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Obama kirosi Israelin YK:n äänestyksen myötä ja tuomio lankeaa pian Yhdysvaltojen ylle! 

Tässä profeetalliselta Rapture Ready (Tempausvalmis) -sivustolta ajankohtainen artikkeli, jonka suomensin siitä 
syystä, että Yhdysvaltoja ja sen presidenttiä, Barack Obamaa, saattaa pian kohdata jumalallinen tuomio. 
Yhdysvallat on YK:n olemassaolon aikana 2. maailmansodan jälkeen turvannut aina Israelin kansalliset edut 
YK:n turvallisuusneuvoston äänestyksissä käyttämällä veto-oikeuttaan, mutta nyt viimeksi joulukuun 23. päivänä 
2016 Yhdysvallat poikkesi omasta protokollastaan ja hylkäsi Israelin äänestämällä tyhjää juutalaisia siirtokuntia 
koskevassa päätöslauselmassa ja näin juutalaisvaltio tuli koko maailman tuomitsemaksi. Eli käytännössä Israel ja 
Jerusalem jaettiin palestiinalaisten hyväksi ja tulevat rauhanneuvottelut käydään siltä pohjalta, jossa Israelin 
olemassaolo elinkykyisenä valtiona vaarantuu.
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Perjantai 23. joulukuuta 2016 menee historiaan kunniattomuuden päivänä koskien Yhdysvaltoja. 
Amerikka, Barack Obaman johtajuuden alaisuudessa, on lopultakin, ja peruuttamattomasti, pettänyt 
Israelin. Valitsemalla pidättyä äänestämästä YK:n turvallisuusneuvoston Israelia tuomitsevasta 
päätöslauselmasta, joka julistaa kaikki siirtokunnat, jotka ovat vuoden 1967 rajojen ulkopuolella, 
laittomiksi, Obama on tosiasiallisesti tarjonnut Israelin lautasella sen vihollisille Yhdistyneissä 
Kansakunnissa.

Kuinka julmaa ja tyrannimaista se onkaan, että tämä siipirikko-presidentti päättää käyttää hänen 
muutamat jäljelläolevat virkapäivänsä kirotakseen Israelin. Uhmaten kaikkea diplomaattista protokollaa,
Obama haluaa asettaa Donald Trumpin tapahtuneen tosiasian eteen, kun hän astuu virkaansa 
tammikuun lopussa. Tässä vaiheessa ei ole mitään, jota presidentti Trump voi tehdä auttaakseen 
Israelia. Vahinko on jo tehty.

Kuitenkin petos menee syvemmälle kuin pelkästään äänestyksestä pidättäytymiseen. Paljon 
syvemmälle. Alkuperäinen tuomitsemisesitys Israelin ”siirtokuntia” vastaan jätettiin Egyptin toimesta, 
joka nopeasti veti sen pois johtuen vastavalitun presidentin, Donald Trumpin, painostuksesta.

Kuitenkin, Obama ja hänen tiiminsä ovat työskennelleet kovasti saadakseen Trumpin pussiin. Obama 
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käytti siten Uutta-Seelantia ja Malesiaa, saaden ne jättämään esityksen Egyptin sijaan. Trump oli 
voimaton pysäyttämään sitä.

Tuomitsemisesitys jätettiin sitten käsiteltäväksi, Yhdysvallat pidättyi äänestämästä, ja loput YK:n 
turvallisuusneuvoston jäsenet, aistien verta, iskivät kyntensä Israeliin.

Israel on nyt täysin eristetty, he ovat oikeudellisesti alttiita ja ovat tulleet tuomituksi koko maailman 
taholta. Kaikki tämä Obaman ikuiseksi häpeäksi.

Muun muassa tämä äänestys merkitsee nyt sitä, että Itkumuuri, tällä hetkellä kaikkein pyhin paikka 
nykyajan juutalaisuudessa, tänä aamuna seisoo tukevasti palestiinalaisalueella. Temppelivuori on 
revitty Israelin lujasta otteesta ja on annettu islamille.

Se tarkoittaa, että juutalaiset, jotka asuvat juutalaisessa Itä-Jerusalemissa, eivät voi enää rakentaa 
mitään koteja ja miehittää heidän omaa muinaista pääkaupunkiaan. Se tarkoittaa, että Obama ja 
Amerikka, koska hän johtaa heitä, ovat käytännöllisesti katsoen jakaneet maan, jonka Jumala antoi 
Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisille.

Niin kutsuttu ”rauhanprosessi” on nyt kuollut. Tämä äänestys on varmistanut kaikkien mahdollisten 
tulevaisuuden neuvottelujen epäonnistumisen. Tämä äänestys merkitsee sitä, että palestiinalaiset 
tulevat nyt vaatimaan kaikkia siirtokuntia heidän oikeudelliseksi maa-alueekseen, ja se tulee olemaan 
lähtökohta heidän kaikille neuvotteluilleen. Kaikki tulevat rauhanneuvottelut alkavat nyt sillä 
ymmärryksellä, että vuoden 1967 rajat ovat lähtökohtana, ei päätepisteenä.

Ennen tätä äänestystä, parasta mitä palestiinalaiset olisivat voineet toivoa olisi ollut Israelin 
vetäytyminen vuoden 1967 rajoille.

Israelin odotetaan nyt, kansainvälisen yhteisön taholta, vetäytyvän takaisin vuoden 1948 rajalinjoille, ei 
vuoden 1967 rajoille. Kansainvälisessä diplomatiassa, ja Obama tietää tämän hyvin, tämä vuoden 1948
rajalinja tunnetaan toisellakin termillä; se tunnetaan Auschwitz'in linjana. Mikä tahansa vetäytyminen 
tämän Auschwitz'in linjan taakse on sotilaallisesti kestämätöntä.

Obama, salliessaan tämän äänestyksen edetä ilman USA:n vetoa, on tietoisesti vaarantanut Israelin 
jatkuvan olemassaolon elinkykyisenä valtiona. Hän epäilemättä toivoo, että jonakin päivänä pian Israel 
joutuu vetäytymään rajalinjan taakse, joka ei mahdollista riittävää suojelua juutalaisvaltiolle.

Obama on aktiivisesti pyrkinyt saamaan aikaan tarvittavat edellytykset Israelin lopulliselle tuholle.

Barack Obama on kironnut Israelin. Hän ei pelkästään pidättynyt YK:n äänestyksestä; hän yrittää 
aktiivisesti sinetöidä Israelin tulevan kohtalon.

Jumala on selkeä. Se joka siunaa Israelia, tulee siunatuksi, ja joka kiroaa Israelin, tulee kirotuksi. 
Amerikka, Barack Obaman johtajuuden alaisuudessa, on nyt ensimmäistä kertaa aktiivisesti kironnut 
Israelin. Punainen viiva on ylitetty.

Mielestäni kaikki mitä voimme nyt tehdä, on odottaa tuomiota, joka 
nyt lankeaa. Se lankeaa Barack Obaman ylle henkilökohtaisesti, ja 
mikä pelottavinta, Yhdysvaltojen ylle yhteisesti, koska hän johtaa 
maan kansalaisia, ja ei ole mitään, jota Donald Trump voi tehdä sen 
pysäyttämiseksi.

wardmatt1977@gmail.com
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Suomentajan huomio: Seuraavaksi pari paljastavaa Aijaa-kuvaa Obamasta, jotka on leikattu enteellisestä I, Pet 
Goat 2 -animaatiofilmistä (valmistui vuonna 2012), joka kertonee lähitulevaisuuden. Videon kohdassa 0:47 Bush 
nuorempi sanoo vihjailevasti, ”Shame on you”, ja sen jälkeen Bush muuttuu Obamaksi, joka ensin vinkkaa 
silmää ja sitten nauraa vahingoniloisesti (kohta 1:05-1:12). Lopulta tyttö murheellisena päästää kädestään NWO-
omenan ja se kierii Obaman jalan viereen ja tällöin näkyy kun Obama hikoilee kauhusta luokkahuoneessa (kohta 
1:40). Rakennuksen ulkoseinällä näkyy kirjoitettuna Psalm 23 ja siitä erotettuna nimi ”Donald”. Eli tuo hetki on 
käsillä nyt ennen Donald Trumpin virkaanastujaisia tammikuun 20. päivänä 2017.

http://aijaa.com/I2Rnq7 (Obama nauraa)

http://aijaa.com/opVdjT (Obama hikoilee kauhusta)

Lopuksi muutama ajankohtainen video:

https://www.youtube.com/watch?v=gGll3egAznQ (Is Obama about to Start the Book of Revelation by Dividing 
Israel?)

https://www.youtube.com/watch?v=D4cOFDNlF5Y (Israel Netanyahu - "Barack Obama" YOU TRAITOR, (I'm 
Giving Donald Trump the EVIDENCE).)

https://www.youtube.com/watch?v=8_lJANuIRQc (PROPHECY ALERT: "Is The 2-State Solution Dead"?)

https://www.youtube.com/watch?v=57buXsTepGo (Donald Trump: The "Anti-Christ" Agenda Exposed (R$E))

https://www.youtube.com/watch?v=Tiz2WLB2Z0o (Pet Goat ii Predicts New Years Catastrophe)

https://www.youtube.com/watch?v=RmioL0v-RJk (In my dream 1January 2017 war starts suddenly, without 
warning)

Lähettänyt Olli-R klo 22.37 
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