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Barack Obama sekoittaa roomalaiskatolisuuden aitoon kristinuskoon Kansallisella 
rukousaamiaisella helmikuussa 2015 

Tässä tuore alkuviikon Cutting Edgen uutishälytyskirje (NewsAlert), jonka ensimmäisessä osiossa David Bay 
ruotii presidentti Barack Obaman tuoreimpia möläytyksiä Kansallisella rukousaamiaisella tänä vuonna. Obama 
lipsautti puheessaan, että kristityt tekee Kristuksen nimessä yhtä pahoja asioita kuin ääri-islamilainen ISIS 
ristiretkien muodossa. David selittää uutiskirjeessä, että ristiretkien takana ei ollut aito kristinusko vaan 
väärennetty sellainen, eli roomalaiskatolisuus. Uutishälytyksen osion suomensi: Olli R.
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I. Presidentti Obaman uskomattomat huomautukset viime viikon 
rukousaamiaisella paljastavat paljon raamatullista, uskonnollista, ja 
historiallista tietämättömyyttä.

Ne myöskin paljastavat voimakkaan islamilaismielisen poliittisen agendan.
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UUTISKATSAUS: “  Valkoinen Talo puolustelee rukousaamiaisen huomautuksia koskien ristiretkiä”, The 
Hill News, 6.2.2015

”Valkoinen Talo puolusti perjantaina presidentti Obaman huomautuksia Kansallisella rukousaamiaisella sen 
jälkeen kun hänet oli laajasti haukuttu konservatiivien taholta tuodessaan esiin tekoja joita oli tehty kristinuskon 
nimissä keskellä keskustelua nykypäivän terrorismiuhista.”

Koska hänen huomautuksensa ovat saaneet aikaan tällaista meteliä, niin mitä tarkalleen ottaen meidän liberaali 
demokraattipresidenttimme sanoi?

”'Siltä varalta ettemme katsele ylhäältä päin ja kuvittele että tämä on ainutlaatuista jossain muussa paikassa, 
muistakaa että ristiretkien ja inkvisition aikana, ihmiset syyllistyivät hirvittäviin tekoihin Kristuksen nimessä', 
Obama sanoi. 'Meidän kotimaassamme, orjuus ja Jim Crow -lait olivat liian usein perusteltuja Kristuksen 
nimessä'.”

Kuka tahansa fundamentalistinen Raamattuun uskova kristitty hyppäisi heti ylös vastalauseeksi näiden 
huomautusten takia. Pohdi jonkin verran totuutta jota seuraavaksi sovelletaan tähän huomautukseen.

1) Aito kristinusko ei ole historiallisesti vastuussa murhaavista ristiretkistä! Kristinuskon laji, joka toteutti 
ristiretket, oli roomalaiskatolisuus! Kuten me osoitamme meidän DVD-yhdistelmässä, näytetty vasemmalla 
ylhäällä, roomalaiskatolisuus on kristinuskoa vain nimellisesti. Itseasiassa me osoitamme, että katolilaisuus on 
todella saatanismin tasoista, jossa kaikki on puettu raamatullisiin nimiin ja oppeihin.

Illuminati on valinnut paavin olemaan globaalin Uuden Maailman Järjestyksen uskonnollinen johtaja, nimitys, 
joka leimaa paavin Raamatun Vääräksi profeetaksi. Ikäänkuin paavi – kuka tahansa hän onkaan tuolloin – jo nyt 
täyttäisi profetiaa joka on tehty häntä varten Ilmestyskirjassa. Kuuntele: 

”Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui 
niinkuin lohikäärme.” (Ilmestyskirja 13:11)

Jakeessa 11 Jumala näkee ennalta että Väärä profeetta, feikkikristitty, nousee “maasta”. Koska “maa” Raamatun 
profetiassa lähes aina viittaa Israeliin, me voimme olettaa että Väärälla profeetalla on oltava usko, joka on 
syntynyt Israelista. Toinen jakeen 11 lause kuvaa Väärän profeetan jäljittelevänä kristittynä, toisin sanoen, ”... sillä
oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.” Tietenkin, ”kaksi sarvea niinkuin 
karitsan sarvet” viittaa Jeesukseen Kristukseen, ”Karitsana, joka ottaa pois maailman synnit”. Mutta, Väärän 
profeetan sydän on saatanallinen ytimeen asti [”se puhui niinkuin lohikäärme”].
 

Yksi katkerimmista virheistä, joita ihmiset tekevät, on se, etteivät he ymmärrä eroa roomalaiskatolisuuden ja 
aidon kristinuskon välillä. Moderni Babylon (Ilm. 17:5) on roomalaiskatolinen kirkko. Monet roomalaiskatoliset 
opetukset eivät ole lähtöisin Kristuksesta tai Raamatusta, vaan omaksuttiin muinaisesta pakanallisesta, 
saatanallisesta, Babylonian uskonnosta, ja niille annettiin kristilliset nimet. 

Tämä kirja – “  The Two Babylons (Kaksi Babylonia)” – tarjoaa tarkasti mielenkiintoista historiallista syvälle 
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luotaavaa tutkistelua järkyttävistä samankaltaisuuksista muinaisen Babylonian uskonnon käytäntöjen ja 
nykypäivän roomalaiskatolisen kirkon vastaavien välillä. Hislop on ratkaisevan tärkeää luettavaa kenelle tahansa 
joka toivoo ymmärtävänsä saatanalliset juuret niin monille roomalaiskatolisille opeille ja käytännöille. Sinä tule 
tajuamaan todellisen merkityksen Paavalin varoitukselle, että “vähäinen hapatus” [väärä oppi] pilaa koko 
taikinan!

Mutta roomalaiskatolisuus sisältää jopa enemmän kauhua! Ei ainoastaan sen johtaja ole EPÄAITO kristitty, vaan 
sen paavit, kardinaalit, piispat ja papit palvelevat aktiivisesti Saatanaa uskonnossa joka on taitavasti piilotettu 
pakanallisen noituuden harjoitukseksi. (Kaikki yksityiskohdat DVD'llä, “  Catholicism: Full of Dead Men's 
Bones” (Katolilaisuus: Täynnä kuolleiden miesten luita))

Ainoa tapa ymmärtää, miksi Rooma toi sisäänsä rekkalasteittain pakanallista oppia, käytäntöjä ja vaatetusta, on 
sen käsittäminen, että Vatikaani harjoittaa noituutta! Ei ole mitään eroa paavin, joka seisoo katolisen alttarin 
edessä lausuen ulkolukumessua ja noidan, joka seisoo noitapiirialttarin edessä lausuen ulkolukurituaaleja. 
Saatanan voima virtaa molemmissa tilanteissa.

2) Jos kristitty turvautuu miekkaan murhatakseen vastustajiaan, hän rikkoo hänen Mestarinsa, Jeesuksen 
Kristuksen, selkeitä opetuksia.

”Kun hänen opetuslapsensa Jaakob ja Johannes sen näkivät, sanoivat he: "Herra, tahdotko, niin sanomme, että 
tuli taivaasta tulkoon alas ja hävittäköön heidät?" Mutta hän kääntyi ja nuhteli heitä. Ja he vaelsivat toiseen 
kylään.” (Luuk. 9:54-56, KR 33/38)

"And when his disciples James and John saw this (people rejecting Jesus), they said, Lord, wilt thou that 
we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elias did? But he turned, and 
rebuked them, and said, 'Ye know not what manner of spirit ye are of. For the Son of man is not come to 
destroy men's lives, but to save them (Te ette tiedä, minkälaisen hengen te olette. Sillä Ihmisen Poika ei ole 
tullut tuhoamaan ihmisten sieluja, vaan pelastamaan heidät)'." (Luke 9:54-56, KJV)

Jeesus tietää, että Pyhä Henki johdattaa rakastavasti ihmisiä Hänelle ja Hänen evankeliuminsa luokse.

Mutta islamin seuraajat ovat aina uskoneet – ja harjoittaneet – “miekalla käännyttämistä”! Viimeisen 1,400 
vuoden aikana, islam on teurastanut kristisuskon seuraajia, aivan kuten he murhaavat kristittyjä tänä päivänä. 
Kristittyjen murhaaminen Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa oli niin täydellistä, että väestöstä tuli lähes 
yksinomaan muslimeja.

Presidentti Obama on osoittanut itsestään, ettei hän ymmärrä eroa väärennetyn katolisen kristinuskon ja aidon 
kristinuskon välillä. Hän myös puolustaa islamia yrittämällä vanhaa presidentti Bushin temppua, sanoen että, 
valtaosa muslimeista on rauhanomaisia ja vain pieni vähemmistö koostuu radikaaleista tappajista.

Tosiasia on, että islamin keskeisimmät kirjoitukset puoltavat “miekalla käännyttämistä”. Kuuntele tätä 
asiantuntijaa:

UUTISKATSAUS: ”  Norjan islamilainen johtaja: 'Jokainen muslimi' haluaa 'kuolemanrangaistuksen 
homoseksuaaleille' ”, CNS News, 3.2.2015

”Fahad Qureshi, joka perusti Islam Net'in ja jota pidetään islamilaisena johtajana Norjassa, kertoi suurelle 
joukolle sunnimuslimeja että, toisin kuin media väittää, että ne ovat vain 'radikaaleja' ja 'ääriaineksia' jotka 
kannattavat barbaarisia rangaistuksia niille jotka rikkovat Sharia-lakia, tavalliset muslimit myöskin tukevat 
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tällaisia asioita … pisteet nousivat koskien rangaistusta islamin nojalla ja tätä kannatettiin muslimien taholta 
yleisesti eikä ainoastaan 'radikaalien ääriainesten' toimesta ...”

Ei todellakaan ole mitään eroa “radikaalien” ja “maltillisten” muslimien välillä. Kun henkilö mainostaa islamia 
“rauhan uskontona”, hän ei ilmoita, että islamin “rauha” on 'hautarauha' kaikille niille, jotka kieltäytyvät 
palvomasta profeettaa! 

-----------------------

Lopuksi lainaan blogini vieraskirjaan kirjoittamiani viestejä tästä 
Obaman lipsahduksesta. Kannattaa katsoa asiaa ruotivat videot.

Obamalta lipsahti.. Obama sanoi puheessaan, että "hei, kristityt tekee Kristuksen nimessä yhtä pahoja 
asioita kuin Isis ". Jaaha, että sellaiset mielipiteet amerikan pressalla.

https://www.youtube.com/watch?v=V8L__AaxuyM (Obama Compares Christians To ISIS, Murder In 
The Name Of Christ!)

Amerikkalainen musta piispa Jackson puuttui Obaman puheeseen ja sanoi: "presidentin olisi syytä 
pitää turpansa kiinni". Pressan pitäisi puolustaa amerikan kristillisiä arvoja, eikä olla koko ajan 
puolustamassa islamia. Obama pelaa nyt täysin isiksen pussiin.

https://www.youtube.com/watch?v=v-4kc_55qeQ (Bishop Jackson To Obama, You Ought To Close 
Your Mouth!)

Lähettänyt Olli-R klo 22.40
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