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Obama vaati “Uutta Maailman Järjestystä” viime viikolla – Ilmestyskirjan 4. sinettituomio 

häämöttää horisontissa  

Tässä alkuviikon tuore Cutting Edgen uutishälytyskirje (NewsAlert), joka on kaksiosainen. David Bay valottaa 

aluksi uutislähdettä jonka mukaan Raamatun merkit nälänhädästä ja ruttotaudeista ovat alkaneet vaikuttaa 

maailmassamme. Nämä vitsaukset tuovat mieleen Ilmestyskirjan 4. sinetin tuomiot. Toisessa osiossa lainataan 

Barack Obaman tuoretta viimeviikkoista puhetta Washingtonissa, jossa hän vaati Uutta Maailmanjärjestystä 

(NWO) USA:n entisten presidenttien ja muiden globaalien johtajien tavan mukaisesti. Vanha järjestys ei 

kuulemma kannattele enää. Uutishälytyksen suomensi: Olli R. 
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I. VAROITUS! Raamatun sinettituomiot ovat kasaantumassa 

horisonttiin 

 

Vielä yksi “aikainmerkki”-tapahtuma toteutumassa juuri nyt. 

 

UUTISKATSAUS: “Yksi kolmasosa kuolee ruttoon tai nälänhätään; yksi kolmasosa kaatuu miekkaan; yksi 

kolmasosa on hajallaan kaikkiin tuuliin”, Natural News, 24. heinäkuuta 2014 

 

”Monet uskovat että Raamatun merkit nälänhädästä ja kulkutaudeista ovat alkaneet vaikuttaa maailmassamme … 

siinä minkä kaikki merkittävät tartuntatautiasiantuntijat myöntävät nyt olevan 'antibioottien jälkeinen aikakausi' 

jossa Ison lääketeollisuuden (Big Pharma) lääkkeet ovat hyödyttömiä, meillä on nyt edessämme 

ennennäkemättömät Ebolan, Chikungunya'n ja jopa ruton puhkeamiset. Taudit leviävät käsistä monilla alueilla, 

kun taas samaan aikaan Yhdysvaltain tartuntatautien ehkäisy- ja valvontakeskus (Centers for Disease Control 

(CDC)) on holtittomasti altistamassa sen omat tutkijansa Anthrax'ille ja muille tappaville aineille.” 

http://nokialainen.blogspot.fi/2014/07/obama-vaati-uutta-maailman-jarjestysta.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/07/obama-vaati-uutta-maailman-jarjestysta.html
http://www.cuttingedge.org/newsletters/newsalert.htm
http://www.naturalnews.com/046146_Biblical_plague_famine_infectious_disease.html
http://www.naturalnews.com/046146_Biblical_plague_famine_infectious_disease.html


 

Samaan aikaan, kun tapahtumia politiikassa, kansainvälistä uudelleenjärjestelyä, ja teknisiä edistysaskeleita, jotka 

tekevät mahdolliseksi sellaisten profetioiden kuten 'pedonmerkki' toteutumisen, esiintyy säännöllisesti 

päivittäisissä uutisissamme, saamme nyt tietää, että erilaiset parantumattomat taudit, joita on ennustettu 

Ilmestyskirjassa, ovat tällä hetkellä alkaneet rehottaa kaikkialla maapallollamme! 

 

Tapahtumat liikuttavat tätä maapalloa kohti Ilmestyskirjan 4. sinetin täyttymystä: 

 

”Ja kun Karitsa avasi neljännen sinetin, kuulin minä neljännen olennon äänen sanovan: "Tule!" Ja minä 

näin, ja katso: hallava hevonen; ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja Tuonela seurasi hänen mukanaan, 

ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata, annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan 

petojen kautta.” (Ilmestyskirja 6:7-8; KR 33/38) 

 

"And when he had opened the fourth seal ... I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on 

him was Death, and Hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the 

earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth." (Revelation 

6:7-8) 

 

 
Kuten olemme todenneet monta kertaa aiemminkin, tämä sanamuoto “maan petojen kautta” saattaa hyvinkin 

täyttyä geneettisesti luotujen tautien avulla viimeisen kymmenen vuoden aikana. “Maan pedot” ovat todella osa 

profetoitua ruttoa. Itseasiassa, ruttotauteja, joita mainostetaan nykyään mahdollisina miljardien ihmisten tappajina, 

on luotu geenitekniikalla ja valmistetaan kirjaimellisesti osasta “maan petoja”! Näiden uusien geneettisten 

kulkutautien DNA sisältää villiapinoiden DNA'ta! (Lue kaikki yksityiskohdat uutisesta NEWS2382, otsikolla, 

“Geneettinen kansanmurha: Kokonaisten ihmisrotujen tuhoaminen – Maailman profeetallinen 

tulevaisuus!”) 

 

Kun palaamme meidän esilleottamaan uutisartikkeliin, näemme kuinka lähellä ihmiskunta on suurta 

maailmanlaajuista tuhoaan. 

 

”Ihmiskunta on yhden tapahtuman päässä maailmanlaajuisesta poispyyhkäisystä … ruttotautien aalto on jo 

alkanut, ja 'terveysviranomaiset” myöntävät avoimesti että heidän rokotteensa, antibioottinsa ja farmaseuttiset 

lääkkeensä ovat tehottomia näitä uusia pandemioita vastaan. Ihmiskunta seisoo juuri nyt vain yhden tapahtuman 

päässä globaalista poispyyhkäisystä joka on lähtöisin tarttuvasta taudista.” 

 

”Kaikki mitä vaaditaan, on vain yksi laboratoriovirhe, tahallinen bioaseen vapauttaminen, tai viruksen 

satunnainen mutaatio, josta tulee globaali tappaja. Ihmiskunta on pitkälti suojaton pandemioita ja tartuntatauteja 

vastaan, mutta silti me jatkamme ihmisten ahtaamista tiheästi asuttuihin kaupunkialueisiin ikäänkuin olisimme 

kaikki maagisesti immuuneja.” 

 

Luojan kiitos, että tätä “yhtä tapahtumaa”, joka voisi aiheuttaa ihmiskunnan kokemaan tuhoisia ja 

http://www.cuttingedge.org/news/n2382.cfm


parantumattomia 4. sinetin tauteja, kontrolloidaan Kaikkivaltiaan Jumalan toimesta. Siksi aidosti 

uudestisyntyneitten kristittyjen pitäisi tietää että jokaisen yksilön elämää ohjaa Jumalan lopunaikojen profetiat. 

Pelastetaanpa meidät tempauksen muodossa tai kuolemmme johtuen yhdestä Jumalan tuomiosta, meidän 

ikuisuutemme Taivaassa on turvattu. 

 

 

 
II. Presidentti Obama vaati “Uutta Maailman Järjestystä” viime 

viikolla. 
 

Presidentti varoittaa että “vanha järjestys ei kannattele” enää! 

 

UUTISKATSAUS: “Obama vaatii Uutta Maailman Järjestystä: Ihmiset ovat huolissaan.... vanha järjestys 

ei kannattele”, Politico News, 23.7.2014 

 

”Osa ihmisten huolesta on vain tunnetta että halki maailman, vanha järjestys ei kannattele ja me emme ole aivan 

siellä missä meidän on oltava uuden järjestyksen kannalta joka perustuu eri periaatteille, joka perustuu tunteeseen 

yhteisestä ihmisyydestä, joka perustuu talouksiin jotka toimivat kaikkia ihmisiä varten”, Obama sanoi tiistaina 

puhuessaan demokraattisen kansallisen komitean varainkeruutilaisuudessa Italianate-kartanossa toisella puolen 

Washington-järveä kaupungin keskustan horisontista.” 

 

Tämä “varoituksen” sanamuoto presidentti Obamalta on tyypillistä kielenkäyttöä jota on käytetty kerta toisensa 

jälkeen globaalien johtajien toimesta jotka ajavat maailmaa tähän Antikristuksen tulevaan valtakuntaan, toisin 

sanoen, “Uuteen Maailman Järjestykseen”. Huomaa yleiset teemat: 

 

1) Ihmiset tulevat elämään “erilaisilla periaatteilla” 

 

2) Tämä Uusi Järjestys tulee perustumaan “yhteiseen ihmisyyteen”. 

 

Muistatko Hillary Clintonin kirjan kun hän oli maan ensimmäinen nainen (First Lady), “It Takes A Village 

(Koko kyläyhteisö ottaa osaa)”? Hillary totesi suoraan että vanhemmat eivät voisi kasvattaa enää lapsiaan ilman 

valtion tukea ja väliintuloa! Jokainen osa tulevaisuutemme olemassaolosta suunnitellaan pohjautuvaksi “yhteisiin” 

arvoihin ja jaettuihin päämääriin. 

 

3) "... taloudet, jotka työskentelevät kaikille ihmisille, on väsynyt klisee kuvailemaan “valtion kontrolloimaa 

taloutta” joka tunnetaan fasismina." (Lue kaikki yksityiskohdat uutisesta NEWS2317 (suomennettu), otsikolla 

“Finanssikaappaus valmis: Amerikan talous on nyt tiukasti kontrolloitu, ankarasti säännelty talous”. 

 

Joten, Barack Obama liittyy pitkään listaan Amerikan presidenttejä jotka ovat täysin sitoutuneita tähän Uuteen 

http://www.politico.com/story/2014/07/barack-obama-seattle-fundraiser-world-conflicts-109266.html
http://en.wikipedia.org/wiki/It_Takes_a_Village
http://files.kotisivukone.com/cuttingedgefinland.kotisivukone.com/finanssikaappaus_valmis-_amerikan_talous_on_nyt_tiukasti_kontrolloitu.pdf


Järjestykseen. Tämä lista ulottuu aina takaisin Woodrow Wilsonin päiviin (1913-1921). Tietysti, tämä lista sisältää 

sekä republikaani- että demokraatti-presidenttejä, työntövoimana tähän Uuteen Järjestykseen, joka on puolueeton 

asia; johtajat kummastakin puolueesta ovat yhtälaisesti sitoutuneet Uuteen Maailman Järjestykseen. 

 

Lähettänyt Olli-R klo 17.57 
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