Znamení Času
„A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě
koruna z dvanácti hvězd. Byla těhotná a křičela, když v bolestech a mukách pracovala ku porodu. A
ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající sedm hlav a deset rohů, a na těch
hlavách sedm diadémů. Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před
ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. A porodila syna -- muže, který má
pást všechny národy železnou berlou. Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu. A žena
utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. A v
nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale
neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel
a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel
jsem mocný hlas v nebi, který říkal: „Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a
pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem
dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali
svou duši až na smrt. Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť
k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.“ Když drak uviděl, že byl svržen na
zem, začal pronásledovat ženu, která porodila toho syna. Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého
orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem bude živena čas a časy a půl
času. A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proudem. Ale země přispěla ženě
na pomoc: země otevřela svá ústa a pohltila řeku, kterou vychrlil drak ze své tlamy. Drak se na tu
ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží
přikázání a mají Ježíšovo svědectví.“ (Zj.12:1-17)
Zde je popis událostí, které se odehrávají na počátku posledních třech a půl roku před návratem
Krále.
„Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo, synu úsvitu? Byl jsi odseknut k zemi, ty, který jsi porážel
národy! A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn; usednu
na Hoře shromáždění na nejzazším severu. Vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se Nejvyššímu.“
(Iz.14:12-14)
Satan chtěl převzít Boží trůn ale on i jeho andělé jsou nakonec svrženi z nebe na zem. Porod „syna
– muže“ (dospělého Krista – „těch kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví“)
probíhá ve stejnou dobu. Drama dějin vrcholí a přichází konečné rozuzlení.
Padlí andělé již pravděpodobně na zemi byli hlavně v předpotopní době. „V oněch dnech, a také
později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři (Nephilim - „ti padlí“). Boží synové (v Septuaginte
přeloženo jako „andělé Boží“) totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní
hrdinové, ti muži slavné pověsti.“ (Gn:6:4). (Jejich zkázonosné aktivity popisuje celkem podrobně
kniha Henocha, z které citují i Juda a Jakub). Padlí andělé se snažili zkorumpovat člověka jak
morálně tak i geneticky a to se jim dařilo do takové míry, že i jejich „zásluhou“ měl Bůh již pouze
jednoho morálně i geneticky bezúhonného člověka.
I dávno po potopě máme zprávy o obrech proti kterým si Izraelci připadali jako pouhé kobylky
(Numeri 13:33) a kteří byli „vysocí jako cedry a silní jako duby“. (Ámos 2:9). To potvrzují i nálezy
obrovitých „lidských“ koster (které jsou většinou rychle „uklizeny“) a mohlo by to vysvětlovat
dávnověké stavby (jako třeba Baalbek v Libanonu) s dokonale zpracovanými kvádry vážícími i
stovky tun. Král Og měl devět loket dlouhou železnou postel (viz. Dt.3:11), což je zhruba 4.5 metru.
Padlí andělé (démonické bytosti) se přizpůsobují době, takže ve středověku se lidem zjevovali a
děsily je v podobě různých skřetů, ale i lesních víl apod. Nyní přichází se svým finálním klamem v
podobě „mimozemšťanů“. Tento jev je zcela reálný a již dobře zdokumentovaný. Je možná
překvapující co o něm říkají i ateističtí vědci:

„Chování UFO se více podobá magii než fyzice, tak jak ji známe... moderní UFOnauti a démoni
předchozí doby jsou pravděpodobně jedni a ti samí“ Dr. Pierre Guerin
Dr. Jacque Valle, který se tímto fenoménem zabývá již více jak 30 let se časem odklonil od
populárního vysvětlení vysoce vyvinutých návštěvníků ze vzdálených planet a ve své knize
„Poslové Klamu“ píše: „Lidé jsou pod vládou zvláštní síly, která je manipuluje absurdními způsoby
a nutí je hrát roli v bizarní hře klamu... To čeho jsme svědky není invaze mimozemšťanů ale systém
kontroly, který ovlivňuje lidi a používá lidi.“
Profesor J. Allen Hynek, bývalí poradce U.S. Vzdušné obrany ve věci UFO píše „Musíme si klást
otázku jak a proč se tyto věci zjeví jakoby od nikud, a stejně náhle dokáží během oka mžiku zmizet.
Kde se „schovávají“ když je nevidíme?“
Nejsou to spíše návštěvníci s podsvětí?
Mnozí lidé se s mimozemšťany přímo setkali, at již „pouze“ na duchovní úrovni, nebo i na fyzické,
a většinou to nebylo nic příjemného, i když se snaží vzbuzovat dojem, že jejich záměry jsou dobré.
Podívejme se co o nich říká jeden z mnohých lidí, kteří se s nimi setkali.
„Tyto bytosti jsou dostatečně chytré, aby přesvědčili Striebra, že jim jde o jeho blaho. Zároveň je
jeho utrpení nepřetržité. Jakýkoli je jeho vztah s těmito bytostmi, a on tvrdí že jejich záměry jsou
něco dobrého, tak z nich má zároveň hrůzu a neví kdo vlastně jsou.“ John Ankerberg
„Byl jsem vydán úplnému děsu. Strach byl tak silný, že se zdálo že má osobnost se zcela vytratila.
Já už jsem neexistoval. To co zbylo bylo tělo a stav syrového strachu tak mocného, že mě obestíral
jako hustá, dusící mlha. Byl jsem paralyzován ve stavu, který se zdál být blízko smrti... Zemřel jsem
a místo mě se objevilo divoké zvíře.“ Whitley Strieber
„Stále více jsem cítil, že jsem v boji, který je ještě více než o životě a smrti. Možná to je boj o mou
duši, mé bytí, tou částí ve mně která se vztahuje k věčnosti. Začal jsem cítit, že jsou horší věci nežli
smrt... zatím nebylo slovo démon ani zmíněno vědci a doktory, kteří se mnou pracovali.“ Whitley
Strieber
Satan a padlí andělé nenávidí lidi, protože člověk je stvořen k obrazu Božímu a je v něm potenciál
pro věčný život, který padlí andělé navždy ztratili. Proto velice žárlí na člověka a dělají vše proto,
aby nedosáhl věčného života ale aby ho stáhli spolu se sebou do věčného zatracení a konečné smrti.
„Věříme, že kulturní příprava, aklimatizace světa, abychom nahlíželi na naše mimozemské
návštěvníky jako na mocné a vysoce vyvinuté zachránce dělá z UFO fenoménu dokonalý motiv k
využití antikristem. Jeho schopnost vykonávat nadpřirozené znamení a divy, jeho všezahrnující plán
pro mírové sjednocení lidstva a jeho spojení s mimozemskými silami jakožto bohy vytváří všechny
předpoklady, aby ho masy následovali do největšího klamu v dějinách.“ Missler a Eastman,
„Setkání s Mimozemšťany“
Démoni hledají koho by ovládli a pohltili a pokud si někdo zahrává s okultismem nebo touží po
setkání s mimozemšťany, apod. tak je snadným terčem. Rádi se usazují přímo v lidech jako paraziti,
kteří je otravují a ničí. Přímo se živí lidským strachem a utrpením. Mají také svou armádu
„vyvolených“, lidské „zasvěcence“, kteří vytrvale a cíleně pracují na zotročení lidstva, a jejich
poskoky, kteří jsou často upřímně přesvědčeni, že dělají něco dobrého a prospěšného. Bezbožný
člověk je velice snadno zmanipulován a lehce se stane smrtelnou zbraní v rukou démonů a jejich
„lidských“ posluhovačů, aniž by si to vůbec uvědomoval. Ježíš tyto „syny ďábla“ jasně označuje a
odsuzuje. Démony rozeznává a vyhání a vyzývá nás, abychom dělali totéž, pokud se s nimi
setkáme. Vyžaduje to ale rozeznání dobrých a zlých duchů, které Pavel uvádí jako jeden z
důležitých darů v 1.Kor.12.kapitole. Vyžaduje to modlitbu. „Jakmile přišel domů, učedníci se ho v
soukromí ptali: "Proč jsme ho my nemohli vyhnat?" Odpověděl jim: "Tento druh démonů nemůže
vyjít jinak než skrze modlitbu.“ (Mk.9:28-29).
Ježíš žil v neustálé modlitbě. Zemřel za nás abychom mohli mít jeho život a autoritu, život v
plnosti! Jak? „Vždycky se radujte. Neustále se modlete. Za všech okolností buďte vděční, neboť to

je Boží vůle pro vás v Kristu Ježíši.“ (1.Tes.16-18). Nenechme si to brát zbytečnými starostmi. Na
svět přichází temno a „velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy
nebude.“ (Mt.24:21), ale „ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“ (1.Jan.4:4)
Drak a jeho andělé jsou svrženi na zem. Co to znamená pro nás? „Nyní přišla záchrana, moc a
kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je
obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo
svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt. Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich
přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.“
Ti kdo jsou pod krví Beránka, tak jako při exodu z Egypta, a mají jeho svědectví, a zemřeli sami
sobě (prosazování sebe a svých ambic), se nemají čeho bát. Naopak, nyní přišel slavný čas jejich
kralování a veliké vylití Božího Ducha posledních dnů (viz. Joel 3), aby byli plně zjeveni „Boží
synové“ a mnozí ještě vešli do Božího Království. Je to čas velké temnoty a zároveň velkého světla,
velkých zkoušek a velkých příležitostí.
Pokud se podíváme na znamení posledního času - pečetě šesté kapitoly Zjevení, o kterých mluví
Ježíš již dříve na Olivové hoře, co vidíme? Každá pečet se v posledních letech stupňuje. Světová
úroda hlavních obilnin výrazně klesá právě od roku 2009, kdy začali velká sucha hlavně v Rusku,
Ukrajině a severní Americe a Africe. Extrémní klimatické jevy se stupňují po celém světě a dále
ničí úrodu. Cena jídla všude na světě stoupá což vede k masovým protestům. Doposud jsme mohli
čerpat ze zásob. Ty jsou ale nyní na čtyřicetiletém minimu a hlavně světová populace se za
posledních 40 let zdvojnásobila.
Biblický prorocký předobraz je sedm let sucha v celém světě v době, kdy se Josef stal správcem
Egypta. V tomto příběhu a podobenství (Gn.42-47) vidíme jak se Egypťané stávají otroky Faraona s
tím jak selhává úroda a tehdejší peněžní systém. Kvůli nedostatku jídla Egypťané dobrovolně
podstupují vše co mají, včetně sebe samých, Faraonovi, jen aby přežili.
„Chléb nebyl v celé zemi, protože hlad byl velmi tíživý, a egyptská země i kenaanská země byly
hladem zcela vyčerpány. Tak Josef shromáždil všechny peníze, které se nacházely v egyptské i v
kenaanské zemi, za obilí, které nakupovali. Ty peníze Josef odvedl do faraonova domu. Když
došly v egyptské a v kenaanské zemi peníze, všichni Egypťané přicházeli k Josefovi a říkali: Dej
nám chléb! Proč máme před tebou umírat jen proto, že je konec s penězi? Josef řekl: Dejte svá
stáda. Když je konec s penězi, dám vám chléb za vaše stáda. Přiváděli tedy k Josefovi svá stáda a
Josef jim vydával chléb za koně nebo za stádo bravu, za stádo skotu nebo za osly. Tak je v tom roce
zaopatřoval chlebem za všechna jejich stáda. Když ten rok uplynul, přicházeli k němu v dalším
roce a říkali mu: Nebudeme před svým pánem tajit, že kromě toho, že došly peníze, i stáda dobytka
náleží našemu pánu. Nezůstalo nám před naším pánem nic jiného než naše těla a naše půda.
Proč ti máme před očima umírat my i naše půda? Kup nás i naši půdu za chléb a budeme i se
svou půdou faraonovými otroky. Vydej zrno a zůstaneme naživu a nezemřeme a půda nebude
opuštěná. Josef tedy kupoval všechnu egyptskou půdu pro faraona, neboť každý Egypťan
prodával své pole, protože hlad na ně těžce doléhal. Tak se země dostala faraonovi, a lid, ten
převedl k městům od jednoho konce egyptského území až po druhý. Pouze půdu kněží nekoupil,
protože kněží měli příděl od faraona a jedli příděl, který jim farao dával. Proto neprodávali svou
půdu. (Gn.47:13-22).
To je velice zajímavé. Zde, hned v první knize Bible máme pravděpodobně přesné proroctví toho co
se stane na konci věku a co už se začalo dít. „Nový světový řád“ není nic jiného než novodobé
zotročení, tak jak vidíme v Genesis, ale ještě vylepšené technologickými prvky jako jsou miniaturní
implantáty, „cejch šelmy“ (Zj.13:16). Až bude konec s penězi, tak dojde k jasnému rozdělení těch,
kteří si dobrovolně nechají dát „cejch na ruku nebo na čelo“, aby mohli nakupovat a prodávat od
„disidentů“, pro které bude důležitější svoboda. (Zdá se, že tehdy nastal „konec peněz“ dva roky
před koncem sucha.)
Významnou výjimkou je rodina Josefa (Mesiáše), kterým Farao vzkazuje „vezměte svého otce a své

rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to nejlepší z egyptské země a budete jíst tuk země.“ (Gn.45:18).
Kněží také nejsou zotročeni. Verš o kněží ale určitě jde vykládat i z pohledu Faraona coby antikrista
a jeho „knězích“.
To co se nyní děje v Egyptě je předpovězeno v devatenácté kapitole Izajáše. „A popudím Egypťany
proti Egypťanům a budou bojovat jeden proti druhému a každý se svým bližním, město proti městu
a království proti království. Duch Egypta v něm bude rozrušen a jeho plán zmatu. Budou se
dotazovat nicotností, zaklínačů mrtvých, těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců. Pak vydám
Egypťany do moci tvrdého pána a surový král jim bude vládnout, je výrok Panovníka, Boha
zástupů. Ztratí se voda z moře a řeka vyprahne a vyschne. Řeky zasmrádnou, ramena egyptské řeky
zeslábnou a vyschnou; třtina a rákos povadnou. Lučiny u Nilu, u ústí Nilu a všechno osení v okolí
Nilu uschne, bude odváto a nebude.“ (Iz.19:2-7)
Nil skutečně vysychá a z ramen řeky a zavlažovacích kanálů se stávají páchnoucí stoky odpadků a
exkrementů. Na sever od Izraele v Sýrii je situace ještě výrazně horší a lidé umírají v občanské
válce po tisících. Je to počátek Božího konečného soudu ale zároveň záchrany pro mnohé. „Budou
křičet k Jahve před utiskovateli, a pošle jim zachránce a obhájce, který je vysvobodí. Jahve se dá
Egyptu poznat a Egypťané v onen den poznají Boha; a budou mu sloužit obětí a přídavnou obětí a
učiní Bohu slib a splní ho. Jahve Egypt postihne -- postihne a pak uzdraví. I navrátí se k Bohu, a on
se dá pohnout jejich prosbami a uzdraví je. V onen den bude silnice z Egypta do Asýrie; Asyřané
budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a budou sloužit Bohu Egypt s Asýrií. Onoho dne
bude Izrael jako třetí s Egyptem a s Asýrií -- požehnání uprostřed země, jíž Bůh zástupů požehnal
slovy: Požehnaný můj lid Egypt, dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael!“ (Iz.19:20-25)
Co bude v této době zúčtování s Izraelem?
„Vždyť já jsem s tebou, je Jahveho výrok, abych tě zachránil, protože úplně zničím všechny národy,
mezi které jsem tě rozptýlil. Pouze tebe nezničím úplně, ale napravím tě podle práva; jistě tě
nenechám bez trestu.“ (Jr.30:11)
„I stane se v celé zemi, je Jahveho výrok, že dva díly z ní budou vyhlazeny a zahynou a zůstane z ní
třetina. Tu třetinu provedu ohněm, přečistím je jako se čistí stříbro, vyzkouším je, jako se zkouší
zlato. Bude vzývat mé jméno a já mu odpovím. Řeknu: Je mým lidem. A on řekne: Jahve, můj Bože.“
(Za.13:8-9)
Izrael je „obyčejný“ sekulární, humanistický stát, podobný tomu našemu. Je tam zhruba i stejně tak
málo křesťanů jako u nás. To se má ale změnit a Bůh bude muset nechat Izrael dojít na pokraj úplné
zkázy, aby byli zachráněni všichni vyvolení z Izraele.
„Hle, přichází den Jahveho, kdy ve tvém středu bude rozdělena tvá kořist. Shromáždím všechny
národy k Jeruzalému do boje. Město bude dobyto, domy budou vypleněny a ženy zneuctěny.
Polovina města odejde do vyhnanství, ale zbytek lidu z města vyhlazen nebude. Jahve vytáhne a
bude bojovat proti těmto národům, jako když bojoval v den bitvy. V onen den se jeho nohy postaví
na Olivové hoře, která je východně naproti Jeruzalému. Olivová hora se rozštěpí na poloviny od
východu k západu a vznikne převeliké údolí. Polovina hory ustoupí na sever a polovina na jih.
Budete utíkat údolím mých hor, neboť horské údolí dosáhne k Ásalu. Budete utíkat, jako jste utíkali
před zemětřesením ve dnech judského krále Uzijáše. Tehdy přijde Jahve, můj Bůh, a všichni svatí s
ním.“ (Za.14:1-5)
Většina Izraele je připravena přijmout falešného Mesiáše protože nespoléhají na Boha ale na
člověka. Vidí jak se nad nimi stahují zlověstné mraky radikálního Islámu a logicky hledí k Americe
jako ke svému zachránci.
Je zajímavé, že Obama se rozhodl poprvé navštívit Izrael až nyní a přiletěl pět dní před svátkem
Pesach (stejný den, kdy Ježíš vjel do Jeruzaléma). Je také zajímavé, že Nobelova cena míru mu byla
udělena 9.10.2009 což je 1260 dní před tímto svátkem a jeho návštěvou Izraele.

Není pochyb o tom, že Obama byl již od začátku svého raketového vzestupu pasován do role
novodobého mesiáše, ten který konečně přinese tu změnu na kterou všichni toužebně čekají.
„Change“ („změna“) a „Yes we can“ („Ano my můžeme“) byli slogany na kterých postavil svou
kampaň. Lidé po celém světě ho prohlašovali jako i svého prezidenta. Ta změna bude ale mnohem
větší než si lidé představovali a nebo chtěli, a skrytá zlověstnost sloganu „Yes we can“ má více než
jednu úroveň. Je to konečný výsměch elitářů, „osvícenců“ všem svým ovcím, které nevědí kam
jdou ani proč tam jdou. Přitom jim to ale říkají a hlavně ukazují na každém kroku, ve svých
„médiích“, TV „kanálech“ a Hollywoodských filmech. Ďábel samozřejmě napodobuje Boha i v
tom, že také oznamuje své plány předem, a je to i jedna ze „zásad“ jeho „osvícenců“. Vše je ale
samozřejmě vnímáno jako zábava a alegorie, vše je „jenom jako“, do té doby než se to stane
skutečností.
Barry Soetoro, alias Barack Obama
Podívejme se jen letmo na výše zmíněného Obamu, protože to opravdu stojí za to. Americké tajné
služby ho 11.11.2008 označili přezdívkou „Renegade“ (rebel, bezzákonný, dezertér). Tento muž je
velice znepokojující, hlavně tím jak málo o něm ve skutečnosti víme a jak se jeho skutečný život
liší od toho fiktivního prezentovaného dnešními mágy těch velkých a mocnými „médii“.
Oficiální verze je, že jeho biologičtí rodiče jsou Barack Hussein Obama (občan Keni) a matka
Stanley Ann Dunham (U.S.). Jeho údajní rodiče se prý seznámili na Havaji na kurzu ruštiny, (oba
vyznávali komunistické ideje), kde se prý narodil i Obama junior. To ale nelze potvrdit protože
neexistuje žádný věrohodný záznam o jeho narození.
Později, když už je prezidentem tak v jednom proslovu žertovně říká: „má oblíbenost v této zemi
klesá, to ale neplatí v zemi mého narození“. Již se asi cítí tak jistý, že se nestydí smát se lidem
přímo do očí, na rozdíl od jeho ženy, která se pouze dvakrát prořekla, že Barackova „domácí země“
je Kenya. (U.S. prezidentem nemůže být člověk, který se narodil mimo U.S.). Nezapomínejme ale,
že Obamovo moto je „Yes we can.“
Jeho údajný Keňský otec opustil rodinu velice brzy po jeho narození. Po rozvodu si Obamova
matka vzala dalšího muslima, tentokrát s Indonésie. Rodina se přestěhovala do Indonésie, kde
Barack začal chodit do školy pod jménem Barry Soetoro, což je první dohledatelný záznam jeho
jména. (Neexistuje žádný oficiální záznam, že by si kdy změnil jméno na „Barack Hussein
Obama“).
Když je Barrymu deset tak se matka syna zbavuje a posílá ho žít ke svým rodičům na Havaj. (V
nedávném proslovu Michele Obama řekla, že nejdůležitější pro ně bylo kolik lásky oba přijali od
svých rodičů!) Co to asi z dítětem udělá, když ho v raném dětství opustí otec a v deseti letech i jeho
matka a adoptivní otec?
Na Havaji se Obamovým mentorem stává přítel jeho prarodičů, komunistický aktivista a básník,
Frank Davis (kterému se Barry, na rozdíl od svého údajného otce, podobá). Barry Soetoro pak
odjíždí studovat na Occidental college v Kalifornii, kde je veden jako Barry Soetoro, student s
Indonésie, a dostává grant. O svých dnech na této škole také píše „Vybíral jsem si přátele pečlivě.
Politicky aktivní černošské studenty... Marxistické profesory a strukturální feministky.“ V této době
čte „Pravidla pro Radikály“ od Saula Alinsky a ztotožňuje se s jeho principy. Mnozí komentátoři
zdůrazňují (varují), že zde leží jeden z nejdůležitějších klíčů k pochopení Obamy. Saul Alinsky nás
hned v úvodu nenechává na pochybách kdo je jeho vzorem: „Nezapomeňme alespoň letmé uznání
úplně prvnímu radikálovi: z našich legend, mytologie a historie, první radikál, který se postavil
proti establishmentu a udělal to tak efektivně, že alespoň získal své vlastní království – Lucifer.“
Následují rady jako „hledej cesty jak zvýšit nejistotu a úzkost“. Alinsky doporučuje organizovat
komunitu skrze existující struktury, hlavně církev. Obama si vzal i tuto radu k srdci.
Kniha je v podstatě velice rafinovaný návod na úplné ovládnutí společnosti pod rouškou sociální
spravedlnosti a rovnostářství, podobně jak to známe od komunistů, pouze promyšlenější a
záludnější. Konečný cíl je stále stejný – zotročit a ovládnout svět. (Prostřednictvím armád
nespokojených a vykořeněných „užitečných idiotů“).

Po Occidental údajně studuje na Columbia universitě v New Yorku. Problém ale je, že zde si ho
vůbec nikdo z údajných spolužáků nevybavuje. (Fox News si udělala průzkum a zkontaktovala 400
bývalých studentů s Obamova ročníku. Ani jeden nebyl schopen potvrdit, že by se zde s Barry
Soeterem setkali nebo ho alespoň viděli!)
Pak studuje na Harvardu, kde údajně získává právnický titul. Nedaří se mu sehnat práci, ale
seznamuje se s svou budoucí ženou, která mu pomáhá sehnat práci v právnické firmě, kde sama
pracuje. Zde pouze „píše zprávy“ aniž by dostal jediný případ u soudu. Prokazatelně používá
„Social Security Number“, které bylo vystaveno 87letému člověku v roce 1977 v době, kdy byl
ještě na Havaji!
Stává se členem Amerických Demokratických Socialistů „největší socialistické organizace v U.S.,
která je přidružená k Socialistické Internacionále“ a pracuje jako „Komunitní organizátor“ v
Chicagu. Zde je údajně pravidelným návštěvníkem gay klubů a členem „Man's Country Club“, ale
také členem „Trinity Church of Christ“, (podle rad Saula Alinského), kde se přátelí s kontroverzním
pastorem Jeremiah Wrightem, a kam chodí i mnoho gayů. V roce 2004 kandiduje do senátu. V
senátu je prohlášen za „nejliberálnějšího senátora roku 2007“.
Svůj první proslov jako nový prezident (důležitý „acceptance speech“) pronesl v Denveru na replice
Pergamonského Oltáře, trůnu řeckého boha Zeuse (který byl na konci 19tého století převezen z
Turecka do Berlína) a nad ním byl bílí kůň, (symbol Denverských fotbalistů)! Symbolika je pro
okultní elitáře velice důležitá. (Denver je pro ně důležitým městem. Je to jejich novodobé útočiště,
„pevnost“, viz. Dn.11:39).
Jednu z prvních věcí co Obama a jeho administrativa udělali, když se stal prezidentem bylo
znemožnění přístupu k jakýmkoli jeho dokumentům z minulosti. (Vyjma falešného, prokazatelně
dodatečně vyrobeného rodného listu nezveřejnil prakticky žádný dokument ze své minulosti, ani ze
škol do kterých údajně chodil). Hlavní Americká média tyto závažná fakta většinou úplně ignorují
nebo bagatelizují. (S částečnou výjimkou Fox News, která o mnohém z výše zmíněného
informovala). Je důležité si uvědomit, že pokud je Obama prostředníkem Božího soudu (podobně
jako třeba král Nebúkadnesar), tak je v podstatě neodvolatelný.
V jeho minulosti existují období, kde ani špičkový soukromý detektivové (najati například realitním
magnátem a výrazným kritikem Obamy, Donaldem Trumpem) nebyli schopni zjistit, kde byl a co
dělal. (Nebo to zjistili a bojí se to zveřejnit). Ani jeho údajní rodiče již nám nic neřeknou, protože
oba zemřeli mladí, dávno před tím než byl Barack zvolen prezidentem.
Barry Soetoro alias „Barack Obama“ je zjevně zkušený lhář a skvělý řečník a manipulátor. Často
dělá pravý opak toho co říká. Je typem „Manchurian Candidate“, jako vystřižený z tohoto
varovného filmu. Za svého prezidentství zvládl vydat jeden prezidentský exekutivní příkaz za
druhým vybavující vládu ohromnými pravomocemi při vyhlášení stavu nouze, a mimo jiné, již nyní
umožnující vládě zatknout a neomezeně „preventivně“ zadržovat kohokoli bez udání důvodů.
O Americké ústavě v interview prohlásil, že „naši zakladatelé vytvořili systém, který stěžuje udělat
změny, které já bych rád viděl“. (Velice často používá slovo „já“). Není tedy překvapivé, že dělá co
může, aby ústavu demontoval a bohužel se mu to daří ještě více než jeho předchůdci.
U.S. Ministerstvo Vnitřní Bezpečnosti za poslední rok nakoupilo 1.6 miliard kusů munice (dost na
více než 20 let války) a tisíce obrněných vozidel a „lehkých“ tanků a odmítá odpovědět proč.
Mnoho Američanů jsou znepokojenými svědky velkých přesunů armádní techniky. Je jasné, že
Obamova administrativa se připravuje na nejhorší.
O co jde tomuto člověku a těm, kteří mu pomohli dostat se k moci a kteří jsou mnozí nyní v jeho
administrativě?
My víme jak to asi dopadne protože „veliký Babylon“ musí padnout „Padl, padl veliký Babylon a
stal se příbytkem démonů, vězením všech nečistých duchů a vězením každého nečistého a
nenáviděného ptáka; neboť z vášnivého vína jejího smilstva pily všechny národy, i králové země s ní
smilnili a obchodníci země zbohatli z moci jejího zhýralého přepychu.“ (Zj.18:2-3)

O Izraeli v roce 2010 Obama prohlásil, že by ho nejraději viděl zpátky za hranicemi z roku 1967.
To by pro Izrael pravděpodobně byla smrtelná rána.
Když 20.3. přiletěl do Tel Avivu na svou první dvoudenní návštěvu Izraele coby prezident (byl tam
ale již dvakrát jako senátor) tak jasně potvrdil historické a biblické spojení židů k této zemi a
prohlásil, že U.S. budou vždy stát při Izraeli a dokud bude U.S. tak bude i Izrael.
Z Tel Avivu měl jet svou obrněnou limuzínou s přezdívkou „the beast“ - „šelma“, která se ale
kousek za letištěm porouchala. Obama tedy letěl do Jeruzaléma vrtulníkem a snesl se tam ze
vzduchu. (Neodráží se zde opět duchovní děj ve fyzickém světě?). Další den pak mluvil v
Palestinské centrále v Ramalahu, kde prohlásil, že nechat židy stavět domy v biblickém srdci jejich
země Judsku a Samařsku je „problematické“ a nepomůže vytvořit mír v tomto regionu. Pokud ale
Izrael nemá právo na Judsko a Samařsko, tak si nemůže dělat nároky na žádnou část své země.
Záludnost Obamovy rétoriky je zřejmá a v jeho vystoupení před studenty nenechal nikoho na
pochybách, že jediná cesta k trvalému míru je rozdělení Izraele a výměna části Izraelského území
„za mír“.
Na závěr měl navštívit Betlém, ale kvůli písečné bouři(!) musel návštěvu zrušit a jeho rozloučení už
muselo být také improvizované.
Podívejme se co říká o konečném králi vzbouřenců („antikristu“) prorok Daniel.
„A koncem jejich kralování, až dokonají vzpurníci, povstane král drzý a zkušený v záludnostech.
Jeho síla bude mocná, ne však v jeho síle, (pozn. silou kohosi jiného, nejmenovaného) a bude
mimořádně ničit a prosadí se, vykoná to, zničí i mocné, ba i lid svatých. A pro svou vychytralost
dokáže prosadit i podvod. Když se v srdci vyvýší a v míru bude ničit mnohé, ano i proti Veliteli
velitelů bude se stavět, tehdy bez zásahu ruky bude rozdrcen.“ (Dn.8:23-25)
„Ten král si bude dělat, co se mu zlíbí, pozvedne se a vyvýší nad každé božstvo. I proti Bohu bohů
bude říkat mimořádné věci a prosadí se, dokud neskončí rozhořčení, neboť rozhodnutí se uskuteční.
Ani Bohu svých otců se nebude věnovat, ani touze žen, ani žádnému jinému bohu se nebude
věnovat, neboť nade vše vyvýší sebe. Na jeho místě bude ctít boha pevností (pozn. vojenská pevnost,
útočiště, ochrana) a boha, kterého neznali jeho otcové, bude ctít zlatem a stříbrem i drahokamy a
vzácnostmi. Postaví také opevněné pevnosti s cizím bohem, jehož uznává, rozmnoží slávu a nechá je
ovládat mnohé.“ (Dn.11:36-39)
Některé „náhody“ spojené s Obamou jsou skutečně zarážející. Jako například to, že den poté co
vyhrál volby v listopadu 2008 byli v loterii jeho domovského státu Illinois tažena následující
výherní čísla 666 a 7779. (777 je číslo Boží úplnosti, dokonání, a 9 je číslo Božího soudu). Nebo
fakt, že jeho jméno se nachází v biblickém kódu (bez mezer) ve verši Zj.13:1 (Šelma z moře).
Číselná hodnota jeho jména (toho které si pravděpodobně sám zvolil) je 501 (každé písmeno má v
hebrejštině i řečtině své číslo), což je také hodnota biblických frází „dílo našich rukou“ a „náš
trest“. (Na tento varovný fakt upozornili dva židovští rabíni ještě před tím než byl Obama zvolen).
Nesnaží se nás Bůh „náhodou“ na něco upozornit?
Ježíš říká „Viděl jsem, jak Satan spadl z nebe jako blesk.“ (Lk.10:18). Jak by to znělo, kdybychom
to slyšeli od Ježíše v hebrejštině? Blesk je baraq (Strongs 1299 a 1300) a nebe, neboli „výšiny“ je
bamah (Strongs 1116) „Vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se Nejvyššímu.“ (Iz.14:14). Pro
spojení těchto dvou slov by židé použili „u“ nebo „o“. Doslovný překlad zde je „viděl jsem Satana
jako blesk s nebe“ (Youngs). V hebrejštině by tedy Ježíš řekl „viděl jsem Satana jako baraq u (o)
bamah.“ Neprozradil nám náhodou Ježíš jméno toho konečného „syna záhuby“? Nebo je to pouze
další náhoda?
„Když pak uvidíte ‚ohavnost zpustošení‘ postavenou, kde nemá být -- kdo čte, ať rozumí -- tehdy ti,
kteří budou v Judsku, ať utíkají do hor.“ (Mk.13:14)
Lidé vždy volali a ještě více volají v této nejisté a napjaté době „dejte nám krále!“ Bůh jim někdy

dá lepšího než si zaslouží a někdy pouze takového jakého si zaslouží. Obávám se, že Obama je
spíše tím druhým a „to jsme ještě nic neviděli“. Vlci přichází v beránčím rouchu a i Obama se
naučil dobře maskovat přesně podle instrukcí ďábelského Saula Alinského „důležité je lidi
nevylekat a dosáhnout takového stavu, aby ti co přímo nepodporují vytyčenou změnu mlčeli.“ Fakt
že je černoch v dnešní politicky korektní Americe je po něj výhodou k nezaplacení, a on toho
mistrně využívá. Vše je to ale součástí Božího svrchovaného plánu, což neví.
„Samuel řekl všechna Jahveho slova lidu, který od něj žádal krále. Řekl: Toto bude právo krále,
který nad vámi bude kralovat: Vezme vaše syny a ustanoví si je na své válečné vozy a na své
jezdecké koně a budou běhat před jeho válečnými vozy. Ustanoví si je za velitele nad tisíci a nad
padesáti, také aby orali jeho pole a sklízeli jeho žeň, aby zhotovovali jeho válečné zbraně a výstroj
jeho vozů. A vaše dcery vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. Vezme vaše nejlepší pole, vinice
a olivové háje a dá je svým otrokům. Bude brát desátky z vašeho zrní a vašich vinic a dá je svým
dvorním úředníkům a otrokům. Vezme vaše otroky a vaše služky, vaše nejlepší mládence a vaše osly
a podrobí je práci pro sebe. Bude brát desátky z vašeho stáda a stanete se jeho otroky. V onen den
budete volat o pomoc kvůli svému králi, kterého jste si zvolili, ale Jahve vám v onen den neodpoví.
Lid však nechtěl uposlechnout Samuela a řekli: Ne! Ať je nad námi král!“ (1.Sam.8:10-19)
Jestli to bude Obama a nebo ještě někdo jiný, myslím brzy uvidíme. Nás, kteří máme úplně jiného
Krále to nemusí až tak zajímat. Nicméně v každém boji je užitečné znát svého nepřítele a jeho
taktiku a včas rozeznat vlky v beránčím rouchu.
Do novodobého otroctví svět nyní směřují tito „osvícenci“ usilující o „nový světový řád“, jak nám
směle deklarují na jednom s prostředků zkázy – dolarových bankovkách. Dlouhodobě a cíleně
směřují svět ke krizi takových rozměrů, že zbylí obyvatelé se jim dobrovolně podřídí do otroctví.
Jak řekl David Rockefeller v roce 1994: „Jsme na pokraji globální transformace. Vše co
potřebujeme je ta správná velká krize a národy přijmou nový světový řád.“ Zdá se, že ta „správná
velká krize“ je těsně za dveřmi a přesně ti lidé, kteří nás do té krize pomohli dostat se budou
presentovat jako naši zachránci.
Co samozřejmě ve své zaslepující píše a aroganci netuší je, že jsou pouhými nástroji v Božích
rukou k rozsouzení celého lidstva. Bůh se vysmívá jejich plánům (Ž.2:4). Možná se domnívají, že
jsou na Boží hněv dobře připraveni se svými podzemními pevnostmi. „Králové země i velmoži a
vojevůdci, boháči a mocní, každý otrok i svobodný, se ukryli do jeskyň a do horských skal“
(Zj.6:15). Skrývání se ve svých podzemních „super-jeskyních“ a „uctívání boha pevností“ je
samozřejmě před Božím hněvem nezachrání.
„Kdo ubližuje, ať ještě ubližuje do konce, kdo je špinavý, ať se ještě ušpiní, a kdo je spravedlivý, ať
ještě až do konce koná spravedlnost, a kdo je svatý, ať se ještě posvětí. Hle, přijdu brzy a moje
mzda se mnou, abych odplatil každému podle toho, jaké je jeho dílo.“ (Zj.22:11-12)

