saamaan
pelastusrahaa varoista, jotka Kongressi oli osoittanut pankeille muutama kuukausi sitten. Kuinka surkeasti näitä
yhtiöitä johdetaan? Kun ammattiliittoa pyydettiin hyväksymään leikkaus työntekijöiden palkkoihin, osoitettiin
että vaikka jokainen autoteollisuuden työntekijä työskentelisi ilman mitään palkkaa, yhtiöt eivät kuitenkaan olisi
pystyneet selviytymään sillä. Tämä kerrottiin CNN-uutisissa joulukuun 10:ntenä 2008. Meidän pitää myös
muistaa että kaksi kolmasosaa kaikista USA:n liikeyrityksistä eivät maksa lainkaan liittovaltion veroja! (35)
Huippujohtajat ovat maksattaneet itselleen niin monia satoja miljoonia dollareita bonuksina, ja se on kaikki
amerikkalaisten ihmisten kuluissa. Johtajat ovat kahmaisseet kaiken rahan, jonka he pystyivät ja jatkoivat
johtamistaan korkean eläkkeen (tall grass) vuoksi. Kun me ajattelemme sellaisia varkaita kuten Jesse James,
Bonny ja Clyde, John Dillinger, ja muita, meidän täytyy ajatella heitä mitättöminä varkaina verrattuna Amerikan
bisnesjohtajiin ja heidän halukkaisiin juoksupoikiinsa Washingtonissa, jotka täyttävät käskyjä kuten koulutetut
hylkeet heitä [johtajia] varten! On olemassa lukuisia kertomuksia näistä ”uupuneista” johtajista satojen juhliessa
joissakin kalliimmissa yökerhoissa New Yorkissa. Heidän on nähty ryyppäävän martini-drinkkejä ja nauttivan
juhla-aterioita kuin huomista ei olisi ollenkaan. (36)
Mihin tämä kaikki on johtamassa? Merkittävä venäläinen professori ennusti hiljattain että heti kun lopullinen
romahdus tapahtuu Yhdysvalloissa, kansakunta murtuu kuuteen osaan. Tri. Igor Panarin nimesi kuusi osastoa
seuraavasti: ”Tyynenmeren rannikko, Etelä, Teksas, Atlantin rannikko, keskiset osavaltiot, ja pohjoiset
osavaltiot”. Hän totesi myös että kutakin aluetta hallitaan eri etnisen ryhmän kautta. (37) Tuleeko se todella
tapahtumaan? Vain Jumala tietää varmasti koska Hänellä on viimeinen sana kaikissa asioissa!

Sotavoimien järjestäminen 3. maailmansotaa varten!
On olemassa niin monia aikainmerkkejä, ja meidän maailmamme on nopeasti lähestymässä kolmatta
maailmansotaa, myös tunnettu Harmagedonina. Barack Obama on varoittanut ydinaseistetusta Iranista, ja koko
Lähi-itä on valmis räjähtämään sotaan. (38) [Nyt (2.1.2009) näyttää aika kriittiseltä Lähi-idässä, kun Israel
valmistautuu maahyökkäykseen Hamasia vastaan Gazan rajalla. Israelin ilmaiskut ja muut vihollisuudet ovat
kestäneet jo muutamia päiviä. Olisiko Gazan valtaaminen ja Hamasin tuhoaminen viimeinen ärsyke, joka saattaisi
liittää Hizbollahin ja sitä myötä Syyrian (+ muut arabimaat) suursotaan Israelia vastaan? Silloin toteutuisi ainakin
Psalmi 83. Suom. huom.] Venäläiset sota-alukset ovat nyt Venezuelassa tehden merisotaharjoituksia Venezuelan
laivaston kanssa. (39) Venezuelan presidentti Hugo Chavez on määrännyt USA:n suurlähettilään lähtemään
maastaan. (40) Tämä on tavanomaista juuri ennen sotaa. Venezuelan öljyrikas maa on myös hankkimassa
taistelulentokoneita Punaiselta Kiinalta. (41) Me myös tiedämme että Venäjän presidentti Dmitri Medvedev
vieraili äskettäin Venezuelassa ja sitten Kuubassa. (42) Joulukuun 4:ntenä 2008, venäläinen sota-alus suuntasi
kohti Panaman kanavaa, (43) ja lisää venäläisiä sota-aluksia suuntasi kohti Kuubaa. (44) Melko selvästi, jotakin
on tekeillä joka tulee pian ilmaisemaan itsensä. Onko Barack Obama valmis kaikkeen tähän? Tätä aihetta
käsitellään paljon enemmän helmikuun LTN:n numerossa.

Jumalan luomakunnan ääni!

Raamattu varoittaa meitä suurista merkeistä, jotka esiintyisivät Jumalan luomakunnassa kun maailmanloppu
lähestyy. Luukkaan evankeliumin luvusta 21:10-11 me luemme näistä seuraavaa: ”Sitten hän sanoi heille:
'Kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa
ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.” Me varmasti
elämme näiden merkkien aikaa! Tämän kirjoittamisen hetkellä, on ollut 249 merkittävää maanjäristystä
maailmanlaajuisesti viimeisten 30 päivän sisällä. Nämä järistykset ovat ainakin 4 richteriä voimakkuudeltaan.
Uutismedia kertoo hyvin vähän tästä aiheesta. Kuten Kirjoitukset sanovat, on olemassa monia peljättäviä
merkkejä, ja ne tulevat useassa muodossa.
Amerikan Yhdysvallat on nyt käymässä läpi yhtä oudoimmista ja voimakkaimmista talvista kaikkina aikoina.
Kummalliset myrskyt ovat jättäneet huomattavia lumimääriä paikkoihin kuten Teksasiin, Las Vegasiin,
Nevadaan, ja jopa Kalifornian Malibuun. Voimakkaat jäämyrskyt ovat jättäneet miljoonat ihmiset ilman sähköä,
ja lämpötilat olivat niinkin alhaisia kuin 30 astetta nollan alapuolella, Fahrenheit-asteikolla (°C = (°F - 32) / 1,8),
joissakin osissa maata. Raskaan lumen lumimyrskyt ovat lamauttaneet suurta osaa maata, ja tuulet, enemmän kuin
40 mailia (1 maili = n. 1,6 km) tunnissa, ovat saaneet aikaan kinoksia tukkien päävaltateitä. Näyttää siltä että
meidän koko kansakunta on jo kokenut ankaran talven koettelemukset, ja hetkellä tätä kirjoitettaessa, talvi ei edes
ole virallisesti alkanut. Washingtonista New Yorkiin, äärimmäinen talvisää on moukaroinut kansakuntaamme.
(45) Olosuhteet eivät ole normaalit.
On myös olemassa harmia taivaissa yläpuolella, juuri kuten Raamattu sanoi että siellä olisi. Marraskuun 26.
päivänä 2008, AFP:n uutistoimisto raportoi että asiantuntijat vaativat globaalia verkostoa estämään
asteroidikatastrofit. Astronauttien ja kosmonauttien "ammattiyhdistys" (Association of Space Explores) esitteli
raportin Yhdistyneille Kansakunnille marraskuun 25:ntenä 2008, otsikolla, ”Asteroidiuhat, vaatimus globaalille
vastaukselle”. Selonteko antoi ymmärtää että siellä on nyt yli 6,000 kosmista kohdetta kiertämässä meidän
planeettamme ympärillä, ja 1,000 näistä ovat läpimitaltaan 93 mailia tai enemmän. Jos vaikka yksi näistä osuisi
maapalloon, se aiheuttaisi katastrofaalista vahinkoa, sellaista kuten tulipaloja ja tsunameja. (46) Kun minä luin
tästä, minua muistutettiin Ilmestyskirjan luvusta 6:13-14, jossa lukee seuraavaa: ”Ja taivaan tähdet putosivat
maahan, niinkuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa, ja taivas väistyi pois
niinkuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa.”
Tiedemiehet myös ovat ymmällä, koska heliosfääri, suojaava energiakilpi, joka ympäröi meidän
aurinkokuntaamme, on heikentynyt 25 prosentilla viimeisten kymmenen vuoden aikana. Siten, auringon suojaava
aurinkotuulella täytetty kupla on suuresti heikentynyt, ja tämä jättää maapallon alttiiksi voimakkaalle
tähtisäteilylle. (47) Todellakin, meidän Herramme on tulossa!
Lopuksi, minä haluaisin kehottaa jokaista rukoilemaan palavasti ja alituisesti. Teidän rukouspyyntönne ovat aina
tervetulleita ja me otamme ne hyvin vakavasti. Minä myös sydämellisesti kiitän kaikkia teitä, jotka edelleen tuette
tätä lopunajan profeetallista ministeriötä. Jumala siunatkoon teitä ylenpalttisesti, on minun rukoukseni. Armo ja
rauha olkoon monikertaisesti yllänne Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Muista aina että taivaassa on Jumala,
joka kuulee sinua kun sinä kutsut Häntä. Hän vastaa rukouksiisi.
David J. Meyer
Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")
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