keskiviikko 24. elokuuta 2016
Halukkaasti tietämättömät islamilaisen terrorismin asialla
Seuraavassa suomentamani tuore Rapture Ready -sivuston artikkeli elokuulta 2016, joka käsittelee surullista
tilannetta maailmalla, kun on ihmisiä, jotka tieten tahtoen ovat välittämättä siitä tosiasiasta, että Islam-uskonto on
perussyy kasvaneelle terrorismille maailmanlaajuisesti. Näihin sokaistuneisiin ihmisiin lukeutuu paljon maailman
johtajia, jotka tukevat lisääntyvää muslimimaahanmuuttoa maihinsa, ja tämä juuri on itsetuhoista politiikkaa
asettaen ihmiset länsimaissa hengenvaaraan. Paljon mahdollista, että Eliittiin lukeutuvat johtajat tekevät tätä
tarkoituksellisesti, jotta aikaansaisivat kaaosta ja sitä myöten loisivat totalitaarisen valvontayhteiskunnan, joka on
Uuden Maailman Järjestyksen (NWO) perusagenda. Amerikan tulevissa presidentinvaaleissa Hillary Clinton on
ehdokas, joka erityisesti paapoo muslimeja Obaman tapaan.
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Raamattu puhuu ihmisten asettavan itsensä halukkaasti tietämättömiksi siitä tosiasiasta,
että maailma hukutettiin suurella vedenpaisumuksella (2. Piet. 3:5-6).
Tutkijat ovat löytäneet vankkoja todisteita siitä, että planeetallamme oli kerran suuri
vedenpaisumus. Sedimenttikerrostumat, meren fossiilit vuorilla, todisteet vedestä
aavikolla, vesimerkit vuorilla, ja maapallon väestö olisi suurempi jos ihminen alkoi
kehittymään miljardeja vuosia sitten ja ei olisi ollut mitään vedenpaisumusta, joka olisi
pyyhkäissyt heidät pois, jne. Mutta jotkut tutkijat ja poliittiset johtajat päättävät olla
halukkaasti tietämättömiä tästä aiheesta. Jotkut jopa työskentelevät estääkseen
keskustelun ja opetuksen tosiasioista.
Mutta tämä ihmisten ongelma tehdä itsestään halukkaasti tietämättömiä on paljon
suurempi kuin vain tämä yksi puheenaihe (vedenpaisumus). Monet ihmiset hautaavat
päänsä hiekkaan ja tietoisesti päättävät sivuuttaa tosiasiat koskien eri asioita.
Esimerkiksi näyttää siltä, että jotkut tunnetuimmista johtajista maailmassa tänäpäivänä
ovat vapaaehtoisesti päättäneet sokaista itsensä islamilaisen terrorismin asialle.
Presidentti Obama ei edes mainitse näitä sanoja ja hän on jopa pessyt ne pois
sotilaskoulutuksen asiakirjoista.
Yhdysvalloissa, terroristeilla, jotka kahdesti hyökkäsivät World Trade Center -torneihin
New Yorkissa (v. 1993 ja 2001), noilla, jotka pommittivat Bostonin maratonilla, niillä, jotka
hyökkäsivät Pamela Geller'in Muhammed -pilapiirroskilpailun aikana Teksasissa,
kenkäpommittajalla, alusvaatepommittajalla, Fort Hood'in pommittajalla, asemiehellä,
joka hyökkäsi merivoimien laitokseen Chattanooga'ssa, pariskunnalla, joka tappoi 14

ihmistä San Bernardino'ssa, miehellä, joka tappoi kymmenittäin ihmisiä homojen
yökerhossa Orlando'ssa, jne, jne, jne. oli yksi yhteinen piirre: Heidän islaminuskonsa.
Ketkään näistä terroristeista eivät olleet kristittyjä, juutalaisia, hinduja, buddhalaisia,
ateisteja, tai minkään muun uskonnon edustajia.
Kukaan heistä ei huutanut ”Jeesus on suuri”, tai ”Jehova on suuri”, tai ”Hindu-jumalani
(tai -jumalattareni) on suuri”, tai ”Buddha on suuri”, jne. Mutta monet heistä huusivat
”Allahu Akbar” tai samankaltaisia sanoja viitaten heidän islaminuskoonsa.
Maailmanlaajuisesti on raportoitu, että muslimit ovat käynnistäneet keskimäärin viisi
terroristihyökkäystä päivässä joka päivä lähtien 9/11-iskuista v. 2001. Tämä on
enemmän kuin 25,000 muslimien tekemää terrori-iskua noin 15 vuodessa.
Motiivi näille 25,000:lle terrori-iskulle vaihtelee, mutta on yksi ylivoimainen motiivi, joka
päihittää kaikki muut yhteensä.
Monet muslimit uskovat, että heidän uskonnollinen velvollisuutensa on tappaa eimuslimeja (vääräuskoisia) ja tehdessään näin uskovat ansaitsevansa paikan heidän
käsittämässä ”paratiisissa”.
Kaksi ehdokasta pyrkii presidentiksi Yhdysvalloissa.
Yhdellä ei ole koskaan ollut mitään poliittista virkaa. Hänellä on monia puutteita ja jotkut
kutsuvat häntä islamofoobikoksi – mutta hän on oikeastaan realisti. Hänen mielestä on
vaarallista päästää muslimeja Yhdysvaltoihin terroristimaista, jos heitä ei ole
perusteellisesti seulottu ja todettu turvallisiksi.
Toinen on pitänyt itsellään useita poliittisia virkoja. Hänellä on myöskin monia puutteita,
mutta hän ei ole islamofoobikko. Hän on halukkaasti tietämätön, uskomattoman typerä
ja/tai syvästi korruptoitunut, koska hän on yksi niistä maailman johtajista, jotka ovat
sokaisseet itsensä kiistämättömiin tosiasioihin muslimeista.
Hänellä on muslimeja neuvonantajina ja henkilökunnassaan. Hän ottaa vastaan
miljoonia dollareita muslimeilta kampanjaansa ja hyväntekeväisyysjärjestöjään varten ja
haluaa lisätä muslimimaahanmuuttoa Yhdysvaltoihin yli 500 prosentilla. Hillary Clinton
on ennätysmäärin todennut, ”Muslimit ovat rauhanomaisia ja suvaitsevaisia ihmisiä, joilla
ei ole mitään tekemistä terrorismin kanssa.”
Tämän virheen nähdä yhteys muslimien ja terrorismin välillä pitäisi huolettaa
amerikkalaisia, koska muslimit rekrytoivat ja kouluttavat terroristeja jokaisessa maassa,
johon he vaeltavat. He ovat jo alkaneet värvätä ja kouluttaa ihmisiä Yhdysvalloissa.
Tämän pitäisi koskea juutalaisia, koska muslimiterroristit hyökkäävät juutalaisia vastaan
monissa maissa (Ranska, Saksa, jne.). Hyökkäykset juutalaisia vastaan tulevat
lisääntymään Yhdysvalloissa.
Tämän pitäisi huolestuttaa naisia, koska Sharia-lain levittäminen on joidenkin muslimien
päämäärä ja tämän aikaansaaminen tuhoaa naisten oikeuksia muuttamalla heidät toisen
luokan kansalaisiksi, saa hakkaamaan heitä, raiskaamaan heitä, ja olemaan antamatta
heidän ajaa autoa, jne.

Hillary Clintonin aviomies, Bill, on toiminut kunniapuheenjohtajana ”koulutus”-ryhmälle
Dubai'ssa, joka on nimeltään GEMS. He opettavat Sharia-lakia ja ovat antaneet
miljoonia dollareita Bill ja Hillary Clinton -säätiölle.
Tämän pitäisi huolettaa millenniaaleja, koska he ja heidän lapsensa mitä
todennäköisimmin joutuvat tekemisiin kasvussa olevien ostoskeskus-iskujen,
autopommiräjähdysten, lentokonekaappausten, mestausten yms. kanssa. Lentokoneita
on jo kaapattu Yhdysvalloissa (11.9.2001) ja on ollut yksi tai kaksi mestaustapausta.
Tämän pitäisi koskettaa homoja ja lesboja, koska jotkut muslimiryhmät, kuten ISIS,
tappavat säännöllisesti homoseksuaaleja. Monia kuoli Pulse-yökerhossa Orlando'ssa.
Tämän pitäisi huolestuttaa kaikkia ihmisiä (aasialaisia, mustia, valkoisia, latinoja, jne.),
koska muslimiterroristit hyökkäävät ei-muslimeja vastaan riippumatta rodusta,
uskonnosta tai väristä. Muslimit, jotka eivät hinaa perässään radikaaleja islamilaisia
ihanteita, ovat myös vaarassa. Hyökkäysten tarkoituksena on levittää mitä
barbaarisimpia periaatteita islamilaisille alueille.
Hanki tietoa ja älä kuuntele niitä, jotka tietensä eivät ole tietävinään siitä, mitä on
meneillään.
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Suomentajan kommentti: Voisiko Islam olla Jumalan vitsa jumalattomille nykyaikana,
kun Nooan päivät ovat palanneet?! Tästä on juttu sivulla:
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