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Rahanvaihtajien uhmakkaat inhottavuudet!
>>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.>>
Daniel 8:23-25
>>Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa
vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa; sillä mikä on säädetty, se
tapahtuu. Hän ei välitä isäinsä jumalista, ei naisten lempijumalasta, eikä hän välitä mistään muustakaan
jumalasta, sillä hän uhittelee niitä kaikkia. Mutta sen sijaan hän kunnioittaa linnoitusten jumalaa. Sitä
jumalaa, jota hänen isänsä eivät tunteneet, hän kunnioittaa kullalla ja hopealla, kalliilla kivillä ja muilla
kalleuksilla. Ja tätä hän tekee vahvoille linnoituksille - hän vieraine jumalineen. Niille, jotka hän omikseen
tuntee, hän osoittaa suurta kunniaa ja panee heidät monien hallitsijaksi ja jakaa heille maata palkaksi.>>
Daniel 11:36-39
>>Ja Jeesus meni pyhäkköön; ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon
rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet. Ja hän sanoi heille: "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni
pitää kutsuttaman rukoushuoneeksi', mutta te teette siitä ryövärien luolan.">>
Matt. 21:12-13
Tässä LTN:n numerossa, me katsomme hämmästyksellä meidän nopeasti muuttuvaa kansakuntaamme ja muuta
maailmaa. Se on maailma jonka aikaraja tiimalasissa on siirtymässä alas kohti ikuisuutta hengenvaarallista vauhtia
kun Raamatun profetiaa toteutetaan aivan silmiemme edessä.
On olemassa liikkeellepaneva voima muutosten takana jotka tulevat esiin, ja aikamme tapahtumat eivät tapahdu
pelkästään sattumalta. On ihmisiä korkeilla paikoilla jotka haluavat näiden asioiden tapahtuvan ja heillä on voimaa
saada ne tapahtuviksi. Me muistamme edesmenneen presidentti Franklin Delano Rooseveltin sanat, ja hän sanoi
viitaten kaikkiin tapahtumiin, ”…Jos se tapahtuu, voit olla varma siitä että me suunnittelimme sen sillä tavoin.”
Luciferistisen eliitin, joka tunnetaan Illuminatina, pimeillä voimilla on yksi ensisijainen tavoite mielessään: he
haluavat saattaa jokaisen ihmisen heidän jumalansa, jota he kutsuvat Luciferiksi, voiman ja kontrollin alle joka
todellisuudessa on saatana monien valepukujensa kanssa.
Paholainen tietää oikein hyvin että hallitaksesi ihmisiä sinun täytyy kontrolloida heidän rahojaan ja varallisuuttaan.
Saatana myös tietää, kuten tietävät hänen pellensä korkeissa poliittisissa ja uskonnollisissa maailmoissa, että
ihmisiä viime kädessä ohjataan valheilla, koska totuus tekee heidät vapaiksi. Herra Jeesus kertoi meille tästä
Johanneksen evankeliumin luvussa 8:32 seuraavasti: ”Ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät
vapaiksi.”
Ihmisiä Yhdysvalloissa ruokitaan lakkaamattomilla valheilla, ja tätä on tapahtunut niin kauan että totuus on
tunnistamaton heille. Mikä olisi parempi tapa hallita ihmisiä kuin kontrolloida heidän rahojaan, varallisuuttaan, ja
jopa negatiivista varallisuutta, jota kutsutaan velaksi, ja kontrolloida heitä talouteen perustuvilla valheilla,

petoksella, ja niiden epärehellisyydellä jotka ovat tuosta järjestelmästä vastuussa. Se on täydellinen laboratorio ja
työskentely-ympäristö saatanalle luoda hirviö jossa hän voi asua, ja joka kontrolloi kaikkia ihmisiä hänen
merkkinsä avulla joka säätelee ostamista ja myymistä. Heti kun ihmiset uskovat valheen, he ovat tuon valheen
kontrollin alaisuudessa. Meitä varoitetaan tästä toisen Tessalonikalaiskirjeen luvussa 2:11-12 seuraavasti: ”Ja
sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin,
jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen.”
Syy miksi Yhdysvaltojen talous on murenemassa, johtuu siitä että se on perustettu valheiden varaan. Me tiedämme
että Yhdysvaltojen perustuslain mukaan, vain kulta ja hopea ovat laillista rahaa. Paperivaluutalla ei ole
lähestulkoon mitään sisäistä arvoa. Maksaa saman verran tuottaa yksi sadan dollarin seteli kuin tuottaa yksi yhden
dollarin seteli. Se on vain paperia ja mustetta. Paperirahan takana ei ole mitään todellista arvoa ja se ei ole
määritelmän mukaisesti rahaa ollenkaan paitsi laillinen maksuväline. Alkuperäinen määritelmä maksuvälineelle on
tarjota velan hyvitystä. Siten, maksuväline on tarjous jostakin joka vapauttaa velasta mieluummin kuin maksaa sen.
Kun paperin muodossa olevaa ”rahaa” kulutetaan sinne tänne, mitään ei koskaan laillisesti makseta, vaan se on
jatkuvaa velan vapauttamista. Amerikkalaiset eivät tiedä millaista on käyttää todellista rahaa. Kun me teemme
työtä, meidän työnantajamme antaa meille paperin, ja me vapautamme hänen velkansa ajastamme jonka me
annoimme hänelle. Me ostamme ruokaa ja annamme paperivaluuttaa sekatavarakauppiaalle, ja hän vapauttaa
velasta jota me aikaansaamme hänen tavaratalossaan, jne. Ongelmia tässä systeemissä on monia. Hallitukset voivat
painaa yhä enemmän tätä paperia, ja kun he tekevät niin, kaikki olemassa oleva paperivaluutta tulee yhä vain
arvottomammaksi, ja hinnat lähtevät ylös. Paperivaluutta tai -maksuväline synnyttää inflaation, taantuman, laman,
jne. Se on sitä mitä ekonomistit kutsuvat jaksolliseksi toiminnaksi (cyclical function). Tehdäksemme asiat
pahemmiksi, se ei ole niinkään vain paperirahan ongelma enää. Tänä elektronisena aikakautena, rahasta ei ole
tullut mitään muuta kuin elektronisia impulsseja tietokoneissa. Kaikki kosketuskohdat aitoon valuuttaan on
menetetty illuminististen pankkiirien (banksters) juonikkuuden sokkeloissa. Amerikan kansalaiset ovat kaikki
joukkohypnoosin vaikutuksen alla koskien kuvittelua että heillä on todellista rahaa kun he käyttävät paperia tai
luottokorttia. Kun arvot ovat olettamuksia ja kuviteltuja, ne voivat alituisesti muuttua, ja niin ne tekevätkin. Tämä
olisi mahdotonta kullan ja hopean täsmällisessä käytössä.
Kuinka paha tilanne on? Me elämme nyt ajassa jolloin yksi suurimmista maataloushyödykkeiden, joita sekä
ostetaan että myydään, tuottajista on pahasti velkaantunut. Luottokortti-yhtiöt tuhoavat täysin kurittomien ihmisten
elämiä, ja pankit ovat salaisessa liitossa niiden kanssa. Se on saatanallinen rikostoveruus joka tasoittaa tietä
antikristuksen itsensä ilmestymiselle. Me tiedämme että meidän Herramme Jeesus meni temppeliin ja kaatoi
kumoon rahanvaihtajien pöydät ja nuhteli heitä ankarasti. Meidän Herramme kutsui rahanvaihtajia varkaiksi, koska
he pakottivat ihmiset vaihtamaan heidän roomalaiset kolikkonsa temppelikolikoiksi ennen kuin he voisivat maksaa
kymmenyksensä. Selitys on se että roomalaisessa rahassa oli kaiverrettu kuva sen pinnalla ja se oli siten
epäjumalankuva jota ei voitu käyttää temppelissä. Rahanvaihtajat, kuitenkin, olivat iloisia ottaessaan vastaan
roomalaista rahaa alhaisella ostokurssilla, ja myydessään ihmisille temppelirahaa korkealla myyntikurssilla. Tämä
arbitraasi tuotti voittoa joka vihastutti Kaikkivaltiaan.
Me olemme nyt muutoksen ajassa, ja hyvin pian petojärjestelmä tulee täysin näkyviin. Amerikkalaisia ihmisiä on
jo ajettu aitaukseen tällä taloussysteemillä, ja he löytävät pian itsensä polttomerkittynä ihmiskarjana pedon merkin
kanssa. Minä kehotan jokaista tämän uutiskirjeen lukijaa jättämään täydellisesti elämänsä Herralle Jeesukselle ja
rukoilemaan Häntä. Hän pelastaa sielusi ja pitää huolta sinusta aivan loppuun saakka. Tee se nyt, kun vielä on
vähän aikaa jäljellä. On myöhäisempää kuin kuvitteletkaan!

USA:n talouden avustettu itsemurha!
Tammikuun 30. päivänä 2008, sanomalehdet ympäri maailman julkaisivat ison kuvan presidentti Bushista ja
varapresidentti Cheneystä otsikolla ”Bush ei näe taantumaa”. Kuvassa, presidentti Bush siristi silmiään ja virnuili,
ja Cheneyllä oli kädet ristissä vapaamuurarilliseen tapaan merkkinä ja hänellä oli tietoinen virne kasvoillaan.
Tapahtuma oli kansakunnan tilaa käsittelevä puhe. (1) Tuosta häpeällisestä puheesta lähtien, meidän
taloudessamme on ollut nähtävänä onnettomuutta toisensa jälkeen. Tammikuussa ja helmikuussa 2008, 152,000
työpaikkaa menetettiin, ja maaliskuussa 2008, ylimääräiset 80,000 työpaikkaa katosi. Tämä on lähes
neljännesmiljoona työpaikkaa menetettynä vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. (2) Monien pankkien
kohdatessa vakavaa sulamista (meltdown), USA:n keskuspankki (FED) käänsi rahapumppujaan ja myi
huutokaupalla 260 miljardin dollarin edestä lyhytaikaisia lainoja pankeille. (3) Meidän kansallinen velkamme on
nyt lähes 9,5 biljoonaa dollaria ja voidaan nyt mitata niin suurissa luvuissa että sellaisia lukuja käytettiin muinoin

vain astronomisissa laskelmissa. Velan määrä lisääntyy lähes eksponentiaalisesti. Se on niin paha että Concord
Coalition, taloudellinen vahtikoiraryhmä, hiljattain julkaisi raportin joka totesi, ”Nykyinen velan lisääntymiskurssi
jättää yhteensä 72,3 biljoonan dollarin vajeen sosiaaliturvaan ja sairausvakuutusjärjestelmään yksistään vuoteen
2080 mennessä.” (4) Tämä vajaus vain näille kahdelle osastolle olisi kahdeksan kertaa meidän nykyinen
kansallinen velkamme! Jopa meidän nykyinen velkamme on kestämätön.
Huhtikuun 1. päivänä 2008, brittiläinen sanomalehti kuljetti mukanaan seuraavan vakavan otsikon, ja se ei ollut
aprillipila: ”USA 2008: The Great Depression (suuri lama)”. Näyttää siltä kuin muut maailman maat tietävät mitä
me olemme kohtaamassa, mutta meidän oma hallituksemme ei vain ole kertonut meille vielä. Alaotsikko tuossa
sanomalehdessä sanoi, ”Ruokakupongit ovat köyhyyden symboli USA:ssa. Luottolaman aikakautena,
ennätykselliset 28 miljoonaa amerikkalaista luottaa nyt niihin selviytyäkseen – varma merkki siitä että maailman
rikkain maa kohtaa taloudellisen kriisin.” (5)
Merkkejä todellisista vaikeuksista on kaikkialla. Huhtikuun 3. päivänä 2008, maissin hinta teki ennätyksen eli
$6.00 vakalliselta (1 vakka = 8 gallonaa = 36,34 litraa). Maissin hinta on ampaissut 30 prosenttia ylös, ja varastot
ovat huvenneet kun muu maailma noteeraa korkealle meidän oman maissimme. [Toisen tärkeän
maanviljelystuotteen vehnän hinta on yllättäen laskenut 40 prosenttia helmikuun alun 2008 ennätystasolta
tämänpäiväisten (2.5.2008) uutisten mukaan. USA:ssa on kuulemma ollut hyvä talvisatokausi ja varastot ovat
täyttyneet. Muutenkin viime aikoina raaka-aineiden hinnat ovat olleet laskusuunnassa, kun sijoittajat ovat
vetäytyneet pois raaka-ainemarkkinoilta sen toivossa että asuntoluottokriisi on hellittämässä. Suom. huom.]
Etanoli-yhtiöt lisäävät myös kysyntää muuttaessaan maissia alkoholiksi polttoainetta varten. (6) Huomautettakoon
tässä että se vie puolitoista gallonaa (1 gallona = n. 3,8 litraa) muuta polttoainetta valmistaa yksi gallona etanolia.
Yhdistyneitten Kansakuntien raporttien mukaan, ruuan hinnat maailmanlaajuisesti ovat nousseet 35 prosenttia
pelkästään viime vuonna. Maitotuotteiden hinnat nousivat 80 prosenttia ja viljan hinta nousi 42 prosenttia
maailmanlaajuisesti vuonna 2007. (7) Monissa osissa maailmaa, ruokamellakoita on jo käynnissä. (8) Yleisen
vehnän hinta on noussut 50 prosenttia viime elokuusta lähtien ja se luokitellaan nykyään kalliiksi hyödykkeeksi.
[Minkähän ajankohdan David on valinnut vertailuun, sillä viime aikoina vehnän hinta on pudonnut jyrkästi? Suom.
huom.] Etelä-Dakotan kauppias, Vince Boddicker, sanoi, ”Kuka tahansa joka kertoo sinulle että he ovat nähneet
jotakin tällaista aikaisemmin, on valehtelija.” (9)
Ruokakriisin lisäksi, asunto-ongelma on täysin pois kontrollista. Asunnonomistajan pääoma on nyt alhaisimmassa
pisteessään sitten vuoden 1945 kun asunnot ja omaisuudet devalvoidaan (arvonalennus) ja lukemattomat miljoonat
ihmiset laiminlyövät heidän asuntolainansa. Tänä päivänä, melkein 9 miljoonalla asunnonomistajalla
Yhdysvalloissa on nolla-pääoma. (10) Lunastusoikeuksien menettämisten (foreclosures) aste koskien kotien
asuntolainoja Yhdysvalloissa nousi 79 prosenttiin vuonna 2007. 2,2 miljoonaa asunnonomistajaa menetti kotinsa
viime vuonna! (11) Kodit jotka kerran olivat kauniita, ovat nyt tyhjennetty autioiksi, joko ihmisten taholta jotka
jättivät ne, tai vandaalien ja varkaiden toimesta jotka tulivat myöhemmin. The Milwaukee Journal Sentinel -lehti
julkaisi äskettäin otsikon ”Kaupungit hukkuvat tyhjennettyjen kotien meressä”. Jopa alumiinilistat on revitty irti
kodeista varkaiden toimesta ja myyty metalliromuksi. (12)
Finanssilaitokset Amerikassa kohtaavat alaskirjauksia ja biljoonan dollarin tappiot. Tämä valtava rahasumma on
sama kuin koko Venäjän talous. Se on myös enemmän kuin kaksi kertaa Exxon Mobil Corporationin markkinaarvo ja noin yhdeksän kertaa Warren Buffetin ja Bill Gatesin yhdistetty varallisuus. (13)
Mitä on tapahtumassa meidän muinaiselle suurelle kansakunnallemme? Miksi 93 tärkeää osakeyhtiötä on vaarassa
laiminlyödä 53 miljardin dollarin velat? (14) Miksi bensiinin hinta on niin korkea kuin $5.40 gallonalta joillakin
alueilla meidän maassamme? (15) Jopa $3.00 gallonalta on säädytön hinta kun sinä otat huomioon että vain 7
vuotta sitten se oli 99 senttiä gallonalta.
Viime päivinä me olemme nähneet merkittäviä viivästyksiä aikataulutetuissa lennoissa tärkeiden lentoyhtiöiden,
sellaisten kuten American Airlinesin, taholta. Yli 2,000 American Airlinesin lentoa viivästyi koskettaen lähes
neljännesmiljoonaa ihmistä johtuen lentoyhtiön sääntörikkomuksista FAA:n tarkastussääntöjen kanssa. (16) Miksi
sellainen säännöistä poikkeamisen tilanne yhtäkkiä nousi esiin? Me tiedämme että kaikki merkittävät lentoyhtiöt
ovat syvissä taloudellisissa vaikeuksissa, ja korkeat polttoainekustannukset tekevät asioista jatkuvasti pahempia.
Me myös tiedämme että kokeiluja johdetaan viattomilla ihmiskoekaniinien ryhmillä sen näkemiseksi kuinka ne
käyttäytyvät väentungoksessa ja epämukavissa tilanteissa missä niitä ohjataan yhteen ja siirrellään ympäriinsä. Kun
antikristuksen voimat nousevat, me tulemme näkemään enemmän tämänkaltaisia asioita.

Helmikuun 24. päivänä 2008, eräs juttu näyttäytyi valtavirran uutismediassa otsikolla ”USA:n täytyy sopeutua
aasialaisen vuosisadan tuloon”. Juttu kommentoi lausuntoja joita laadittiin viimeisimmässä G-8
huippukokouksessa. Tässä on joitakin lausuntoja joita annettiin tuossa kokouksessa: ”Me olemme astumassa sisälle
maailman historian uuteen aikakauteen; länsimaisen herruuden loppuun ja aasialaisen vuosisadan
tuloon…..Keskittykäämme uusiin auringonnousun kokoonpanoihin Aasiassa…..Muutokset tulevat olemaan
dramaattisia ja tapahtuvat nopeasti…..Kun uudet aasialaiset vallat ilmaantuvat, maailmanjärjestyksen arkkitehtuuri
täytyy rakentaa uudelleen…..Aasia on nyt koti maailman nopeimmin kasvaville talouksille jotka ovat keränneet
enemmän kuin kolme biljoonaa dollaria ulkomaisia varoja.” Lawrence Summers, ekonomisti joka kerran oli USA:n
valtiovarainministeri, sanoi seuraavaa kokoustapaamisessa, ”Teollisen vallankumouksen aikana, elintaso nousi
ehkäpä 50 prosentin asteella henkilön elinkaaren aikana. Aasian nykyinen kasvutaso edustaa ennennäkemätöntä
100-kertaista, tai 10,000 prosentin, nousua elintasoissa yhden henkilön elinaikana.” (17) Kymmenentuhannen
prosentin kasvu aasialaisessa elintasossa? Jos olet joskus ihmetellyt minne Amerikan varallisuus on kadonnut,
sinulla on vastauksesi! Todellakin, idän kuninkaat ovat nousseet esiin!
Maaliskuun 13. päivänä 2008, harvinainen ”suljettujen ovien” istunto järjestettiin Yhdysvaltojen kongressin
edustajainhuoneen toimesta. Se oli vasta neljäs kerta Yhdysvaltojen historiassa kun edustajainhuone sulki ovensa ja
kokousti täysin salassa. Siten, nuo jotka valittiin vaaleilla edustamaan Yhdysvaltain kansalaisia, eivät sallineet
ihmisten tietää mitä he olivat kokoustamassa. Sitä paitsi, House Rule XVII (edustajainhuoneen sääntöohje),
klausuuli 9, kieltää kansanedustajia paljastamasta mistä keskusteltiin. Rangaistus sellaisen tiedon vuotamisesta
käsittää virkavuosien menetykset, sakon, moitteen, varoituksen, tai erottamisen virasta! Mitä käytiin läpi noiden
suljettujen ovien takana, missä jokainen jäsen vannotettiin ehdottomaan salassapitoon, vaikenemaan aina ja ei
paljastamaan mitään? Me tiedämme että ainoa syy salassapidolle on kätkeä pahuus. Uutismedia ei sanonut
juurikaan mitään salaisesta kokouksesta, mutta se vain mainittiin että yksi kohdista joista keskusteltiin oli uudet
valvontatekniikat joita aiotaan käyttää USA:n hallituksen toimesta vahtimaan jokaista amerikkalaista. (19)
Uutteran tutkimuksen jälkeen saadakseni lisää tietoa, minä viimein löysin mitä olin etsimässä australialaisesta
sanomalehdestä. Juttu ilmestyi Australia.TO:ssa kotoisin Brisbanesta, Australiasta. Artikkeli totesi että ABC News
WCPO:n (paikallinen TV-kanava Cincinnatissa Ohiossa) kautta vahvisti että kongressin jäseniä kiellettiin
puhumasta mitä käytiin läpi heidän salaisessa kokouksessaan. Useat kansanedustajat, kuitenkin, olivat niin
raivostuneita ja huolissaan maan tulevaisuudesta että he alkoivat vuotaa infoa. Tässä on joitakin asioita joita
kuulemma vuodettiin ulos koskien salaista kokousta: Keskustelu liittyen pian tapahtuvaan USA:n talouden
romahdukseen joka tapahtuisi syyskuuhun 2008 mennessä – Pian tapahtuva USA:n liittovaltion rahalaitosten
romahdus helmikuuhun 2009 mennessä – Mahdollinen sisällissota Yhdysvaltojen sisällä romahduksen seurauksena
– Todennäköiset ”kapinallisten USA:n kansalaisten” ennakkokokoontumiset siirtyäkseen hallitusta vastaan –
Niiden pidättäminen jotka kootaan yhteen REX 84 (keskitys)leireille joita on rakennettu kaikkialle Yhdysvaltoihin
– Mahdollisuus kansan kostoon kongressin jäseniä vastaan romahdusten vuoksi – Suojelulaitosten sijaintipaikka
kongressin jäseniä ja heidän perheitä varten oleskelemaan siellä massiivisten siviililevottomuuksien aikana –
Välttämätön ja väistämätön Yhdysvaltojen sulautuminen Kanadan ja Meksikon kanssa – Uuden valuutan, Ameron,
liikkeellelasku kaikkia kolmea kansakuntaa varten taloudellisena ratkaisuna. (20) Ilmeisesti, ei ole olemassa mitään
dokumentaarista todistetta edelliselle koska kokoukset olivat salaisia. Informaatio, kuitenkin, sopii siihen profiiliin
mitä on käynnissä meidän ympärillämme. Meidän kaikkivaltias Vapahtajamme on lopulta vastuussa. Aika näyttää
jos nämä asiat ovat totta, ja aika on kulumassa loppuun!
Suomentajan kommentti: Tämä edellinen on täysin mahdollista varsinkin jos USA:han kohdistuu jokin suuri
terrori-isku tänä vuonna tai presidentti Bush salamurhataan, josta sitten syytetään näitä ”USA:n kapinallisia”. Sopii
siis täysin Illuminatin suunnitelmaan luoda diktatuuri Pohjois-Amerikkaan. Hillary Clinton kätyreineen voisi
järjestää tällaisen skenaarion jos hänen mahdollisuutensa saavuttaa presidenttiys laillisin keinoin hupenee (Huom.
Dan. 11:21 ja ”kelvoton”). Muistettakoon, että Clinton olisi USA:n 11. presidentti Harry Trumanista laskien
(USA:n valtakausi Danielin 4. petona alkoi vuodesta 1945) jos molemmat Bushit lasketaan yhdeksi henkilöksi
(Huom. sama nimi). Pieni sarvi, joka on 11. sarvi Danielin kirjan profetiassa, on erilainen kuin muut ja Hillary
nimenomaan on erilainen ollessaan nainen ja feministinoita. Lisäksi demokraatit haluavat hinnalla millä hyvänsä
presidentin viran eivätkä suo sitä John McCainille, jonka mahdollisuudet vain paranevat Obaman ja Clintonin
keskinäisen taiston vuoksi. Aikaa ei ole enää paljon ja muutaman kuukauden sisällä pitäisi jotakin alkaa tapahtua.
Hillarylla on muuten suuri suu, ja hän on jo uhitellut Irania ja häneen sopii siis antikristuksen sotaisuus (Dan.
11:36-38). Saa nähdä miten käy, aika näyttää.

Sodan kiroukset!

Sillä aikaa kun Amerikan Yhdysvallat siirtyy aina vain syvempään ahdinkoon, ulkomaiset sodat jatkuvat. Sota
Irakissa maksaa nyt $5,000 sekunnissa! (21) Meidän asevoimiamme uuvutetaan aina vain enemmän tällä
pitkitetyllä sodalla, ja turvallisuutta Yhdysvaltojen sisäpuolella vaarannetaan vakavasti. Viime vuoden lopussa,
Associated Press raportoi että satoja meidän F-15 hävittäjiä täytyi poistaa käytöstä johtuen vaarallisista
rakenteellisista vioista. Kansakuntamme täytyi luottaa Kanadaan pysyäksemme valmiina puolustamaan maatamme
kun 450 hävittäjäämme olivat käyttökelvottomia. (22)
Helmikuun 1. päivänä 2008, Arnold Punaro, valiokunnan puheenjohtaja koskien kansalliskaartia ja reserviä, lausui
seuraavaa: ”On olemassa hirveä aukko valmiudessa kotimaanpuolustusta varten.” Hän ehdottomasti totesi että
asevoimat eivät ole valmiita hyökkäykselle Yhdysvaltojen sisällä. (23) Viime vuoden lopussa, meidän armeijamme
ylpeästi esitteli sen uusia eurooppalaisvalmisteisia helikoptereita, joihin he kuluttivat 2,6 miljardia dollaria. Nämä
helikopterit ovat nyt osoittautuneet lähes arvottomiksi, koska ne eivät voi lentää kun lämpötilat Fahrenheitasteikolla ovat yli 80 astetta (°C = (°F - 32) / 1,8). Kun ilma ulkona on yli 80 astetta, ohjaushytin lämpötilat UH72A Lakota koptereissa nousevat yli 104 asteen, aiheuttaen kommunikaatio- ja navigointijärjestelmien alasajon.
(24) Näyttää siltä että niin monia virheitä tehdään, ja ne eivät koskaan ole meidän puolella. Maaliskuun 25.
päivänä, Associated Press raportoi myös että Pentagon Washington D.C:ssä, teki vakavan virheen liittyen aseiden
kuljetukseen. Taiwan tilasi helikopteriakkuja, mutta jolle erehdyksessä toimitettiin sähköisiä sytyttimiä jotka on
suunniteltu mannertenvälisiin ballistisiin ohjuksiin. (25)
Lähes jokaista Yhdysvaltojen ponnistusta koskee jatkuva ja yleinen turmelus. Kahdessa tapauksessa vuonna 2007,
amerikkalaisten astronauttien sallittiin nousta ilmaan avaruuteen sen jälkeen kun he ilmestyivät juopuneina paikalle
raketin laukaisuhetkeä varten. NASA myönsi että siellä oli rankkaa alkoholin käyttöä lähtölaskennan tuntien
sisäpuolella. Tämä oli alunperin kerrottu aikakauslehti Aviation Weekissä ja Space Technologyssa. (26)
Me tiedämme että nykyiset sodat ja sanomat sodista johtavat kaikki tuhoisaan 3. maailmansotaan Lähi-idässä.
Maaliskuun 27. päivänä 2008, Egypti allekirjoitti ydinsopimuksen Venäjän kanssa. Venäläiset ovat suostuneet
rakentamaan ydinreaktoreita Egyptiin. (27) Jännitys tuossa maailmankolkassa on lakkaamaton ja aina-lisääntyvä.
Muitakin kummallisia asioita tapahtuu Lähi-idässä. Valtava arabi- ja muslimimaailman rikkaus ja omaisuus
ilmaistaan hämmästyttävillä tavoilla. Lähellä Dubaita Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa, massiivinen uusi
sisähiihto-lomakeskus on rakennettu autiomaa-alueelle missä lämpötilat saavuttavat 140 astetta Fahrenheitasteikolla. Itsenäinen lomakeskus tekee itse lumensa ja se peittää alueen joka on lähes neljännesmiljoona
neliöjalkaa (1 jalka = n. 30 cm) pinta-alaltaan. Se on 25-kerroksinen ja esittää viisi valaistua hiihtopolkua joista
kukin on neljännesmailin pituinen (1 maili = n. 1,6 km). Siihen kuuluu myös hiihtohissi ja se majoittaa 1,500
ihmistä. Tässä massiivisessa rakennelmassa on kaksi suurta ravintolaa ja lumipuisto luomiluolan kanssa. Se on yksi
maailman nykyaikaisista ihmeistä. (28) Tämä on vain yksi esimerkki joka selittää miksi bensiinin (gas) hinnat ovat
niin korkeat tankkausasemilla.
Toisessa hämmästyttävässä jutussa, jonka on julkaissut London Daily Mail, meille kerrotaan uudesta 10 miljardin
dollarin autiomaa-tornista joka on rakenteilla yhdessä uuden kaupungin kanssa lähelle Punaisenmeren porttia
Jeddahia. Torni tulee olemaan kaksi kertaa niin korkea kuin mikään muu mitä ihminen on koskaan rakentanut, ja se
ulottuu lähes yhden mailin korkeuteen taivaassa: 5,250 jalkaa tarkalleen. Kaupunki ja torni rakennetaan
saudiarabialaisen yhtiön, Kingdom Holdingsin, toimesta. Uutismedia kutsuu sitä Baabelin torniksi; ja huipulta,
vierailijat pystyvät näkemään Lähi-idän, Pohjois-Afrikan, ja Intian valtameren. (29) Kun minä näin tämän
artikkelin koskien uutta kaupunkia ja tornia, minä välittömästi ajattelin Genesiksen lukua 11:4, jossa lukee
seuraavaa: ”Ja he sanoivat: 'Tulkaa, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen,
ja tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan.'”
Alkuperäinen Baabelin torni josta me luemme Raamatussa, oli yhden maailmanhallituksen symboli. Kaikkivaltias
Jumala paljasti Hänen paheksuntansa sekoittamalla kielet, ja Hän pysäytti tuon tornin rakentamisen. Ei ole mikään
sattuma että näinä viimeisinä päivinä toinen kaupunki ja torni on rakenteilla Lähi-idässä, ja se tapahtuu aikana
jolloin maailma on liittymässä yhdeksi kollektiiviseksi yksiköksi antikristuksen hallittavaksi!

Paavi Benedictus XVI – rauhan pyhiinvaeltaja?
Huhtikuun 15. päivänä 2008, paavi Benedictus XVI saapuu New York Cityyn 6-päiväiselle vierailulle. Amerikan
suurin kaupunki on nyt toimintakeskus kun valmisteluja tehdään ottamaan vastaan eräs joka sallii itseään

kutsuttavan ”pyhäksi isäksi”. Kuinka kukaan erottelukykyinen henkilö voi kutsua tätä miestä ”pyhäksi isäksi” kun
Jeesus selvästi käski Matteuksen luvussa 23:9, ”Ja isäksenne älkää kutsuko ketään maan päällä, sillä yksi on
teidän Isänne, hän, joka on taivaissa.” Tosiasiana pysyy, kuitenkin, että suurin osa ihmisistä on koulutettu ja
valmennettu olemaan välittämättä totuudesta. New York Citystä on nyt tullut markkinapaikka Benedictus XVI:n
muistoesineille, käsittäen pyhät kahvimukit, medaljongit, avainketjut, puskuritarrat, ja rukousnauhat. Yksi
katolinen kirjakaupan omistaja totesi että tämä on ”pyhän isän tulemus”, ja hänellä on näytteillä luonnollista kokoa
oleva pahvinen paavin kuva. Ihmiset jonoissa hankkiutuvat suutelemaan sormusta kuvassa. (30)
Huhtikuun 18. päivänä, joka on 13 päivää ennen okkultististen noitien korkeaa Beltainen ristineljännes-sapattia,
paavi pitää puheen YK:ssa, ja hänet esitellään rauhan pyhiinvaeltajana (Pilgrim of Peace). (31) Benedictus XVI,
joka oli tunnettu hänen natsiystäviensä keskuudessa varhaisina aikoina Herr Ratsingerina, kutsuttiin vierailulle
YK:hon pääsihteeri Ban Ki-Moonin toimesta. Paavi tulee vaatimaan ykseyttä kaikkien uskontojen keskuuteen. On
myös huomionarvoista mainita että paavin oikea nimi, Ratsinger, täsmää luvun 666 kanssa laskettaessa
englantilaisella alfanumeerisella järjestelmällä (A=6, B=12, C=18, jne.). Minun täytyy myös mainita että tämä
entinen natsi ja Hitler-nuorisojärjestön jäsen tulee esittämään rukousrituaalin Ground Zerolla, entisellä World
Trade Centerin kaksoistornien paikalla. Tämä tapahtuu huhtikuun 20. päivänä, mikä on paavin lapsuuden sankarin,
Adolf Hitlerin, syntymäpäivä. (32)
Minä muistan vuosia sitten kun edellinen paavi kävi Chicagossa ja messusi puhujakorokkeella josta oli näköala
Michigan-järvelle. Uutismedia pursusi ylistystä tälle miehelle ja otti esille tosiasian että sillä aikaa kun ”hänen
pyhyytensä” oli rikosten ahdistamassa Chicagon kaupungissa, rikosaste putosi käytännössä nollaan. He katsoivat
hämmästyttävän tilaston johtuvan paavin läsnäolosta kaupungissa. Todellisuudessa, tosiasiat paljastavat että syy
äkilliseen pudotukseen rikoksissa oli se, että lähes koko järjestäytynyt rikollisuus, huumeliigat, rikollisjengit, ja
murhamiehet, mafia, jne. koostuivat hurskaista roomalaiskatolisista; ja he varasivat aikaa työltään nähdäkseen
paavin.

Uhanalaiset ajat ovat yllämme!
Kaikkialle minne katsomme, me näemme aikainmerkkejä, kuten ennustettiin Herran Jeesuksen ja Hänen
apostoliensa kautta. Koskaan eivät sellaiset suuret yhteiskunnan osa-alueet ole olleet sellaisessa turmeltuneessa
tilassa. Äskettäin, Hollywood Reporter julkaisi jutun otsikolla ”Fans shed blood for ’Moonlight’ (Fanit vuodattavat
verta ’Kuutamolle’)”. Juttu kertoo kuinka 3,000 vampyyri-televisiodraama ”Moonlightin” fania ovat niin
päättäväisiä pitämään ohjelman eetterissä että he ovat halukkaita luovuttamaan vertaan sen vuoksi. Nämä 3,000
fania ovat lyöttäytyneet yhteen Punaisen Ristin kanssa luovuttaakseen n. puoli litraa (one pint) verta pitääkseen
ohjelmasarjan käynnissä, vaikka CBS televisioverkko ilmoitti että ohjelma ei ole missään vaarassa loppua. Ihailijat
ovat niin fanaattisia että he haluavat luovuttaa verta joka tapauksessa juhlarituaalina ohjelmasarjan paluun
kunniaksi huhtikuun 25. päivänä 2008. (33)
Äskettäisen jutun mukaan joka ilmestyi London Daily Mailissa, abortit ovat kasvussa Englannissa kun yli 200,000
vauvaa tapetaan joka vuosi. Niin pahaa kuin se onkin, me koimme toisen ikävän järkytyksen kun saimme selville,
että 1,300 naista myönsi että heille jokaiselle oli tehty viisi aborttia. (34) On hirveää ja sanoinkuvaamatonta ajatella
että kokonaisia perheitä murhattiin ihmisuhrauksena kun 1,300:sta äidistä tuli heidän viiden lapsensa
sarjamurhaajia. Koskaan ei ole ollut sellaista aikaa kuin tämä nykyinen!
Toinen juttu Englannista paljasti että lapsia niin nuoria kuin kuusivuotiaita on hoidettu alkoholismin takia. Yksi
sairaala yksistään hoiti 175 sellaista tapausta koskien näitä hyvin nuoria potentiaalisia alkoholisteja. (35)
Todellakin, meidän Herramme on tulossa pian!

Varoitushuudot luomakunnassa!
Itse Jumalan luomakunta antaa hälytysmerkkejä viimeisistä päivistä ennen meidän Herramme ja Vapahtajamme,
Jeesuksen Kristuksen, paluuta. Maanjäristykset jatkavat lisääntymistään kaikkialla ympäri maailman sekä
esiintymistiheyden että intensiteetin suhteen. Huhtikuun 2008 ensimmäisten kymmenen päivän aikana, tiedemiehet
rekisteröivät yli 600 maanjäristyksen parven merellä lähellä keskisen Oregonin rannikkoa. Jotkut järistyksistä
rekisteröitiin yli 5.0 Richterin asteikolla. Tiedemiehet myönsivät että he olivat ymmällään. Tri. Robert Dziak,
geofyysikko Oregonin osavaltion yliopistosta, totesi että sellaisia järistysparvia tapahtuu vain tulivuorten

läheisyydessä, ja alueella ei ole tulivuorta. Uskotaan että siellä on merkittävää hankausta Tyynenmeren ja PohjoisAmerikan laattojen välillä maankuoressa. (36)
Maaliskuun 26. päivänä 2008, toinen suuri palanen Etelämannerta lohkesi. Palanen oli seitsemän kertaa suurempi
kuin Manhattan. (37) Merkittävää siirtymistä, sellaista jota ei ole aiemmin nähty, on meneillään maan alla.
Tornadot ovat myös riehuneet monien Yhdysvaltojen alueiden läpi ennätyksiä rikkovin lukumäärin ja tehden
valtavaa vahinkoa. Huomautettakoon tässä että kolmen vuoden keskiarvo tornadojen määrälle Yhdysvalloissa
tammikuuta kohden on 34. Tammikuussa 2008, oli 136 voimakasta tornadoa. Kolmen vuoden keskiarvo
helmikuulle oli 25, mutta tänä helmikuuna 2008, niitä oli 232. (38) Onko kaikkivaltias Jumala varoittamassa tätä
kansakuntaa katumukseen? Mitä luultavimmin, Hän on!
Outoja ja hämmästyttäviä asioita tapahtuu alati avaruudessa. Galakseja niellään jatkuvasti mustien aukkojen
taholta, tähtiä räjähtää ennätyslukemin, ja nyt, järkytyksenä astronomeille kaikkialla, NASA:n Mars-luotain
nimeltään ”Spirit (henki)”, lähetti takaisin kuvia Marsin pinnalta täydellisen (mieli)kuvan kanssa jossa nainen istuu
kalliolla molemmat raajat levällään. Otsikot viittaavat häneen nimellä ”Lady in Red (nainen punaisissa)”.
Asiantuntijoilla ei ole mitään selitystä tälle selvälle kuvalle (image). (39) Punainen on huoruuden väri, ja onko
tämä vielä yksi merkki taivaissa?
Lopuksi, haluan muistuttaa jokaista rukoilemaan lakkaamatta ja omistamaan ja pyhittämään elämäsi Herralle. Aika
on käsillä. Minä myös jatkan rukouspyyntöjenne vastaanottamista kun meidän esirukoilijatiimimme odottavat
antaakseen niille henkilökohtaista huomiota. Minä myös tarjoan sydämelliset kiitokseni kaikille teille jotka tuette
tätä lopunajan profeetallista ministeriötä. Rukoilen että olette siunattuja uskollisuudestanne. Armo ja rauha olkoon
moninkertaisesti yllänne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.
David J. Meyer
Suomentanut: Olli R. (”nokialainen”)
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