Lindsey Williams
När pastor Lindsey Williams i september 2014 presenterade nya uppgifter från
sin Elitkälla hade han en framtoning som varslade om att rapporten möjligen
kunde var den sista. Han menade bland annat att han nu har presenterat allt
det han har tillåtelse att offentliggöra beträffande Elitens planer där den nu
springande punkten är att iscensätta en global finansiell kollaps.
I mitten av februari innevarande år fick Williams via mail dock kompletterande
uppgifter från sin källa. I denna artikel sammanfattar vi den nya informationen
samt de viktigaste punkterna i det som Williams i övrigt aktualiserar, inte minst
på det andliga planet. Mina egna kommentarer återfinns i blågrå text.
******************************
Vid det senaste G-20-mötet i Brisbane, Australien den 16 november 2014 var
länderna överens om att banktillgodohavanden i G-20 länderna inte längre skall
betraktas som pengar. Inlåningar i respektive bank blir istället en investering i
banken och kan som sådan användas på det sätt banken önskar. Detta innebär
att insättare riskerar att förlora det insatta kapitalet om en kris drabbar banken.
En ratificering av G-20 mötets beslut har senare även antagits av den amerikanska kongressen.

Idag finns det fem stora banker som klassas som TBTF-banker. Var och en av
dessa banker har mer än $40 biljoner exponerade mot derivatavtal varav
majoriteten är räntederivat. Detta skall jämföras med den totala amerikanska
statskulden på nära $18 biljoner. Med andra ord, de fem största bankerna sitter
med derivatavtal motsvarande drygt 11 gånger den amerikanska statskulden.
Williams har tidigare varnat för att räntehöjningar kommer att vara startskottet
för kraschen på derivatmarknaden. Om en betydande del av räntederivaten
kommer att "poppa" så kommer samtliga TBTF-banker att hamna i en krissituation.
Idag beräknas de amerikanska finansinstituten totalt vara exponerade mot
derivatavtal till en summa av $298 biljoner. Samtidigt finns det sammantaget
tillgångar i dessa banker på $9,3 biljoner och den FDIC-garanti som skall trygga
varje insättares medel upp till $250 000 uppgår endast till $25 miljarder.
l

Vid en bankkrasch kommer samtliga besparingar inklusive pensionsfonder i
dessa banker att gå upp i rök då garantierna är en bråkdel av de aktuella
förlusterna på runt $300 biljoner. Det innebär att en insättare har ytterst litet
hopp om att få något tillbaka. Enda återstående möjligheten är att det sker en
massiv utskrift av fiatpengar, något som är helt osannolikt. En krasch för dessa
storbanker kommer också att skapa en våg av globala bankkonkurser, en
process som otvivelaktigt kommer att skicka chockvågor ut över världen och
resultera i svåra konsekvenser för oss alla.
Williams säger att allt är nu satt på plats för att genomföra The New World
Order. G-20 beslutet, ratificeringen av beslutet i den amerikanska kongressen
och att även bankerna nu är informerade. Om det ändå finns någon som tvivlar
på faran av en bankkris i Amerika skall denne ha i åtanke att Treasury Dept
(amerikanska finansdepartementet) nyligen beställt överlevnadspaket till ett
värde av $200 000. Kittet, som benämns bug-out bag, är avsett för personal
som övervakar det federala banksystemet och skall levereras till varje större
bank i Amerika. En förteckning över kittets innehåll finns här. Av detta kan vi
utläsa att amerikanska finansdepartementet bedömer risken för oroligheter och
upplopp i samband med en bankkris som mycket sannolik.
Sedan tidigare vet vi att Eliten planerar en inledning av det slutgiltiga genomförande av NWO under den kommande hösten. Williams poängterar nu återigen
att detta kommer endast att ske om det finns med i vår Herres plan och att Han
tillåter detta att ske. Eliten är inte gudar fast de ibland tror sig vara. Endast vår
Herre har den fulla och övergripande kontrollen.
När vi betänker det ovan aktuella scenariot
så går tankarna lätt till David Wilkersons
profetior. Vi har uppmärksammat dessa i
tidigare artiklar men de förtjänar i allra
högsta grad att upprepas. I boken Americas
Last Call från 1998 skrev David Wilkerson
följande: Jag kan säga er att den amerikanska drömmen mycket snart kommer att
förvandlas till den amerikanska mardrömmen. Det kommer att ske mycket hastigt
och ingen kommer att egentligen kunna
förklara hur det går till. Det kommer bara att
finnas säljare men inga köpare.
I Urgent Message från 2009 skriver Wilkerson: En skakning kommer, vilken
kommer att beröra hela jorden. Den kommer att bli så kraftig att varenda en av
oss kommer att skakas om. Och det kommer även att skaka om den mest
gudfruktige av oss.
******************************
Williams talar också om inflation/deflation. Hans källa menar att världen står
inför en utbredd deflation med undantag av ett område, livsmedel. Matkostnaderna kommer att drabbas av kraftiga prisökningar. En inledning av detta
scenario kan redan skönjas. I motsats till övriga varor och tjänster har de
amerikanska livsmedelspriserna under det senaste året ökat kraftigt. (se tab.)

Källa: Bureau of Labor Statistics
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Möjligen kan de nu påtaliga prisökningarna också vara ett första
tecken på att vi är på väg mot vad
Uppenbarelseboken skildrar som en
hyperinflatorisk utveckling av livsmedelspriserna. Man tvingas betala
en arbetares hela dagslön för en
dagsranson av mat.
Upp 6:5-6 Och då han bröt det
tredje inseglet, hörde jag den tredje
varelsen säga: Kom och se. Och jag
såg, och se, en svart häst, och den
som satt på den hade en vågskål i
sin hand. 6 Och jag hörde en röst
mitt ibland de fyra varelserna säga:
Ett mått vete för en denar, och tre
mått korn för en denar, och oljan
och vinet skall du inte skada.
(Reformationsbibeln, 2:dra uppl.)
******************************

Amerika har fått en ny president menar Williams. Vår nation har aldrig tidigare
haft en president som framfört de åsikter som Barak Obama idag gör. I videosekvenser radar Williams upp verifikationer på sitt påstående. Här följer några
exempel på uttalanden från Obama.
•
•
•
•
•
•

Islam har alltid varit en del av den amerikanska historien.
Sedan vår nation grundandes har Islam berikat nationen.
Amerika är inte längre ett kristet land.
Obama benämner Koranen som helig.
Islam är en viktig del när det gäller att främja fred.
Amerika är inte, och kommer inte att vara i krig mot Islam.

I motsats till detta kan vi minnas ett par uttalanden från tidigare presidenter.
George Washington menade att nationen måste bygga sin grund på Bibelns ord
och Guds riktmärke för att republiken skall få den Herrens välsignelse som är
förutsättningen för att regeringen skall nå framgång.
Ronald Reagan hade genom åren många referenser till Bibeln och Guds ord.
Ett av dem var, Mellan Bibelns pärmar finns svaren på alla de problem människan ställs inför.
Ytterligare en viktig aspekt på Obamas
agenda lyfts fram av Williams. Islamska
Staten benämns på flera olika sätt och
Williams
menar
som förbannar
dig. att det finns en viktig
skillnad mellan två varianter. ISIS är den
vanligast förekommande benämningen
och betyder Islamska Staten Irak Syrien.
En mindre vanlig benämning är ISIL
vilket är en förkortning av Islamska Staten Irak Levanten. Levanten refererar till
en multinationell region i Mellanöstern
och beskrivs som en landbrygga mellan
Turkiet i norr och Egypten i söder, inkluderande Israel.

Williams hävdar att eftersom Obama gång på gång refererar till Islamska Staten
som ISIL sänder han samtidigt ett meddelande till muslimer över hela Mellanöstern att han personligen inte erkänner Israel som en suverän stat utan som
ett område som tillhör Islamska Staten.
Det är därför som Obama också säger att han har inga planer, mål eller syfte att
ta itu med Islamska Staten och Williams menar att han har en ond plan att dra
fötterna efter sig och enbart genomföra det Kongressen tvingar honom till.
Williams fortsätter, Obama planerar att köpa Islamska Staten så mycket tid som
möjligt för att de skall kunna göra så stora framryckningar mot Levanten som
möjligt och det yttersta målet för USA:s president är att totalt tillintetgöra staten
Israel.
Williams påminner oss om vad Herren sade till Abraham: Jag skall välsigna
dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig.
I sammanhanget kan vi också konstatera att president Obama varit pådrivande i
att stödja vad man kallar "moderata" grupperingar i Syrien, en taktik som ser ut
att fortsätta under 2015. Stödåtgärderna har hitintills mestadels resulterat i att
vapenleveranserna och de CIA-utbildade rebellerna senare haft Islamska Staten som slutdestination.
En intressant koppling till Obama finns också att läsa i Nathan Leals bloggpost
Americas Dark Invasion - Sealed by Obama, samt Pastor Brian`s Prophecy
News Obama knows what he is doing.
******************************
Liksom många andra pekar även Williams på det faktum att vi befinner oss mitt i
en Högtidstetrad. Han säger också att märkligt nog har även Eliten lyft samma
ämne. Williams påpekar att Eliten inte alls är främmande för Skriften och Guds
ord även om majoriteten av dem är vad vi kallar ockulta. Samtidigt förstår de,
menar Williams, att det finns något som är större än de själva och att tetraden
kan peka på att någon gudomlig tilldragelse kommer att äga rum under 2015.
År 2015 är speciellt så till vida att kombinationen av en Högtidstetrad, ett Shmitaår och
en
vad många hävdar också ett kommande
Jubelår gör att möjligheten för säregna företeelser får anses öka. Williams säger att
stunden för syndens människa, det vill säga
antikrist, att träda fram på scenen kan vara
mycket nära förestående. Han poängterar
dock att han inte hävdar att så måste bli
fallet under innevarande år.
******************************
Något som Williams berört vid ett par tidigare tillfällen är vad Eliten benämner
Devils Messiah (Djävulens Messias). Detta handlar inte om antikrist utan är ett
begrepp som Eliten myntat för att beskriva den planerade avkristningen av i
första hand USA och det amerikanska folket.
Devils Messiah är också största anledningen till den aktuella DVD-rubriken The
New Elite då det i första hand är den yngre generationen som varit drivande i
aktionen. För att kunna genomföra sin planerade New World Order menar man
att det kristna inflytandet måste bromsas och utraderas i samhället, allt ifrån
skolor, kyrkor och domstolar, ända upp till Kongressen. Williams menar att en
tydlig bekräftelse på detta är den uppsjö av förvanskade bibelöversättningar
som idag florerar på bokdiskarna.

Ett typexempel på detta är Eugene H Petersons bibelöversättning The Message som måste beskrivas som inget annat än en ren förfalskning av Guds eget
ord. Det finns en mängd frågetecken kring The Message och som exempel kan
nämnas att The King James Bible (aktoriserade versionen) hänvisar till Jesus
som Lord Jesus 115 gånger medan The Message inte använder detta uttryck
en enda gång utan nyttjar istället frasen Master Jesus hela 77 gånger. Formuleringen Master Jesus är ett uttryckssätt som flitigt används inom New- Agerörelsen. Nedan följer exempel på olika översättningar av Apg 16:31.
Apg 16:31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be
saved, and thy house. (The King James Bible, auktoriserade versionen)
Apg 16:31 Då sade de: Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du och ditt hus
frälst. (Reformationsbibeln, 2:a uppl.)
Apg 16:31 They said, "Put your entire trust in the Master Jesus. Then you'll live
as you were meant to live - and everyone in your house included!" (The
Message)
Upp 22:18 Ty jag försäkrar var och en
som hör profetians ord i denna bok: Om
någon lägger något till detta, så skall
Gud på honom lägga de plågor, som är
skrivna i denna bok. 19. Och om någon
tar bort något från orden i denna profetias bok, så skall Gud ta bort hans del
från livets bok och från den heliga
staden och från det som är skrivet i
denna bok. 20. Han som vittnar detta
säger: Ja, jag kommer snart. Amen.
InteJa,
kom, Herre Jesus! 21. Vår Herre Jesu
Kristi, nåd vare med er alla. Amen.
(Reformationsbibeln, 2:a uppl.)
Likaså har vi inte längre några kyrkor som predikar den sanna läran konstaterar
Williams, eller i alla fall väldigt få. Den stora majoriteten har fallit till föga för ett
utslätat och tillrättalagt budskap där kärnan och kraften i förkunnelsen har gått
förlorad. Williams säger att han är djupt oroad över att Eliten har medgett att de
har för avsikt att förändra det kristna budskapet så som vi känner det från
grunden och att avsikten även är att förändra grunderna för frälsningen. NWO
har fått oss dit de önskade, med en kraftlös kyrka och förfalskade biblar samtidigt som ingen ägnar någon uppmärksamhet åt de blodröda månarna eller att
vi samtidigt enligt Guds kalender befinner oss i slutfasen av en sjuårscykel.
Vi kommer nu att möta en tid som kommer att bli den mest omskakande
perioden i våra liv. Vart skall vi då vända oss? Låt inte lura er uppmanar
Williams, ta inga chanser, håll fast vid Guds rätta och oförfalskade ord.
Rom 3:23 Ty alla har syndat och saknar härligheten från Gud. (Reformationsbibeln, 2:dra uppl)
Detta gäller Lindsey Williams, det gäller dej, det gäller alla inklusive hela nationen och dess ledning, alla har vi syndat. I Lukas talar Jesus om vad som är
problemet,
Luk 13:3 Nej, säger jag er, men om ni inte omvänder er, skall ni alla på samma
sätt gå förlorade. (Reformationsbibeln, 2:dra uppl.)
Williams ställer frågan är du bedrövad över din synd? Plågar det dej att du
handlat fel mot Gud? Synd är det enda som separerar dej från Gud. Synden är
problemet så vad kan vi gör åt det? Många av er kommer säkert ihåg orden från
söndagsskolan,

Joh 3:16 Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var
och en som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. (Retormationsbibeln 2:dra uppl.)
Omvändelse från synd till frälsning är en gratis gåva, det fordras ingen kyrka,
inga handlingar. Jesus, Guds egen son, betalade priset för din och min räddning. För att undanröja hindret mellan Gud och oss finns det endast ETT ENDA
SÄTT att göra det på och det är genom TRON PÅ JESUS KRISTUS som på
korset dog för våra synder. När du accepterar Honom som din frälsare och Gud
och låter Honom ta bort dina synder kommer Gud att räkna oss, dig och mig,
som tillräckligt värdiga för att få ett evigt liv tillsammans med Honom.
Mvh Rune

