lauantai 17. syyskuuta 2016
Yhdysvallat rappiolla jota ei enää kunnioiteta maailmalla – kiitos siitä Barack Obaman!
Tässä erään Rapture Ready -profetiasivuston kirjoittajan ajankohtainen Nearing Midnight -artikkeli, joka
käsittelee Amerikan Yhdysvaltojen alennustilaa tänäpäivänä joidenkin esimerkkien kautta, kun Barack Obama on
vienyt maansa kunnioituksen useiden maiden silmissä ennätysalhaiselle tasolle. Näin Suuri Babylon odottaa vain
kukistumistaan (Ilm. 18). Artikkelin suomensi: Olli R.
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Maailma on menettänyt kunnioituksen
Yhdysvaltoja kohtaan
The World Has Lost Respect for the U.S.

Maailman mielipide Yhdysvalloista vakavasti otettavana maailmanvaltana on heikentynyt
selvästi Obaman hallinnon alaisuudessa. Yleinen mielikuva Amerikasta ympäri maailmaa
on edelleen laajalti myönteinen. Mutta kun tulee kyse poliittisesta ja taloudellisesta
mahdista, niin yhä useammat ihmiset luokittelevat Venäjän ja Kiinan Yhdysvaltojen edelle.
Obama toimii kuin Amerikka olisi jonkinlainen jättikarkkikauppa. Hän ajattelee, että jos
hän lahjoittaa tarpeeksi ilmaisia tikkareita kaikille muille maille, niin ne maksavat takaisin
hänen anteliaisuutensa kunnioituksen muodossa. Tämä rauhoitteleva lähestymistapa
epäonnistuu aina, koska se ei koskaan tyydytä riidanhaluisia valtioita.
Viime vuonna, Valkoinen Talo oli sopimuksen etunenässä, joka myönsi Iranille 100
miljardin dollarin helpotuksen talouspakotteisiin. Muutama kuukausi sitten, USA suoritti
maksuja Iranille, yhteensä 1.3 miljardia dollaria. Rahan sanottiin olevan tilitys vanhoista
sopimuksista 1970-luvulta, mutta kuka tahansa terveen järjen omaava tietää, että se oli
viiden panttivangin vapauttamisen vuoksi.
Kaikki tämä raha ei ole kääntänyt Iranin mullaheita meidän ystäviksi. Se on antanut heille
enemmän vauhtia pullistella heidän kollektiivisia lihaksiaan. Tällä hetkellä he
työskentelevät kaapatakseen tuoreen erän panttivankeja. He myöskin häiritsevät

laivojamme Persianlahdella; neljä tällaista tapausta on raportoitu alle kuukaudessa.
Uusimmassa tapauksessa, USS Firebolt'ia varjosti seitsemän iranilaista alusta. Aluksista
kolme tuli 500 jaardin (1 jaardi = 0,9144 metriä) etäisyydelle ja ne varjostivat Firebolt'ia
kahdeksan minuutin ajan. Sitten yksi Iranin aluksista murtautui irti ja kiisi Firebolt'in
eteen ja ”pysähtyi suoraan aluksen edessä” 100 jaardin etäisyydellä, virallisten tietojen
mukaan.
Kaikkein kiusallisin kohtaaminen, joka meillä on ollut Iranin kanssa, oli tammikuinen
amerikkalaisten merimiesten vangitseminen. Yksi meidän laivaveneistämme tuli
vahingossa Iranin aluevesille johtuen navigointivirheistä. Obaman hallinto yritti väittää,
että tuolloin Iran vangitsi amerikkalaiset merimiehet vain auttaakseen heidät ulos.
Kaikkein uhanalaisin ja alentavin tilanne syntyi kun iranilaiset pakottivat merimiehet –
aseella osoittaen, antamaan lausuntoja kameralle, joka rikkoi Geneven sopimuksen
artikloja 13 ja 17. Iranilaisten mielestä tämä oli niin ikimuistoinen tapahtuma, että he
rakentavat patsasta, jossa amerikkalaiset merimiehet ryömivät polvillaan.
Venäläiset ovat myöskin häirinneet asevoimiamme. Viime viikolla venäläinen hävittäjä
katkaisi amerikkalaisen vakoilukoneen matkan, joka lensi Mustanmeren yllä. Yhdysvaltain
puolustusministeriön virkamies sanoi, että siellä oli useita vuorovaikutustapahtumia
kahden lentokoneen välillä, ja kutsui venäläisen suihkukoneen tekemää matkankatkaisua
”vaaralliseksi ja epäammattimaiseksi”. Tapaus kesti noin 19 minuuttia ja venäläinen
Sukhoi Su-27 hävittäjä tuli 10 jalan (1 jalka = n. 30 cm) etäisyydelle USA:n merivoimien
P-8 vakoilukoneesta.
Samalla kun venäläiset suihkukoneet tekevät tynnyrilentoja meidän
tiedustelukoneittemme ympäritse, meillä on puolustusministeri Ashton B. Carter, joka
nalkuttaa Moskovalle; käskien heitä olemaan ”puuttumatta meidän demokraattisiin
prosesseihin”. Tämä oli viittaus FBI'n tutkimukseen väitteille, että Venäjä murtautui
Demokraattien kansallisen komitean (DNC) tietokonejärjestelmiin. Venäjän presidentti
Vladimir Putin tietää, että on vaikeaa olla ehdoton hakkeroinnin suhteen, joten hän on
voinut ivallisesti kieltää, että hänen hallituksellaan oli mitään osallisuutta murtautumisiin.
Eräässä haastattelussa Putin sanoi: ”On tärkeää”, että DNC'n sähköpostien sisältö tehtiin
julkiseksi.
Epäkunnioituksen taso Amerikkaa kohtaan on noussut siihen pisteeseen, jossa Obaman
itsensä on täytynyt joutua tekemisiin sen kanssa. Matkallaan G-20 -ryhmän
huippukokoukseen, Obamalla oli hyvin hankala alku kokoukseen. Kiinalaiset eivät sallineet
portaikkoa ajettavaksi Air Force One'n pääoviaukolle, pakottaen hänet poistumaan koneen
”vatsassa” olevasta sivuovesta (door in the plane's belly). [Lisäksi Obamalle ei levitetty
punaista mattoa koneen eteen, kuten muille valtionpäämiehille. Suom. huom.]
https://www.theguardian.com/world/video/2016/sep/04/barack-obama-forced-to-exitfrom-ass-of-air-force-one-video
http://www.nytimes.com/2016/09/05/world/asia/china-obama-group-of-20-summitairport-arrival.html?_r=0
https://www.rt.com/viral/358221-red-carpet-obama-g20/
Valkoisen Talon viranomaiset panivat kiistan syyksi kokemattomat, innokkaat
turvallisuusviranomaiset mieluummin kuin minkään harkitun yrityksen nöyryyttää Mr.
Obamaa. Mutta kuvat kiinalaisista vartijoista huutamassa toimittajille ja riitelemässä
kansallisen turvallisuusneuvonantajan Susan E. Rice'n kanssa ovat vaikeita

poisselitettäviksi.
Kaoottinen saapumisseremonia Kiinassa oli pieni täplä verrattuna solvauksiin, joita Obama
vastaanotti Rodrigo Duterte'lta, Filippiinien presidentiltä. Duterte sanoi, että Obama on
”huoran penikka (son of the whore)” – kun hän sai tietää, että Amerikan presidentti aikoi
kysyä häneltä huumekauppiaiden tappamisesta. Ruma henkilökohtainen purkaus pakotti
Obaman peruuttamaan tapaamisen.
Amerikan asema on laskenut niin paljon, että ihmiset eivät edes tajua menneisyytemme
suuruutta. Toisen maailmansodan jälkeen, USA omasi talouden, joka oli suurempi kuin
kaikkien muiden maiden yhteensä. Vaikka Raamatun profetia ei ole tehnyt mitään selkeää
mainintaa USA:sta, monet lopunajan kirjoittajat löytävät tarvetta sisällyttää Setä Samuli
(Uncle Sam) profetiaan.
Kiitos osittain Obaman, niin ei tarvitse ihmetellä Amerikan profeetallista roolia.
Tempauksen jälkeen, presidentillä tulee olemaan hyvin ansaittu etuoikeus seisoa
jäljellejääneiden kanssa kokeakseen helvetin maan päällä. Hän voi sitten seistä
ryhmäkuvan eturivissä tulevassa G-20 -ryhmän kokouksessa, ja omistaa kaiken siitä, mitä
hän on hankkinut, kun loppuunmyi Amerikan. [Eli Barack Obama on maanpetturi. Suom.
huom.]
”Joka kuopan kaivaa, se itse siihen lankeaa; ja joka kiveä vierittää, sen päälle se
takaisin vyörähtää...Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä
ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.” (Sananlaskut 26:27; Galatalaiskirje 6:7)
--Todd
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