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Hiljaisuuden kuurouttava ääni!
»Viisaus huutaa kadulla, antaa äänensä kuulua toreilla; meluisten katujen kulmissa se kutsuu, porttien ovilta
kaupungissa sanansa sanoo: Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan
pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa? Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä
vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä
kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, niin
minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; kun myrskynä tulee se, mitä te
kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat,
mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä.»
Sananlaskut 1:20-28
»Ja kun Karitsa avasi seitsemännen sinetin, tuli taivaassa äänettömyys, jota kesti noin puoli hetkeä.»
Ilmestyskirja 8:1
»Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin
että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia
epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä
velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan.»
Ilmestyskirja 9:20-21
Tässä LTN:n numerossa, me tarkastelemme nykyistä maailmaa yllä olevien Kirjoitusten jakeiden valossa. Kun me
teemme näin, me alamme ymmärtää hengelliset syyt miksi sellaisia hämmästyttäviä asioita tapahtuu jatkuvasti
kansakunnassamme ja maailmassamme, ja miksi asiat ovat nyt niin kuin ne eivät koskaan aikaisemmin ole olleet.
Minä olen tarkkaillut aikainmerkkejä monien vuosien ajan, ja minä voin sanoa ehdottomalla varmuudella, että me
olemme nyt viimeisten päivien lopussa. Me emme voi tietää Vapahtajamme takaisintulon päivää tai hetkeä, mutta
me voimme erottaa tämän ajankohdan. Ne, jotka käsittävät tämän ja pystyvät näkemään hyvin selkeästi mitä on
tapahtumassa, miettivät usein mitä se vaatii aukaista ihmisten valtavan enemmistön silmät ja korvat. Milloin he
heräävät? Surullinen tosiasia on, että suurin osa ei tule koskaan heräämään ennen kuin on liian myöhäistä.
Ensimmäinen Kirjoitusten osio yläpuolella kertoo meille, että viisaus huutaa kovalla äänellä kaduilla ja keskellä
suuria väkijoukkoja; silti sieltä ei kuulu mitään vastausta. Ihmiset kaikkialla reagoivat impulsiivisesti kaikenlaisen
synnin yllykkeeseen, erikoisesti uskonnolliseen väärintekoon, mutta vastaus Jumalan kutsuun on apaattinen
hiljaisuus. Tämä hiljaisuus on kuurouttavaa. Se on kuin valtava tyhjiö vaatien tuomiota Kaikkivaltiaalta Jumalalta.
Suunnaton ihmisten enemmistö on hengellisesti kuuro totuudelle; he eivät voi kuulla mitään muuta kuin vääryyttä.
Tuo on juuri syynä siihen, että he ovat niin helposti kontrolloitavissa ja manipuloitavissa elitististen ja
illuminististen salaliittolaisten toimesta. Me tiedämme että saatana on ”valheiden isä”, joka viimeisinä päivinä tuo
esille hänen äärimmäisen petoksensa, antikristuksen ja hänen globaalin hallintovaltansa uuden yhden-maailman
talousjärjestelmän alaisuudessa. Kaikkea tätä ollaan junailemassa paikoilleen jopa nyt kun minä kirjoitan tätä.

Ei koskaan ole ollut suurempaa tarvetta katumukselle kuin juuri nyt, ja ei koskaan mikään epätoivoinen huuto
katumusta varten ole ollut niin poissuljettu ja sivuutettu. Me tiedämme että Vapahtajamme kertoi meille, että
Taivaassa riemuitaan kun edes yksi syntinen tulee katumukseen (Luuk. 15:10). Yläpuolella olevan Kirjoitusten
toisen osion mukaan, tulee aika, jolloin iloitseminen Taivaassa loppuu tyystin, ja siellä on täydellinen hiljaisuus
puolen hetken ajan. Me saavutamme tuon vakavan ajankohdan silloin kun kaikki katumus on lakannut Maan
päällä. Kirjoitusten viimeinen osio yläpuolella paljastaa, että maailman ihmiset kieltäytyvät katumasta, ja se antaa
luettelon pahuuksista, joista he kieltäytyvät tekemästä parannusta. On vaikea kuvitella aikaa, jolloin yksikään
henkilö Maan päällä ei oikeasti kadu, mutta me lähestymme nopeasti tuota ajankohtaa. Antikristus-johtajaan tulee
kohdistumaan täydellinen maailman huomio ja palvonta.
Jos olet lukemassa tätä ja et ole koskaan täysin luovuttanut elämääsi Herralle Jeesukselle Kristukselle, niin sinä
voit tehdä sen juuri nyt. Sinulla ei ole paljon aikaa jäljellä, koska kaikki muuttuu niin nopeasti nyt. Sinä voit tuntea
todellisen rauhan vaikeuksien aikoina, koska Vapahtaja tekee läsnäolonsa sinulle tiettäväksi. Ikuisuus on aivan
edessäpäin!

Barack Obama – hämmennyksen luoja!
Barack Obama pitää Yhdysvaltojen presidentin virkaa, ja ei kukaan presidentti ole ollut koskaan sellainen kuin
tämä nykyinen. Hra. Obama kuvittelee itseään jonkinlaisena ihmemiehenä, ja hänen viimeaikaiset vierailunsa
maailman eri osiin ovat olleet suorastaan ego-matkailua. Matkustaessaan Englantiin huhtikuun 1. päivänä 2009 G20 -huippukokousta varten, joka tarkoituksenmukaisesti järjestettiin aprillipäivänä (April Fools) tai kaikkien
narrien päivänä (All Fools Day), Hra. Obama, tunnetaan myös Hra. Hämmennyksenä (Mr. Embarrassment),
käynnisti melkoisen show’n maailmaa varten. Tämä mies, joka kuuluttaa että hän tulee korjaamaan talouden, oli
melko tuhlaavainen koskien hänen matkaansa. Hän saapui Englannin huippukokoukseen viidensadan ihmisen
henkilökunnan kanssa, hänen oman limusiininsa kera, joka lennätettiin Washington D.C.:stä, ja kera laivueen
houkutuslintu-helikoptereita (decoy helicopters). Hänen seurueensa käsitti lukuisia panssaroituja limusiineja,
sisältäen hänen henkilökohtaisen limusiinin, joka on nimeltään Peto (The Beast). Peto-auto on 300,000 dollarin
arvoinen ajoneuvo, joka on varustettu yönäkökameralla, vahvistetulla teräspinnoitteella, kyynelkaasutykillä, ja
happisäiliöillä. Lisäyksenä lukuisiin helikoptereihin, olivat kahdensadan ihmisen Salaisen Palvelun henkilökunta ja
kuuden tohtorin lääkintätiimi. Hän myös toi Valkoisen Talon keittiöhenkilökunnan valmistamaan hänelle ruokaa.
Ennen kuin Obama saapui, jokainen paikka, jonne hänen oli määrä mennä, testattiin elektronisten vikojen varalta,
ja ilma testattiin bakteerien vuoksi. Asevoimien upseeri matkusti myös hänen kanssaan, ja kuljetti salkkua, jossa on
Amerikan ydinaseiden laukaisukoodit. Kirurgien ryhmä matkusti myös hänen kanssaan tuomalla mukanaan
varaston tyypin AB verta presidenttiä varten. (1)
Eräs asia, joka pitäisi mainita tästä matkasta, on se, että presidentti Obama ei kumartanut Englannin
kuningattarelle, mutta hän vaistomaisesti kumarsi Saudi-Arabian kuninkaalle. Me tiedämme syyn miksi presidentti
rikkoi protokollaa ja kumarsi saudikuninkaalle. Yksi saudikuninkaan titteleistä on ”Guardian of Mecca (Mekkan
suojelija)”. (2) Nyt Valkoinen Talo kieltää, että Obama olisi kumartanut saudikuninkaalle ja he sanoivat, että hän
polvistui alas vain koska kuningas oli häntä lyhyempi. Monet valokuvat, kuitenkin, selvästi osoittavat että se oli
alistuva kumarrus. Presidentti kumarsi hänen sydämen uskonsa kunniaksi, joka on, muslimiuskonto. Obama on
hämmingin luoja hyvin monella tavalla. Hän väittää olevansa ”kristitty”, mutta on selvästi todennut, että Amerikka
ei ole kristitty kansakunta. Hän mainostaa islamia suurena uskontona, hän kunnioittaa pakanallisen Intian jumalia
ja jumalattaria, ja hän järjesti äskettäin juutalaisen pääsiäisrituaalin (Seder and Passover ritual) Valkoisessa
Talossa.

Ollessaan Lontoossa, presidentti Obama tapasi Venäjän johtajan Dmitri Medvedevin. Medvedev pani käsivartensa
Obaman ympärille ja sanoi, ”My new comrade (Minun uusi toveri)”. (3) Hän olisi yhtä hyvin saattanut sanoa, ”My
new commissar (Minun uusi komissaari)”. Todellakin, jotakin outoa oli meneillään. Kun Obama oli Strasbourgin
historiallisessa kaupungissa, hän aloitti koko Euroopan kosiskelun amerikkalaistyylisellä kampanjoinnilla. (4) Se
oli ikään kuin hän olisi pyrkimässä jonkinlaiseen näkymättömään virkaan. Se oli kaikki tapojen vastaista Amerikan
presidentille. Hän jopa järjesti kaupungintalokokouksen ollessaan Strasbourgissa. (5)
Vieraillessaan Turkissa, Obama piti puheen, joka sisälsi seuraavat sanat: ”Kumppanuus Yhdysvaltojen ja
muslimimaailman välillä on elintärkeä torjuessaan äärilaidan ideologian, jonka kaikkien uskontojen edustajat
hylkäävät. Me tulemme ilmaisemaan meidän syvää arvostustamme islaminuskoa kohtaan, joka on tehnyt hyvin
paljon niin monien vuosisatojen kuluessa muokatessaan maailmaa paremmaksi, käsittäen minun oman maani.” (6)
Tietääkö Obama, tai onko hän sopivasti unohtanut, että keskiajan islamististen sotien aikana Pohjois-Afrikassa ja
Euroopassa kristittyjen veri palveli tiettyä tarkoitusperää? Muslimit pitivät yllään kummallista hattua jota kutsutaan
fetsiksi. Se oli kartiomainen litteän yläosan ja tupsun kanssa. Kun kristittyjä tapettiin, muslimit kastoivat hattunsa
kristityn veressä värjätäkseen ne punaisiksi. Tämä on syynä siihen miksi tänä päivänä vapaamuuraripyhiinvaeltajat
(Masonic Shriners) käyttävät punaista fetsiä, ja se selittää heidän käyttönsä salasanoihin ”Mecca Nemesis”, mikä
kirjaimellisesti tarkoittaa, ”Mekkan kostoa”.
Monia yrityksiä on tehty saamaan eri tuomioistuimia tutkimaan musertavaa todistusaineistoa siitä, että Obama ei
ole Yhdysvaltain syntyperäinen kansalainen ja ei ole näin kelvollinen perustuslaillisesti olemaan presidentti.
Jokaisessa tapauksessa, tuomarit ja oikeusistuimet ovat hylänneet oikeusjutut ja kieltäytyneet jopa harkitsemasta
niitä. Joskus, meidän kansakunnallamme oli oikeusministeriö (Justice Department). Nyt, niin kauan kunnes he ovat
kiinnostuneita, se on ”Just Us (Vain me)” -ministeriö. Viimeisin kanneyritys Obaman kansalaissoveltuvuuden
tähden heitettiin ulos tuomioistuimesta maaliskuun 6. päivänä 2009. USA:n piirikuntatuomari James Robertson
sanoi, ”Tämä oikeusjuttu, jos sen sallittaisiin mennä eteenpäin, ansaitsisi maininnan yhdessä niistä kirjoista, jotka
pyrkivät osoittamaan että laki on naurettava tai että Amerikassa on liian paljon lakimiehiä, joilla ei ole tarpeeksi
tekemistä.” Robertson ryhtyi sitten uhkailemaan lakimiestä, joka nosti kanteen Obamaa vastaan oikeuden sääntöjen
rikkomisesta, vähäpätöisten ja ahdistelevien oikeusjuttujen varalta. (7) Yksi asia on varma, siellä ei tule olemaan
yhtään vähäpätöistä oikeusjuttua tuomiopäivänä kun Kaikkivaltias langettaa tuomion tuomareitten, oikeusistuimien
ja muiden sellaisten ylle. Meidän USA:n Korkein oikeus tulee epäilemättä joutumaan alakynteen!
Obama edistää jatkuvasti hänen hämmentävää agendaansa. Maaliskuun 19:ntenä 2009, Wall Street Journal julkaisi
jutun, joka paljasti Obaman suunnitelman vapauttaa 250 terrorismista epäiltyä vankia Yhdysvaltoihin. Joissakin

tapauksissa, maat, joista nämä poliittiset vangit ovat lähtöisin, kieltäytyvät ottamasta heitä takaisin. Täten, USA:n
oikeusministeri Eric Holder sanoi, että heidät todennäköisesti vapautetaan täällä Amerikassa. (8)
Hra. Obamasta on myös tullut melko taitava poimimaan pahimmista pahimmat korkean tason virkoihin. Dawn
Johnsenin valinta johtamaan oikeusministeriön lakiasiaintoimistoa (Office of Legal Councel) on paras esimerkki.
Kun Johnsen oli lakimiehenä Kansallisessa abortinteko-oikeuksien liitossa (National Abortion Rights Action
League), hän (she) julkaisi lyhyen muistion, jossa sanotaan, ”Naisten pakottaminen kantamaan lapsia toi
järkyttävästi mieleen vastentahtoisen orjuuden, kielletty perustuslain 13. lisäpykälän toimesta (by the 13th
Amendment), missä pakotettu raskaus vaatii naista hankkimaan jatkuvaa fyysistä hoitoa sikiölle edesauttaakseen
valtion kiinni pitämää intressiä.” (9) Toisin sanoen, hän toteaa, että jos nainen tulee raskaaksi ja pakotetaan lain
avulla kantamaan tuota lasta syntymään saakka, se pakottaa hänet tekemään orjatyötä lapselle ja rikkoo 13.
lisäpykälää, joka on orjuutta vastaan! Tämä on suorassa linjassa Obaman ajattelun kanssa!
Mitä, tarkalleen, Hra. Obama ajattelee, ja kuinka hänen mielensä työskentelee? Äskettäisessä haastattelussa ”60
minuuttia” -ohjelmassa, Steve Kroft haastatteli presidentti Obamaa, ensisijaisesti koskien USA:n taloutta.
Haastattelun aikana, Hra. Obama lausui seuraavaa: ”Minä uskon että globaali talousjärjestelmä pysyy riskialttiina
äkilliselle luhistumiselle (at risk of implosion) Citigroupin tai AIG:n kaatumisten (failure) kanssa, mikä voisi
laukaista jopa tuhoisamman taantuman ja mahdollisesti laman.” Kun Obama antoi tämän ja muita sellaisia
lausuntoja, hän virnisteli, hihitti, ja naureskeli koko ajan, mikä saattoi tolaltaan Steve Kroftin. Kroft sanoi
presidentille, ”Sinä istut täällä ja naurat. Sinä naurat joillekin näistä ongelmista….oletko sinä aivovaurioinen?”
Obama vastasi nauramalla taas ja sanoi, ”Ei, ei. Täytyy olla vähän hirtehishuumoria selviytyäkseen päivästä läpi.”
(10) Siinä se on! Meidän talous on romahtamassa, Amerikka tukehtuu velkaan ja menee alas viimeistä kertaa,
meidän yrityksemme ovat lattialla ottamassa lukua, miljoonat amerikkalaiset ovat ilman työtä ja menettävät
kotejaan, perheitä hajotetaan ja tuhotaan, ja Obama vain nauraa sille kaikelle ja kutsuu sitä ”hirtehishuumoriksi”.
On surullinen tosiasia että meidän kansakuntamme on hirsipuussa, sidotuin silmin, ja hirttoköysi niskan ympärillä;
ja meidän presidenttimme nauraa kun hän valmistautuu nykäisemään hirttolavan vivusta! [Se että Obama hihitteli
todennäköisesti viittaa siihen että hänellä on pahat mielessään, mutta hän voi toteuttaa suunnitelmansa vasta
toisella virkakaudellaan. Toivonen huom.]
Suomentajan kommentti: David J. Meyer on aivan oikeassa. Amerikka tuhoutuu sisältäpäin kuten Neuvostoliitto
aikoinaan Mihail Gorbatsovin toimesta. Tämä edellinen haastattelunpätkä paljasti kaiken. Sisimmältään Obama on
anti-amerikkalainen, kuten Gorbatsov NL:n messiashahmona oli anti-neukku. Ilman länsimielistä Gorbatsovia NL
olisi vieläkin pystyssä. Amerikkalaiset olivat hölmöjä kun äänestivät Obaman valtaan. Republikaanipuolueen
jotkut kannattajat tajuavat jo tämän kaiken. Myöskin Venäjä tajuaa. Uskon että Jumala on tässä takana ja haluaa
tuomita nykyajan Baabelin eli USA:n Jeremian kirjan lukujen 50 ja 51 mukaisesti. Tämmöiset messiashahmot ovat
aina historian saatossa olleet omalle kansalleen vahingollisia. Obama on siis Jumalan tuomio ylpeälle Amerikalle.
Huomattavaa on, että nyt tänä vuonna eletään samanlaista lamavuotta kuin 1991, jolloin NL romahti. Historia
toistaa itseään kun amerikkalainen kapitalismi romahtaa kommunismin tavoin. Tuloksena on teesin (kapitalismi) ja
antiteesin (kommunismi) synteesi, joka on fasistinen järjestelmä. Natsisaksa oli kenraaliharjoitusta tästä tulevasta
Uudesta maailmanjärjestyksestä. Ei anneta tämän nykyisen pörssirallin (=ääliöralli) hämätä maailmalla, jonka
mukaan pahin vaihe talouden taantumassa olisi ohitse. Se on savuverhoa ja toteuttaa vain Raamatun profetiaa
väärästä rauhasta ennen lopullista romahdusta (1 Tess. 5:1-3). Täytyy nähdä savuverhon lävitse. Olkaamme
kristityt siis luottavaisin mielin lopullisen pelastuksemme suhteen joka toteutuu Herran päivänä!

Taloudellinen juonittelu ja saatanan Uusi Järjestys!
Huhtikuun 1. päivänä 2009, Reutersin uutistoimisto raportoi että maaliskuussa 2009 vielä 742,000 työpaikkaa
menetettiin yksityisellä sektorilla! (11) Siellä on nyt 13 miljoonaa amerikkalaista, jotka ovat työttömiä ja heillä on
hyvin vähän toivoa löytää minkäänlaista pysyvää työtä. (12) Taloutta ollaan tarkoituksellisesti ja systemaattisesti
tuhoamassa luomaan tyhjiö, joka vaatii uuden yhden-maailman talousjärjestelmän antikristuksen diktatuurin
alaisuudessa. Se on kaikki tapahtumassa juuri, kuten Raamatussa sanotaan sen tapahtuvan. Kerran suuresti kysytyt
”ensiluokkaiset osakkeet (blue chip stocks)” ovat nyt kaupankäynnissä alle yksi dollaria osakkeelta. (13) Kaikki
Liittovaltion hallituksen hätäapu- ja pelastusohjelmat ovat surkeasti epäonnistuneet, aivan kuten niiden
suunniteltiinkin tekevän. Nyt USA:n postilaitos kerjää pelastusrahaa kun he ovat toimineet suunnilleen kolmen
miljardin dollarin alijäämällä. (14) Keskellä kaikkia näitä avunpyyntöjä pankeilta, instituutioilta, ja yrityksiltä, on
olemassa suunnattomia määriä lahjusten ottoa, petosta, ja korruptiota. Miksi Pentagon kulutti miljoona dollaria
kahteen pesukoneeseen arvoltaan 38 senttiä? (15) Kuinka meidän taloudellinen pelastussuunnitelmamme saavutti

pisteen, missä se vastaa lähes meidän koko bruttokansantuotettamme (GDP)? Meidän Liittovaltion
hallituksellamme on nyt sitoumuksia, jotka ylittävät 12,8 biljoonaa dollaria. (16) Koska valo kulkee suunnilleen
186,000 mailia (1 maili = n. 1,6 km) sekunnissa, ja siten, kulkee kuuden biljoonan mailin etäisyydelle yhdessä
vuodessa, niin meidän pelastusraha-sitoumukset voidaan mitata verrattuna valovuosiin!
Hyvin paljon juonittelua ja salailua ympäröi meidän hallitustamme koskien taloudellisia pelastusohjelmia.
Huhtikuun 1:senä 2009, USA:n valtionvarainministeriö vieläkin ehdottomasti kieltäytyi tuomasta esiin pankkien
pelastuspakettien yksityiskohtia. Koko operaatio on hämärä ja ilman valvontaa. (17) Barack Obaman agenda,
kuitenkin, on käymässä melko selväksi. Wall Street Journal -lehti totesi sen hyvin selkeästi huhtikuun 5:ntenä
2009, seuraavin sanoin: ”Obama haluaa kontrolloida pankkeja.” Obama on tehnyt tiettäväksi sen, että jokainen
pankki, joka on hyväksynyt pelastusrahan, tulee olemaan hänen suoran ohjausvaltansa alaisuudessa, ja hän on
kieltäytynyt sallimasta pankkeja palauttaa rahat ja perääntyä ansasta, joka on viritetty niitä varten. (18) Miksi
hallitus kieltäytyisi ottamasta vastaan rahaa kun pankit kerjäävät ottamaan sitä takaisin? Ne käsittävät nyt, että
koska ne olivat panneet nokkansa Liittovaltion hallituksen syöttökaukaloon, niitä peruuttamattomasti houkutellaan
marxilaissosialismin ansaan. Vahvistaakseen tosiasian, että sosialismi on päivän yhteiskuntajärjestys, Washington
Post julkaisi artikkelin maaliskuun 24:ntenä 2009, seuraavalla shokeeraavalla otsikolla: ”U.S. Seeks Expanded
Power to Seize Firms (USA:n liittovaltio havittelee lisävaltaa kaapatakseen firmat).” (19) Me tiedämme jo että
presidentti Obama henkilökohtaisesti antoi potkut General Motorsin pääjohtajalle ja itse asiassa pääsi kuin koira
veräjästä tekemällä sen. Mistä lähtien vaaleilla valitulla viranhaltijalla on ollut sellainen valta yksityisen yrityksen
ylitse? Liittovaltion hallitus on nyt pakottamassa General Motorsin konkurssiin. Liittovaltion hallituksen käyttämä
terminologia, kun he ovat vuorovaikutuksessa General Motorsiin, on melko ainutlaatuinen. He sanovat, että he
”ovat hivuttamassa General Motorsia kontrolloituun konkurssiin”. (20) Obaman Washingtonista on tulossa väkevä
voimaltaan, ja hän on vasta pääsemässä alkuun. Käsikirjoitus on seinällä! [Yhdysvaltain kolmesta suuresta
autonvalmistajasta Chrysler on juuri (30.4.2009) hakeutunut velkasaneeraukseen, jossa Liittovaltio ottaa suuren
vastuun yhtiön toiminnasta. Velkasaneeraus romahduttaa lopullisesti yhtiön markkinat, kun osakkeiden arvo
pyyhkiytyy pois, ja se voi vain lykätä lopullista konkurssia. GM voi olla seuraava saneerattava ja sillä onkin
viisinkertainen velkataakka Chrysleriin verrattuna. GM:llä on noin kuukausi aikaa suostua Liittovaltion
järjestelyyn, jossa velkojat vaihtavat velkansa kymmenen prosentin omistukseen GM:ssä. Suom. huom.]
Kuinka asiat menivät tällä tavalla? Saattoivatko niin monet ihmiset tehdä noin paljon virheitä? Miten pankit
saattoivat tehdä niin paljon huonoja luottoja? Miksi viiden miljoonan laittoman siirtolaisen asuntolainahakemukset
hyväksyttiin? (21) Nyt me olemme saaneet tietää, että USA:n hallinto on perustanut nettisivuston auttamaan
ihmisiä selviytymään taloudellisista huolista. Ihmisiä, jotka kirjautuvat ”isonveljen” sivustolle, neuvotaan
masennuksen, itsemurhan, henkisen sairauden, ja muiden ongelmien suhteen. Se myös luettelee varoitusmerkkejä,
kuten ”alituinen surumielisyys, itkuisuus, ylenmääräinen ahdistuneisuus, unen puute, jatkuva väsymys, liiallinen
ärtyisyys, ja viha”. (22) Kaikki nämä olotilat ovat Obaman valinnan katkeraa hedelmää. Jos sinä kirjaudut
hallituksen sivustolle, he epäilemättä merkitsevät sinut tietokantoihinsa epävakaana ja taantumuksellisena yksilönä.
Tuo on syynä siihen miksi minä en printtaa heidän nettisivuaan tähän uutiskirjeeseen.
Huhtikuun 1. päivänä, myös tunnettu aprillipäinä, G-20 -huippukokous alkoi Lontoossa, Englannissa. Maailman
tärkeimmät kansakunnat kokoontuivat ExCel -hotelliin, mikä on eriskummalliselta näyttävä rakennus suuren
lasisen pyramidin seisoessa sen edessä. (23) Pääotsikot merkittävissä sanomalehdissä ympäri maailman kaikki
julkaisivat erikoisuutisia (breaking news) tästä kokouksesta, joka muuttaisi kaiken ikuisiksi ajoiksi. Bloombergin
uutistoimisto julkaisi seuraavan otsikon: ”G-20 muokkaa Uutta maailmanjärjestystä varaten pienemmän roolin
USA:n markkinoille.” (24) The Matt Drudge Report näytti kuvan useista maailman johtajista, käsittäen Obaman,
sanojen ”Saved the World Today (Maailma pelastettu tänään)!” kanssa. (25) Se oli tässä kohdassa, tässä oudossa ja
salamyhkäisessä kokouksessa, jossa asetettiin lopullinen perustus tulevalle yhden-maailman diktatuurille ja uudelle
universaalille, globaalille rahajärjestelmälle. Se oli saatanan kaupankäyntiä, ja minä olen varma siitä, että demonit
pitivät hauskaa elitistien keskuudessa. Oikealla Michelle Obaman vieressä istui J. K. Rowling, Harry Potter noitakirjojen luoja. (26) Kaikki sellaiset korkeantason kokoukset tarvitsevat läsnäolevan noidan ohjaamaan
demonien toimintoja henkimaailmassa. Miksi muutoin Rowling ottaisi osaa poliittiseen ja taloudelliseen
kokoukseen? Korkeantason saatanalliset toimet aina sinetöidään veriliitossa (blood covenant), ja juuri kun
kokoukset olivat päättyneet, tapahtui massamurha Binghamtonissa, New Yorkin osavaltiossa, jättäen tarkalleen 13
kuolonuhria ennen kuin mieleltään ohjelmoitu asemies tappoi itsensä. (27) Ajoitus oli täsmällinen.
Huhtikuun 1:senä 2009, kun G-20 -huippukokous alkoi, maailman johtajat menivät aluksi Buckinghamin palatsiin,
missä he tapasivat Englannin kuningattaren, joka pantiin istumaan keskelle eteen maailman johtajien kanssa. (28)
Ennen kuin huippukokous oli ohi, maailman johtajat tapasivat myös prinssi Charlesin, Walesin prinssin, missä he

kaikki suostuivat tukemaan hänen suunnitelmaansa panna miljardeja dollareita maailman sademetsien
pelastamiseen. (29) Mikä tuntematon hengellinen tarkoitus tällä ikivanhalla brittiläisellä monarkialla on
aikakauden viimeisinä päivinä? Jotakin outoa on nousemassa!
Yhdysvalloissa, olosuhteet jatkavat huonontumistaan Obaman ”vallan” alaisuudessa. Monet amerikkalaiset ovat
nyt alkamassa heräämään haistaakseen löyhkän siitä mitä on tapahtumassa. Huhtikuun 15:ntenä 2009, USA:n
Kotimaan turvallisuusvirasto pani liikkeelle varoituksen että he tarkkailevat oikean-siiven protestoijia, käsittäen ne,
jotka vastustavat aborttia, Obaman talouspolitiikkaa, ja lukuisia muita asiakysymyksiä. Erityinen maininta tehtiin
aborttia vastustavista ryhmistä kuten oikean-siiven radikaaleista. (30) Amerikan Gestapo (Homeland Security)
haluaa kaikkien näiden amerikkalaisten tietävän että he ovat epäiltyjä ja heitä tarkkaillaan tiiviisti! Tämä raportti
julkaistiin huhtikuun 15. päivänä, tai veronpalautusten maksupäivänä (income tax day). Tämä päivä, huhtikuun
15:s 2009, on myös päivä, jolloin massiiviset protestit, tunnettu ”teekutsuina (tea parties)”, järjestetään
samanaikaisesti yli 300 paikassa kaikissa 50 osavaltiossa! (31) Lisäyksenä tuohon, Teksasin osavaltio on
nostamassa ääntään kovaksi Washington D.C.:tä vastaan. Teksasin kuvernööri Rick Perry, voimakkaalla
taustatuella, sponsoroi Kongressin edustajainhuoneen yhteistä päätöslauselmaesitystä 50 (House Concurrent
Resolution (HCR) 50) osavaltioiden oikeuksien tukemiseksi Yhdysvaltain perustuslain 10. lisäpykälän (the Tenth
Amendment) nojalla. (32) Minä kuulin Teksasin kuvernöörin puheen ja se kuulosti samanlaiselta kuin puheet, jotka
edelsivät Amerikan sisällissotaa. Kuvernööri oli vakuuttava ja suora, ja hän pohjimmiltaan kehotti Washington
D.C.:tä pysymään erossa Teksasista. Hän myös totesi, että Teksasilla on voimaa ja resursseja tulla hyvin toimeen
omillaan. Näyttää siltä, että me olemme hyvin alkuvaiheissa vallankumousta Yhdysvaltojen sisäpuolella.
[Nykyajan Länsi-Rooma (USA) vain toistaa Itä-Rooman (NL) jälkimaininkeja, kun Venäjällä lokakuussa 1993
vanhoilliset kommunistit yrittivät kaapata vallan Jeltsinin uudistusmielisiltä Venäjän parlamenttitalon, eli
Valkoisen Talon, selkkauksessa. Nyt kommunisteja vastaa USA:ssa konservatiiviset republikaanit, jotka pistävät
hanttiin uudistusmieliselle demokraattihallinnolle. Ensin tapahtuu kuitenkin USA:n romahdus NL:n tapaan. Suom.
huom.]

Globaali hypertensio (kohonnut verenpaine)!
Tällä vaikeuksissa olevalla maailmalla on muitakin kuin rahaongelmia. Meillä on sotia, sanomia sodista, ja
alituinen 3. maailmansodan uhka. Koko Lähi-itä on ruutitynnyri odottaen räjähtämistään kun Iran nousee voimassa
Venäjän tuella. Yhdysvallat kumppaneineen on nyt tappanut miljoonia irakilaisia sodassa, jossa ei koskaan ole
ollut mitään järkeä alusta lähtien. (33) Irak ei hyökännyt meitä vastaan! Yksi perustavaa laatua oleva syy, miksi
Yhdysvaltoja vihataan niin paljon, ei johdu meidän niin kutsutusta vapaudesta, kuten George W. Bushilla oli
tapana sanoa, vaan pikemmin siitä, koska Yhdysvalloilla on paha tapa puuttua niin monien muiden kansakuntien
asioihin. Nyt Yhdysvallat on ilmoittanut että he tulevat ajamaan tarmokkaasti Palestiinan valtiota, ja he myönsivät,
että siinä tulee olemaan paljon ongelmia. (34) Poliittinen taktikointi Lähi-idässä on vaarallista hommaa, ja tämä
toiminta on se, mikä lopullisesti laukaisee viimeisen maailmansodan. Sakarjan kirjan luvussa 12:2-3, profeetta
varoitti meitä seuraavasti: ”Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja
myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin
väkikiveksi kaikille kansoille: kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat
kokoontuvat sitä vastaan.” Kyllä, maanpäällisellä Jerusalemilla on rooli Raamatun profetioiden toteutumisessa.
Juovuttava malja on jokin, jota ei voi kuljettaa läikyttämättä sen sisältöä, ja väkikivi on jokin, joka vaatii kaiken
ponnistuksen yrittää liikuttaa sitä, mutta ilman menestystä. Tämä ongelma on ollut käynnissä tuhansien vuosien
ajan, ja Hillary Clinton ei varmasti pysty korjaamaan sitä! On myöhäistä ajankellossa, kuitenkin, ja jotakin on
määrä synnyttää hyvin pian!
Barack Obaman valinta oli ylennys täydelliselle kykenemättömyydelle. Kun Pohjois-Korea äskettäin laukaisi
pitkänkantaman ohjuksen, he haastoivat Obaman ja muun maailman. Pohjois-Korea voitti, koska kun he
laukaisivat sen, muu maailma ei tehnyt yhtikäs mitään. Ei tule menemään kauaa kunnes selkkaukset yltyvät. Meillä
on somalialaisia merirosvoja hyökkäämässä laivoihin jatkuvalla syötöllä, ja kukaan ei näytä tietävän kuinka heidät
pysäytetään! Maailma on sekaannuksen tilassa, ja ei koskaan ole olemassa selvää määrittelyä siitä keitä viholliset
ovat. Venäjä ilmoitti hiljattain, että he ovat perustamassa arktiset sotajoukot. (35) Sekä Venäjä että punainen Kiina
uhkailevat jatkuvasti Yhdysvaltoja, mutta kun tulee kysymys taloudesta, he kaikki kokoontuvat Lontooseen ja
panevat käsivartensa toistensa ympärille ja kutsuvat toisiaan ”toveriksi”. Ilmeisesti, viholliset voivat olla ystäviä
kun heillä on yhteinen salahanke! Tästä saatanallisesta sekaannuksesta tulee esiin antikristus, joka tulee
määrittelemään kaikki asiat helvetin ohjeitten mukaisesti!

Helvetillinen yhteiskunta (Hell’s Society)!
Se on melkein käsityskyvyn tuolla puolen miten paha tästä lopunajan yhteiskunnasta on tullut. Ihmiset eivät
ajattele lainkaan kuten he kerran tekivät. Jos ajattelu ja tämän päivän yhteiskunnan teot voitaisiin ykskaks siirtää
takaisin yhteiskuntaan 50 vuotta sitten, niin tuon ajan ihmiset luulisivat, että he yhtäkkiä eläisivät helvetissä. Me
olemme vajonneet antikristuksen yhteiskuntaan asteittain, ja nyt maapallo on valmiina vastaanottamaan
kuninkaansa!
Homot, lesbot, biseksuaalit, transseksuaalit, jne. ovat varma merkki aivan maailmanajan lopusta. Sodomiittien
liikehdinnästä on tullut laajaa ja hyväksyttävää koko hallinnon suojeluksessa. Huhtikuun 4:ntenä, Iowan osavaltio
laillisti ”gay-liitot”, ja muut osavaltiot suunnittelevat tekevänsä pian samoin. (36) Tulta ja tulikiveä putosi
Sodomaan ja Gomorraan; miksi Amerikan pitäisi unohtua Kaikkivaltiaan vihalta?
Noituus on toinen varma merkki lopusta. Ryhmiä ja järjestöjä muodostuu kaikkialla halki Amerikan, jotka
suunnitellaan sulautuvaksi niin kutsuttuun ”kristillisyyteen” Wicca-uskonnon ja muiden noituuden muotojen
kanssa. Yksi sellainen ryhmä on muodostettu Traverse Cityssä, Michiganissa, ja sitä kutsutaan Uskonnollisen
moniarvoisuuden alueneuvostoksi (Area Council on Religious Diversity, tai ACORD). (37) Ryhmä koostuu
noidista, unitaareista universalisteista, ja jopa kveekareista. Meidän yhteiskuntaamme, ja erikoisesti päävirran
kristillisyyttä, on syvästi vahingoitettu noituuden kyllästämisellä viihteen valepuvun alla. Harry Potter -kirjat ja elokuvat, televisio-ohjelmat, ja jopa leluteollisuus ovat kaikki kääntäneet sydämiä kohti Wicca-uskontoa ja
okkultismia. Tätä on tapahtumassa maailmanlaajuisesti. Yksi esimerkki on Australia. Tri. She’ D’Montfordin,
australialaisen noituuden ylipapittaren, mukaan Australiassa on 130,000 vihittyä noitaa. (38)
Kaikki tämä kapina Jumalaa vastaan on ottanut vielä yhden muodon, joka on inhottavaa Kaikkivaltiaalle Jumalalle.
Abortti on murhan pahin muoto (ei nyt sentään. Toivonen huom.), ja se on laillista Amerikassa, Babylonian
Yhdysvalloissa (the United States of Babylon)! Meidän pitää muistaa, että on olemassa hengellinen syy kaikelle
tälle vauvantappamiselle. Se on ihmisuhrausta paholaiselle. Jeremian kirjan luvusta 2:34 me luemme seuraavaa:
”Vaatteesi liepeetkin ovat köyhien, viatonten veressä. Et tavannut heitä murtautumasta sisälle, mutta
yhtäkaikki-!” Tiedettäköön tässä että huhtikuun 2. päivänä 2009, Katherine Hancock Ragsdale, avoimesti
lesbopappi amerikkalaisessa episkopaalikirkossa, piti saarnan otsikolla ”Our Work is Not Done (Meidän työmme
ei ole vielä valmis)”. Saarnassaan, hän peittelemättä totesi, että ”abortti on siunaus”. Hän myös vaati
rajoittamatonta aborttia jokaiseen suurkaupunkiin, kylään, pikkukaupunkiin, ja sotilastukikohtaan. (39) Me olemme
myös saaneet tietää, että Wisconsinin yliopistollinen sairaala ja klinikan leikkauskeskus (University of Wisconsin
Hospital and Clinic’s Surgery Center) teki salaisia suunnitelmia suorittaa myöhäisen vaiheen, toisen lukukauden
(raskaus jälkimmäisellä 4,5 kuukauden jaksolla, Suom. huom.) abortteja sen tiloissa. Kun se tuli tietoon,
kolmekymmentä Wisconsinin osavaltion lainsäätäjää, massiiviset mielenosoittajien ryhmät, ja kansalaisadressi
20,000 nimen kera kaikki vetosivat sairaalan johtokuntaan lopettamaan heidän suunnitelmansa käyttää heidän
julkisesti rahoitettua leikkauskeskusta myöhäisen vaiheen aborttien tekoon. Helmikuun 6:ntena 2009,
leikkauskeskuksen johtokunnan jäsenet sivuuttivat jokaisen vetoomuksen ja äänestivät yksimielisesti jatkavansa
vauvojen tappamisen linjalla, kuten suunniteltiin! (40)
Maaliskuun 23:ntena 2009, Kaikkivaltias Jumala antoi suoran lausunnon aborttia vastaan, mikä ei ollut minkään
sortin ihmeteko. Tuona päivänä, lentokone syöksyi hautausmaalle lähelle Buttea, Montanassa. Charter-koneessa
olivat Tri. Irving (Bud) Feldkampin perhe ja ystävät, ja siellä ei ollut yhtään eloonjäänyttä. Tri. Feldkamp PohjoisKaliforniasta odotti huippuhienon hiihtokeskuksen sisäänkäynnissä jokaisen koneessa olevan saapumista, jotta he
voisivat liittyä häneen siellä. Tri. Feldkamp ja hänen perheensä olivat raskaasti sekaantuneet aborttiteollisuuteen.
Feldkamp on suurimman aborttiklinikkaketjun omistaja Amerikassa, ja hänen kaikki klinikkansa suorittavat
myöhäisen vaiheen abortteja. Hänestä tuli upporikas ja multimiljonääri vauvojen teurastamisen verirahoilla.
Todella hämmästyttävä puoli tässä on se, että hautausmaa minne kone syöksyi, oli ainutlaatuinen yhdessä
erityisessä suhteessa. Tämä hautausmaa sisälsi erityisen muistomerkin, joka pystytettiin elämän puolesta- ja abortin
vastustamisryhmien toimesta, ja monumentti kantoi omistuskirjoituksen ”The Tomb of the Unborn
(Syntymättömän hauta)”. Se on siellä minne kone syöksyi, ja neljätoista ihmistä lentokoneessa sai surmansa. (41)

Merkit luomakunnassa!
Herra puhuu ihmisilleen monilla tavoilla, ja Hän kehotti meitä valvomaan ja rukoilemaan. Maanjäristyksiä sattuu
edelleen suurin lukumäärin. Viimeisten 30 päivän sisällä tästä kirjoittamishetkestä on sattunut 320 merkittävää

järistystä, sisältäen massiivisen merenalaisen maanjäristyksen voimakkuudeltaan 7,9 astetta Tongasaarten alueella.
(42) [Samoihin aikoihin maaliskuussa Tongan saarivaltion alueella tapahtui voimakas vedenalaisen tulivuoren
purkaus. Se tuhosi yhden asumattoman saaren. Suom. huom.] Seuraava, tappava järistys, iski keskiseen Italiaan
huhtikuun alussa ja se tunnettiin Roomassa asti, noin 70 mailin etäisyydellä. Satoja ihmisiä kuoli ja tuhannet
loukkaantuivat, ja siellä aiheutui laaja-alaista vahinkoa roomalaiskatolisiin pyhiin artefakteihin (ihmiskäden töitä).
Voimakkaita jälkijäristyksiä tunnettiin myös Roomassa! (43) Maapallo näyttää jylisevän alituisesti nyt, ja
Alaskassa Mt. Redoubtin tulivuori purkautui viidesti maaliskuun lopussa 2009. (44) Lisäksi, outoja valoja
näyttäytyi pitkin Yhdysvaltojen itärannikkoa Marylandin osavaltiosta pohjoisessa Pohjois-Carolinaan asti etelässä.
Kansallinen sääpalvelu (National Weather Service) sanoi, että ei ole olemassa tieteellistä selitystä oransseille ja
vihreille tulipalloille ja koville äänille, jotka seuraavat niitä. [Venäläiset Kosmosphere-alukset? Toivonen huom.]
(45) Tämän lisäksi, NASA:n Chandra X-Ray observatorio valokuvasi jättimäisen hehkuvan sinisen käden
avaruudessa PSR B1509-58 alueella. Salaperäisen käden nähdään tavoittelevan kaunista, pyöreää hehkuvaa
kruunua! (46) Meillä on tämä valokuva saatavilla pyydettäessä, mutta please auta meitä postikulujen kanssa, jos
voit. [Eikö Meyer tajua että nämä kuvat voidaan imuroida netistä ilmaiseksi. Toivonen huom.] Jumala paljastaa
mahtavia asioita meille!

Lopuksi, minä haluan kiittää kaikkia teitä, jotka tuette tätä lopunajan profeetallista ministeriötä. Minä rukoilen että
olette suuresti siunattuja. Teidän rukouspyyntönne ovat aina tervetulleita, ja ne saavat yksilöllisen huomion. Armo
ja rauha olkoon yllänne Herran Jeesuksen nimessä.
David J. Meyer

Suomentanut: Olli R. ("nokialainen")
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