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Obama heikentää Amerikkaa tahallaan ja Raamatun profetiat 
toteutuvat  

Tässä tuoreen Cutting Edgen viikkokirjeen toinen osa tältä viikolta, jossa on yksi tärkeä osio 
suomennettuna. Tässä viikkokirjeen viimeisessä osiossa David Bay lainaa israelilaisen lehden 
kommentaattoria joka sanoo totuuden sanat Barack Obamasta joka on heikentämässä Amerikan 
supervalta-asemaa koko maailman silmissä. Tämä johtaa Raamatun profetioiden toteutumiseen jotka 
eivät näe Amerikalla mitään asemaa aikakauden lopussa ja Israelin kohdalla profetiat ennustavat että 
se jää yksin ilman Amerikan apua. Näin ollen presidentti Obama on ns. Troijan hevonen joka 
sisältäpäin tuhoaa supervallan, kuten tapahtui NL:n kohdalla 1990-luvun taitteessa. Viikkokirjeen 
toisen osan suomensi: Olli R. 
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-------- This Week’s Hot News -------- 

 

-------- Tämän viikon kuumat uutiset -------- 

 

 

IV. Israel on suuresti ahdistunut tavasta jolla presidentti 

Obama antoi periksi venäläisille Syyrian suhteen. 

Ja nyt, presidentin nähdään todennäköisesti hylkäävän Israelin Iranin 

ydinasekysymyksen vuoksi. 
 

UUTISKATSAUS: ”Presidentti Obama: Veltostamassa Amerikkaa”, 

The Jerusalem Post, 19.9.2013 

 

”Viidessä lyhyessä vuodessa, kolmen ollessa jäljellä, Obama on onnistunut 

törsäämään vuosisatoja kestäneen Amerikan mahdin, arvovallan ja 

uskottavuuden. Kummastellen Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman 

ristiriitaisuuksia ja hapuiluja ulkopolitiikassa, kommentaattorit ovat 

ryhtyneet kutsumaan häntä kömpelöksi tai heikoksi.” 

 

Kun presidentti Obama ensimmäisen kerran henkäisi armeijan tulta ja tulikiveä Syyrian kohdalla ja sitten yhtäkkiä 

kääntyi araksi venäläisten ankaran reaktion edessä, ja sitten äkisti ilmoitti että hän tarvitsee Kongressin 

hyväksynnän sotilaalliselle iskulle, minä välittömästi päättelin että presidentti oli syyllistynyt naiiviin 

kömmähdykseen hyvin isolla maailman näyttämöllä, kömmähdys, josta Amerikka ei ehkä koskaan toipuisi. 

 

Jos maailman supervallan huippujohtaja uhkailee sotatoimilla ketä tahansa vastaan, hänen olisi parempi olla 

valmis menemään läpi sen kanssa. Perääntyminen näytti heikolta, ja se koettiin meidän katkerimpien vihollisten 

taholta heikkouden osoituksena. 

 

http://nokialainen.blogspot.fi/2013/09/obama-heikentaa-amerikkaa-tahallaan-ja.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2013/09/obama-heikentaa-amerikkaa-tahallaan-ja.html
http://www.cuttingedge.org/newsletters/index.html
http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Emasculating-America-326584


Israelin johtajat päätyivät samaan tulokseen, mutta ovat menneet paljon pidemmälle. He tietävät että katkerat 

viholliset ovat aloittaneet sotia kun maailman supervalta menee ”heikoksi polvilleen” tietyn kriisin vuoksi. 

 

”Miksi Obama on niin kevytmielisesti ja huolettomasti antanut Amerikan kansainvälisen maineen ja mahtavan 

maailmanvallan kuihtua? Vastaus on se, että Obama on selvästi veltostamassa Amerikkaa; itsepintaisesti vetäen 

sitä alas, määrätietoisesti niin. Hän pyrkii heikentämään Yhdysvaltoja globaalilla näyttämöllä hyvän ja 

tarpeellisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.” 

 

Tämä israelilainen kommentaattori on osunut naulankantaan. Vuosikymmenien ajan, liberaalit demokraatit ovat 

ilmaisseet tätä levotonta asennetta Amerikasta joka toimii maailman ”globaalina poliisina” ja käyttää jättimäistä 

patukkaansa. Kuinka monta kertaa heikkoluonteiset demokraattipoliitikot – kuten Hillary Clinton ja Jane Fonda ja 

Diane Feinstein ovat toimineet niin kuin he häpeäisivät Amerikan päättäväisyyttä maailman näyttämöllä. 

 

”Hänen tiensä, silloin, on ”perusteellisesti muuttaa” Amerikan asemaa maailmassa; riistää Yhdysvalloilta sen 

musertava globaali voima; riisua Yhdysvallat sen ylivertaisesta asemastaan; vetää Amerikka alas sen käskevältä 

korokkeelta.” 

 

Kerta toisensa jälkeen, Cutting Edge on viitannut Amerikan asemaan maailmassa 2. maailmansodan jälkeen 

”King Kongina”. Sotilaallisesti, taloudellisesti ja moraalisesti, Yhdysvallat oli King Kong maailman näyttämöllä. 

Tietenkin, jos Amerikka on määrä sulauttaa globaaliin hallintoon ja talouteen, King Kong pitää purkaa melko 

pieniin osiin. 

 

Yleensä puhutaan taloudellisesta nöyryytyksestä, ja että se tapahtuu juuri nyt, kun työpaikkoja on lähetetty 

ulkomaille monin kymmenin tuhansin määrin, vieden Amerikkaa pisteeseen jossa se on tarpeeksi pienentynyt 

tullakseen vain osaksi supervaltio #1:stä Rooman Klubin suunnitelmassa.    

 

Tässä vaiheessa tämä israelilainen kommentaattori menee useita vuosia taaksepäin meidän 2. maailmansodan 

jälkeiselle aikakaudelle laittaakseen sormensa tarkasti kohti liberaalien demokraattien ajattelua. 

 

”Obama selvästi uskoo, että Amerikan nöyryyttäminen tuo maailmanparannuksen; niin että Amerikan kyvyn 

heikentyminen ulottaa painoarvoaan ympäriinsä tekee tilaa muille, kuten henkisten valtojen nousemiselle 

(sellaisten kuten, voimakkaiden islamististen toimijoiden); kun loppuratkaisu Amerikkaa koskien tulee nostamaan 

maailmanpolitiikan parempaan sfääriin.” 

 

Nyt, sinä tiedät miksi Barack Obama on niin paha Amerikalle? 

 

Nyt voit ymmärtää lopunajan profetian joka ei anna Amerikalle käytännössä mitään sijaa aikakauden lopussa. 

Amerikan painoarvon täytyy laskea, erityisesti Lähi-idässä, samalla kun Venäjän mahdin ja vaikutusvallan täytyy 

dramaattisesti nousta. [Danielin kirjan luku 7 puhuu leijona-pedon (USA+Britannia) heikentymisestä ja karhu-

pedon (Venäjä) nousemisesta, Dan. 7:4-5. Suom. huom.] 

 

Tuleeko käännekohta siinä kun Amerikka kieltäytyy Israelin tukemisesta kriittisellä hetkellä tulevaisuuden 

aseellisessa yhteenotossa, niin että ainoa keino jolla juutalaisvaltio voi selviytyä on luottaa arkkienkeli Mikaeliin 

joka tulee sitä puolustamaan? 

 

Kuuntele profetiaa ja vertaa sitä tähän nykyiseen asioiden tilaan, missä Israel on yhtäkkiä kadottanut sen 

supervaltaystävänsä ja lujan liittolaisen. 

 

”Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on 

oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan 

asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat.” (Daniel 12:1; KR 

33/38) 

 

"And at that time of the end, Michael shall arise, the great angelic prince who defends and has charge of 

your [Daniel’s] people. And there shall be a time of trouble, straitness, and distress such as never was since 

there was a nation till that time. But at that time your people shall be delivered ..." (Daniel 12:1; Parallel 

Bible, KJV/Amplified Bible Commentary) 

http://www.cuttingedge.org/news/n2363.cfm
http://www.evl.fi/raamattu/1933,38/Dan.7.html
http://cuttingedge.org/results.cfm?keywords=amplified
http://cuttingedge.org/results.cfm?keywords=amplified
http://cuttingedge.org/results.cfm?keywords=amplified


 

Amerikan täytyy vähentyä niin että Israel tulee olemaan tällaisissa suurissa profeetallisissa vaikeuksissa. 

Presidentti Lincoln oli täysin oikeassa kun hän totesi että Amerikka voitaisiin kukistaa vain sisältä käsin. 

 

Meidän oma presidenttimme on, todellakin, heikentänyt meitä koko maailman edessä. [Obama on kuin 

amerikkalainen versio Mihail Gorbatshov’ista, joka tuhosi Neuvostoliiton sisältäpäin. Suom. huom.] 

 
Lähettänyt Olli-R klo 17.36 0 kommenttia  
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