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Barack Obama, Amerikan tuhoaja! – ei mikään tavallinen surkimus 

Tässä profeetalliselta Rapture Ready -sivustolta yksi lyhyt suomentamani ajankohtaisartikkeli, joka haluaa sanoa 
totuuden presidentti Obamasta ja hänen tehtävästään Amerikan suhteen. Kirjoitus on säälimätön ja siteeraa erään 
amerikkalaisen vanhuksen kirjettä toimittajalle, jossa todetaan yksiselitteisesti Barack Obaman syyllisyys 
Amerikan Yhdysvaltojen nykyiseen alennustilaan, jota Jumala mitä todennäköisimmin on tuomitsemassa. 
Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon... (Ilm. 18). Huom. Barack Obama parodioi Itä-Rooman eli 
Neuvostoliiton tuhoajaa, Mihail Gorbatshovia, kun tekee samanlaista myyräntyötä nykyajan Länsi-Roomassa, eli 
USA:ssa. Molempien uudistuspolitiikat ovat vahingollisia ja kaivavat maata johtamansa supervallan alta. Hegelin 
teorian mukaisesti ensin kommunismi (antiteesi) alas, sitten amerikkalainen kapitalismi (teesi). Seurauksena uusi 
maailmanjärjestys (synteesi, NWO), jonka edelläkävijänä Obama on toiminut.

Obama ei ole tavallinen surkimus
Obama is No Ordinary Weakling
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Sain toimittajalle kohdistetun kirjeen sähköpostitse tänään. Täytyy sanoa, että se iski 
minuun kovasti, ja en odottanut sen kaltaista tulevaksi.

Monet meistä surevat meidän kerran niin suuren maamme vuoksi. Mutta älä tee mitään 
virhettä sen suhteen; Jumala tahto oli täytetty kun Obamasta tuli meidän presidenttimme.
Uskon, että hän on osa oikeudenmukaista tuomiota meitä vastaan, jonka Pyhä Jumala on 
asettanut.

Voisiko Herra olla näkemättä useita miljoonia teurastettuja syntymättömiä vauvoja? 
Iskisikö hän silmää Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden (SCOTUS) suorittamalle avioliiton
uudelleenmäärittämiselle, ja homoavioliittojen sallimiselle kaikkialla maassamme? Vastaus
on itsestään selvä.

Hän vastaisi syntiimme Hänen tuomiollaan.

Voisiko Amerikka olla suuri uudelleen? Vain jos ihme tapahtuisi ja uskovat tekisivät 
parannuksen heidän omahyväisyydestään; ja Pyhän Hengen liikehdintä herättäisi 
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miljoonittain uskottomia, jotka kutsuisivat Herran nimeä pelastuakseen. Kansallinen 
parannuksenteko olisi silloin kunnossa.

Varmasti Jumala voi tehdä mitä Hän haluaa. Uskonko, että näin tulee tapahtumaan? Ikävä
kertoa, mutta en usko. Sen sijaan uskon, että Amerikkaa ollaan tuomitsemassa ja se on 
todettu kelvottomaksi enää Jumalan siunauksille ja suojelukselle. Puhun 
kansakunnastamme – en Jumalan lapsista. Me olemme turvassa Hänen kädessään.

Tämä kirje toimittajalle, jonka kirjoitti 80-vuotias Reis R. Kash Oregonin Springfield'istä ja 
jätettiin Register-Guard'ille, Eugene'n pääsanomalehdelle Oregonin osavaltiossa, puhuu 
puolestaan.

Kirje ilmestyi sanomalehdessä 19. maaliskuuta 2014.

”Obama ei ole tavallinen surkimus”

”Ne, jotka vertaavat Krimin paljasrintaista valloittajaa Yhdysvaltain metroseksuaaliin 
johtajaan ja havaitsevat keisarimme niin heikoksi, että hän ansaitsee pilkan, ovat 
huomaamatta presidentti Obaman varsinaista vahvuutta.

Ei ole kyseessä mikään tavallinen surkimus, joka voi muuttaa kerran niin arvostetun 
maamme kansainväliseksi vitsiksi; alentaa Kongressin joukoksi ruikuttavia 
perseennuolijoita; muuttaa maailman hienoimman sairaanhoitojärjestelmän 
epäonnistuneeksi kolmannen luokan sosialistiseksi painajaiseksi yhdellä kynänvedollaan; 
pirstoo Perustuslakimme ilman että on turvautunut tämän maan uudisraivaajien ja 
pioneerien poikiin ja tyttäriin, joiden verta käytettiin kirjoittamaan tuo innoitettu asiakirja;
ja muuttaa ihmiset meidän aikoinaan yhdistyneissä osavaltioissa laumaksi kilpailevia 
vähemmistöjä, jotka, kuten imeväiset porsaat, pelkäävät kukin paikkansa menettämistä 
hallinnon nännillä jos vain korottavat ääntään protestoidakseen maamme viemistä 
perikatoon.

Joten älä halvenna tyhjäntoimittaja-hallitsijaa, joka on päässyt yli epävarmasta 
syntyperästään ja naurettavasta epäpätevyydestään tehdä sitä mitä kukaan toinen 
kuningas tai diktaattori ei ole pystynyt tekemään meidän 237 vuotta vanhassa 
historiassa; Hän on tuhonnut Amerikan.”

Reis R Kash
Springfield OR

”Herra on tehnyt itsensä tunnetuksi, on pitänyt tuomiot, kietonut jumalattoman 
hänen kättensä tekoihin. - Kanteleen välisoitto. Sela. Jumalattomat peräytyvät 
tuonelaan, kaikki pakanat, jotka unhottavat Jumalan.” (Psalmi 9:17-18).
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Lue vielä tämä jos jaksat.

The 10 ways Obama has actively sought to destroy America

http://www.naturalnews.com/052427_Obama_America_fundamental_transformation.html (25.12.2015)
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