maanantai 22. elokuuta 2016
Presidentti Obama seisoi pyhässä paikassa 22.3.2013 -- oliko se Matt. 24:15 antikristusprofetian eräänl. esitäyttymys?!
Rauhaa kaikki siskot ja veljet ja Herran tulemuksen odotusta!
Ensiksi haluan sanoa, että seuraava on vain spekulaatiota ja ei suoranaista ennustamista, mutta aiheen tärkeyden ja
ajankohtaisuuden vuoksi on parempi että en pidä kynttilää vakan alla vaan tuon rohkeasti teoriani esille. On
selvää, että jotain on pian tapahtumassa kun Yhdysvaltain 44. presidentti on päättämässä ala-arvoista
presidenttikauttaan, johon on kuulunut paljon antikristillisiä tekoja ja päätöksiä. Monet ovat spekuloineet
ajatuksella, että Barack Obama voisi olla Raamatun ennustama Antikristus eli pieni sarvi lopunajalle, jota nyt
elämme, ja joka pyrkii muuttamaan ajat ja lain pois perinteisestä amerikkalaisesta juutalaiskristillisestä
kulttuurista kohti liberaalimpaa ja jumalattomampaa arvomaailmaa (Dan. 7:24-26). Onhan Amerikassa äskettäin
hyväksytty liittovaltion korkeimman oikeuden taholta homoavioliitotkin yli osavaltiolainsäädännön, joka jo
sinänsä tekee Amerikasta eräänl. nykyajan Sodoman. Lisäksi Yhdysvaltojen suhteet Israeliin ovat huonontuneet
Obaman virkakausina, kun Obama on patistanut Israelia hyväksymään vuoden 1967 Kuuden päivän sotaa
edeltäneet rajat Lähi-idän rauhansopimuksen ehtona, mikä käytännössä merkitsee Jerusalemin jakamista
uudelleen ja Itä-Jerusalemin luovuttamista tulevan Palestiinan valtion pääkaupungiksi. Tämä Obaman linja
yksistään on tuomassa suurta kirousta Amerikan ylle, sillä Raamattu on vastaan Israelin maan jakamista (Jooel
3:2). Lisäksi Obama on vienyt presidenttinä ollessaan maailmaa kohti newagelaista Uutta Maailmanjärjestystä
(NWO), mikä on agenda, johon kuuluu Amerikan alasajo nykyisestä supervalta-asemastaan. Obama on kuin NL:n
viimeinen johtaja Mihail Gorbatshov, joka uudistuspolitiikallaan tuhosi kommunistisen imperiuminsa (ns. ItäRooma eli antiteesi). Nyt on sitten vuorossa Danielin kuvapatsaan (Dan. 2:31-45) toinen rautainen sääri eli
kapitalistinen nykyajan Länsi-Rooma (teesi), jonka pitäisi romahtaa, jotta fasistinen maailmanhallitus EU:n
johdolla (synteesi) voi syntyä 3. maailmansodan kaaoksesta.
Netti on täynnä eri kirjoituksia ja YouTube-videoita, joissa tehdään antikristus-paljastuksia Obamasta, joten
googleta vain "obama antichrist", niin saat paljon tietoa. Itse annan yhden linkin omaan "Obama on antikristus"
-kirjoitukseeni, jossa paljastan kuvan kanssa Barack Obaman mahdollisen yhteyden Ilmestyskirjan 1. sinetin
valkoisella hevosella ratsastavaan messiashahmoon. Lue siis:
http://nokialainen.blogspot.fi/2015/01/barack-obama-ilmestyskirjan-antikristus.html
No tässä oli vähän johdantoa varsinaiseen asiaan tässä julkaisussa. Kerron aika lyhykäisesti lukujen ja linkkien
myötä miksi Barack Obama ei ehkä suorita nykyistä virkakauttaan loppuun asti, vaan Jumala tulee tuomitsemaan
Obaman johtaman suuren Babylonin (Ilm. 18) piakkoin. On nimittäin mielenkiintoista, että antikristus Obama
vieraili Israelin holokaustimuseossa sekä Betlehemin Jeesuksen syntymäkirkossa 22.3.2013 (tasan 33 vuotta
Georgian opaskivien pystyttämisestä 22.3.1980 sekä ns. 322-päivä (Skull&Bones)), eli juuri profeetalliset 1260
päivää (Ilm. 12:6,14) siitä kun hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto 9.10.2009!! Alkoiko 1. sinetin
valkoisella hevosella ratsastavan antimessiaan (vale-rauhanruhtinas) vuosiviikko (1260+1260 pv.) juuri
9.10.2009?? Obama muuten eräällä tavalla vahvisti liiton monien kanssa (covenant with many) 9.10.2009 (Dan.
9:27).
Matteus 24:15 (sopii täydellisesti Obamaan 22.3.2013)
"Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä
paikassa - joka tämän lukee, se tarkatkoon -"
Matthew 24:15 (ESV) -- "So when you see the abomination of desolation spoken of by the prophet Daniel,
standing in the holy place (let the reader understand)"

Daniel 9:27 (antikristus vahvistaa liiton 7 vuodeksi eli Obaman virkavuodet 2009-2016)
"Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa
teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio
vuodatetaan hävittäjän ylitse."
Daniel 9:27 (KJV)
"And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause
the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate,
even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate."
Kannattaa tsekata seuraavat kirjoitukset ja videoita on paljon tuosta Obaman vierailusta Betlehemissä 322päivänä 2013.
THE ABOMINATION OF DESOLATION FULFILLED - MARCH 22, 2013 (HÄVITYKSEN
KAUHISTUS TOTEUTUI MAALISKUUN 22. PÄIVÄNÄ 2013)
http://2fletchdr222.blogspot.fi/2014/03/the-abomination-of-desolation-fulfilled.html (25.3.2014)
http://2fletchdr222.blogspot.fi/2014/08/obama-nobel-peace-prize-2009-2016-7.html (19.8.2014)
Lainaus:
"THE OBAMA NOBEL PEACE PRIZE WAS NOT A PRIZE...
IT WAS A COVENANT!
It was not based on what he had done, but on what he would do. His promises to bring Hope and Change to
the World."
http://awakebride.blogspot.fi/2013/03/an-obama-abomination-on-march-22-2013.html (25.3.2013)
Nativity Church-The Abomination of Desolation happened on March 22 as prophecized
https://www.youtube.com/watch?v=o_KfW2yeK3c (24.3.2013)
Daniels Timeline - Part 8 of 12 - Understanding End Time Prophecy/Tribulation Period
https://www.youtube.com/watch?v=HEm3G3WoWYA (27.1.2009)
Daniels Timeline - Part 9 of 12 - Understanding End Time Prophecy/Tribulation Period
https://www.youtube.com/watch?v=q9lxROtSPXw (27.1.2009)
Tämä seuraava on myös hyvä katsottavaksi.
March 22nd 2013 ~ 322 Obama Mocks Jesus as he Enters Israel 6 Days Before Passover !
https://www.youtube.com/watch?v=UDCukcq2Wb0 (9.3.2013)
Ja lopuksi amerikkalaisen Fox News'in ennakkokatsaus kunniamitalin antamisesta Obamalle tuolloin keväällä
2013 Israelin matkallaan, mikä oli todella hölmö teko Israelin johdolta eli he antoivat pettää itseään.
Antichrist : Israel to give Obama the Medal of Distinction during his Passover visit (Feb 20, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=0BZluwbTHOg (20.2.2013)

Jäämme odottamaan tapahtuuko elo-syyskuussa 2016 mitään kun Obaman 2520 päivää eli 7 kuuvuotta (1 vuosi =
360 pv.) päättyvät lähtien 9.10.2009 ajankohdasta. Maranatha!
Huom. tässä jutussa vielä tiivistelmä Obaman antikristillisistä presidenttikausista:
https://beltsassar.wordpress.com/2016/01/08/barack-obama-edeltaja-antikristukselle/
Lähettänyt Olli-R klo 0.41

4 kommenttia:
1.
Evotuhat 22. elokuuta 2016 klo 20.16
Kiitos Olli tietoiskustasi :)
Jotkut ovat sitä mieltä, että USA:n 44. presidentti (Obama) olisi viimeinen presidentti. Obaman hallitus
saattaa julistaa "Martial Law" -poikkeustilan ja mitätöidä meneillään olevat presidentin vaalit. Asiasta lisää
JOHN HOUKIN blogissa.
https://oneway2day.wordpress.com/2016/08/15/vote-for-america-vote-for-trump/#comment-12780
Google: The 44th president is the last president
https://www.google.fi/#q=44th+president+last+president+prophecy
Videos
https://www.youtube.com/results?search_query=obama+the+last+us+president
MARTIAL LAW
https://www.google.fi/#q=martial+law+usa+2016
Siunauksin
Jyrki

2.
Olli-R 23. elokuuta 2016 klo 16.25
Kas, Jarmokin on pistänyt "laittomasta" Obamasta paljastuksia sivuilleen.
http://www.pelastussanoma.fi/Profetiat/Obama_profetia.htm
Lainaus1:
"Barack Hussein Obama II:n nimi tuottaa muinaisella heprean kielen kirjaimin luvun 666 ilman
keinotekoisia kiertolaskuja:
B(b=2) + R(r=200) + K(k=20) + K(k=20) + H(x=5) + U(w=6) + S(s=300) + EI(y=10) + N(n=50) +
O(w=6) + B(b=2) +M(m=40) + H(x=5) = 666"

Lainaus2:
"Luukkaan evankeliumin 10:18 on kirjoitettu: "Jeesus sanoi heille: "Minä näin, kuinka Saatana sinkoutui
taivaasta kuin salama."
Kun lause saatana sinkoutui taivaasta kuin salama käännetään Vanhan testamentin käännösmallien (esim.
Jesaja 14:14 jne.) kautta kreikasta hepreaksi saadaan seuraavaa:
Salama hepreaksi on Baraq (Baw-Rawk') Korkealta on Bamah ( Bam-waw) Ja koko lause kirjoitetaan
saatana Baw-Rawk' O Bam-waw, eli saatana Baraq Obama.
Kielitieteen tutkimus on vasta nyt löytänyt Obaman nimen suoraan Luukkaan evankeliumin alkukielisestä
tekstistä."
Lainaus3:
"OBAMAN VALINTAAN LIITTYVÄT MUUT LUVUT
Jumala osaa puhua myös muiden tapahtumien kautta. Kun Obama oli valittu USA:n presidentiksi vaaleilla,
niin seuraavana päivänä Obaman kotiosavaltion Illinoisin lottoarvonnassa tuli voittoluvuksi 666-7779. 666
symboloi antikristusta, 777 symboloi Jumalan määräämää lopputulosta ja 9 merkitys Raamatussa on
tuomio.
Obaman vaalitoimiston postinumero Chicagossa oli 60606.
Kun Obama otti vastaan presidentin viran 20.1.2009, niin New Yorkin pörssin Standard & Poors 500
-indeksi kävi kaikkien aikojen alimassa arvossaan 666 hetkellisesti 6.3.2009."

3.
Olli-R 23. elokuuta 2016 klo 16.43
Lukekaas vielä tämä juttu netistä, joka vain vahvistaa omaa teoriaani Obamasta AK:n edelläkävijänä.
Yhdysvaltoja seuraa Euroopan Yhdysvallat, josta AK nousee!
https://beltsassar.wordpress.com/2016/01/08/barack-obama-edeltaja-antikristukselle/
Lainaus:
"Barack Obama on minulle messiaan sanansaattaja. Barack Obama on kuin trumpetti, joka hälyttää jostain
uudesta, jostain paremmasta. -Louis Farrakhan, Nation of Islam"

4.
Olli-R 24. elokuuta 2016 klo 17.13
Danielin kirja puhuu myöskin 1290 päivästä laskien hävityksen kauhistuksen asettamisesta (Dan. 12:11).
Obaman kohdalla tämä 1290 pv. saavutetaan nykyisen hebrealaisen vuoden 5776 viimeisenä päivänä eli
2.10.2016 (su). Se on lisäksi nykyisen Israelin riemuvuoden päätöspäivä, vaikka jotkut väittävät, että 120.
riemuvuosi olisi vasta vuosi 5777 (2016-2017).
Dan. 12:11-13
11. Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan (Obama ja
22.3.2013), on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä päivää.

12. Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää.
13. Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopussa."
Tarkkana kannattaa olla, sillä juutalaisten Pasuunansoitonjuhlaa eli Uudenvuodenjuhlaa (Rosh Hashanah)
on kuvattu yhdeksi mahdolliseksi tempausajankohdaksi lopunajan seurakunnalle.

