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Kabbalaprofetia ennusti Obaman valtaantulon nyt aikojen lopussa? 

Tässä mielenkiintoinen yksi osio tuoreimmasta Cutting Edgen viikkokirjeestä, jossa puidaan Breaking Israel 
News'in tuoretta juttua muinaisesta juutalaisten ”profetiasta” Kabbalassa, jonka mukaan Barack Obaman 
presidenttikausi olisi ennustettu viimeisille päiville. Jutussa kerrotaan Obaman ”sopimattomasta” roolista 
viimeisten päivien johtajana, joka toimisi Israelin vihollisten kokoojana viimeiseen taisteluun juutalaista kansaa 
vastaan. Obama olisi siis rinnakkainen johtaja Egyptin muinaiselle Faaraolle, joka vainosi juutalaisia. 
Viikkokirjeen osion suomensi: Olli R.
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III. Oliko presidentti Obaman hallituskausi presidenttinä ennustettu 
muinaisen kabbalistirabbin toimesta?

Monilla Israelissa on pakkomielle Kabbalaan, yhteen okkulttisimmista salaseuroista koko 
maailmanhistoriassa.

UUTISKATSAUS: ”  Obaman epäonnistuminen johtajana kerrottiin ennalta muinaisessa Kabbalan 
juutalaisia koskevassa profetiassa”, Breaking Israel News, 4. marraskuuta 2015

”Zohar'issa, klassisessa juutalaisteoksessa, kirjoitetaan, että viimeisinä päivinä ennen Messiasta, kaikki Israelin 
historialliset viholliset tullaan reinkarnoimaan ja tuomaan takaisin viimeisessä sukupolvessa ennen kuin lunastus 
tapahtuu taistellakseen Israelia vastaan jälleen. Tässä viimeisessä lopunpäivien taistelussa, heidät kaikki tullaan 
tuhoamaan perusteellisesti.”

Huomaa kun tämä vanha ”profetia”-teksti sanoo, että ”kaikki Israelin historialliset viholliset tullaan 
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reinkarnoimaan ja tuomaan takaisin viimeisessä sukupolvessa”. Koska aito Raamattu ei opeta jälleensyntymistä 
millään tavalla tai muodossa, me tiedämme heti, että tämä ”profetia” on osa luciferistista tekstiä joka tunnetaan 
Kabbalana.

Itseasiassa, Zohar on keskeinen osa muinaista mystistä palvontajärjestelmää, joka tunnetaan Kabbalana.

Mikä on muu osa tästä profetiasta Zohar'issa?

”Zohar ennustaa myös, että 'mies, sopimaton hallitsemaan (maailmaa), tulee 'saamaan vallan' aivan viimeisinä 
päivinä … on muitakin miehiä samanaikaisesti jotka eivät ansaitse olla johtajia tuona aikana'. Raamatussa, 
Faaraota pidettiin tällaisena johtajana, itsepäisesti johdattaen itsensä ja armeijansa suoraan mereen, jättäen maansa
johtajattomaksi ja ilman suojaa.”

Sanooko tämä kirjoittaja, että Barack Obama on tämä mies, joka on ”sopimaton johtamaan (maailmaa)”? 
Epäilemättä! Kuuntele:

”Amerikan presidentti Barack Obama on samansuuntainen Faarao-hahmo nykypäivän maailmassa. Hänen 
sopimattomuutensa presidentinvirkaan on ollut asia, joka on vainonnut häntä siitä saakka kun hänet valittiin … 
Senaattorina Chicagosta, Obama oli tuntematon jolla ei ollut kokemusta monilla keskeisillä alueilla, erityisesti 
kotimaan taloudessa ja ulkopolitiikassa, kaksi aluetta, joista hän saa eniten kritiikkiä poistuen sekasorrossa kun 
hänen toinen virkakautensa lähestyy loppuaan.” [Eli Obaman kohdalla toteutuu Danielin profetiat ”pienestä 
sarvesta” (Dan. 7:7-8, 24-26), ”aluksi vähäpätöisestä sarvesta” (Dan. 8:9) ja ”kelvottomasta” (Dan. 11:21), jotka 
ovat synonyymeja Antikristukselle, laittomuuden ihmiselle. Suom. huom.]

Presidentti Obama on todellakin mies ilman tavanomaista kynnyskokemusta ollakseen Yhdysvaltain presidentti. 
Kuitenkin koska kaikki aikakauden lopun johtajat seuraavat yksinkertaisesti Eliitin suunnitelmaa, jokainen on 
pelkästään noudattamassa päivittäistä käsikirjoitusta joka on säädetty hänelle. Sen sijaan, että olisi ”ylipäällikkö 
(Commander In Chief)”, jokainen presidentti on ”nukkejohtaja (Commander in the Prompt)”!

Barack Obaman nimellä on myös merkitystä Zohar'issa/Kabbalassa:

”Toinen paljon puhuva johtolanka voidaan löytää Tooran koodimenetelmän avulla ...”
 
Lopuksi, Obaman politiikka leimaa hänet ”rinnakkaiseksi Faaraoksi”.

”Hänen käyttäytymisensä liittyen Iranin ydinsopimukseen oli peräänantamatonta, ikäänkuin jumalallinen voima 
oli paaduttanut hänen sydämensä. Hän osoitti selvää piittaamattomuutta kansallisesta turvallisuudesta, tarjoamalla
aseita ja resursseja Iranille samalla kun he huusivat 'Kuolema Amerikalle' kaduilla. Antaen tällaisen maan omistaa
ydinaseita, ja pysyen aikeissaan lähes hyödyttömissä yrityksissä sopia diplomaattisesti maan kanssa, joka on 
avoimesti ilmaissut halunsa ja pyrkimyksensä tuhota läntinen maailma, on moderni vastine Faaraon 
irrationaaliselle itsepäisyydelle jumalallisen väliintulon edessä.”

Trailer

Tämä tarina on hölynpölyä, tietenkin, koska Kabbala ei ole mitään muuta kuin luciferilainen uudelleentulkinta 
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Vanhan Testamentin ensimmäisestä viidestä kirjasta. Se mikä minusta on mielenkiintoista, on, että tämä tarina 
osoittaa kuinka vahva Kabbala on tänäpäivänä Israelissa. Kabbalan luciferistinen luonne on asettamassa 
näyttämöä merkittävälle joukolle juutalaisia hyväksymään Antikristuksen väitteet, joka nousee valheellisten 
merkkien ja ihmeiden keskellä vakuuttaakseen Israelin, että hän on heidän kauan odotettu Messias.

Tämä uskomaton DVD osoittaa, että fariseukset ja saddukeukset, jotka vihasivat Jeesusta luonnottomalla vihalla 
ja provosoivat Herran epätyypilliseen vihamielisyyteen heitä kohtaan, olivat salaisesti sen käytännön saatanisteja, 
mikä myöhemmin tuli tunnetuksi Kabbalana.

Nyt tiedät miksi fariseukset tappoivat Jeesuksen vaikka he tiesivät sataprosenttisesti, että Hän oli luvattu Messias. 
Mutta, Jeesus ei ollut messiaskuningas, jota he olivat odottaneet, Hän oli Messias kärsivän palvelijan roolissa, 
jonkalaista he eivät ehdottomasti halunneet.

Nyt sinä tiedät miksi nämä juutalaiset johtajat katsoivat Jeesuksen ihmeitä ja päättelivät, että Hän sai voimansa 
Beelsebub'ilta, yhdeltä Saatanan päädemonilta. Kun fariseukset sanoivat ihmisille, ettei Jeesus omannut luontaista
voimaa, vaan käytti ainoastaan Beelsebub'in voimaa, he saivat Jeesuksen julistamaan aivan uudentyyppisestä 
synnistä, 'anteeksiantamattomasta synnistä'!

Ymmärryksesi evankeliumitekstien selostuksesta muuttuu iäksi! Eli välittömästi kun ymmärrät totuuden, että 
juutalaiset johtajat, jotka vehkeilivät laittaakseen Jeesuksen ristille, olivatkin salaseuran uskontoa harjoittavia 
Saatanisteja. Useimmissa tapauksissa tänään, totuus on kummallisempaa ja mielenkiintoisempaa kuin taru.

Lähettänyt Olli-R klo 16.12 
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