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Terrorismi johtaa Antikristuksen hallintaan, pedonmerkkiin jne. 

Tässä tuore suomentamani kirjoitus profeetalliselta Rapture Ready -sivustolta, joka paljastaa syyn 
maailmanlaajuiselle terrorismille ja mihin se lopulta johtaa Jumalan sallimuksesta. Kysymys pyörii taaskin 
Israelin ympärillä ja samalla Raamatun profetioita täytetään. Ihminen niittää sitä mitä hän kylvää.
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Kesäkuun alussa 2017 hyvä ystäväni ja erinomainen raamatunprofetian opettaja Mike Hile jakoi joitakin
mielipiteitään minulle sähköpostissa koskien äskettäisiä Lontoon terrori-iskuja.

Mike sanoi, ”Terrorismi voi olla tärkein peruste pedonmerkkijärjestelmälle, jotta Antikristus voi 
valvoa kaikkea ostamista ja myymistä, mukaan lukien pomminrakennusmateriaalit. Käteisen 
rahan poistaminen helpottaa luottokorttien, pankkikorttien, jne. seurantaa, jotta Antikristus voi 
hillitä anarkiaa, joka on tulossa eteemme ennenkuin hän ottaa vallan ja asettaa sotatilalain 
(martial law). Henkilöstä, joka kykenee lopettamaan terrorismin, tulee maailmanlaajuinen 
sankari.” [Voi miten hyvin sopii Trumpiin, joka on puhunut paljon taistelusta terrorismia vastaan. Suom.
huom.]

Kaksi tai kolme päivää myöhemmin kesäkuun 6. päivänä 2017, luin siitä, kun Britannian pääministeri 
Theresa May ilmoitti, että hän ”olisi halukas heikentämään ihmisoikeuksien turvaamista karkottaakseen
tai pitääkseen aisoissa epäiltyjen terroristien liikkumista, joita varten nykyään ei ole tarpeeksi näyttöä 
syytteeseenpanoon.

Raportin mukaan, pääministeri May sanoi, että viranomaiset tarvitsevat ”kykyä tehdä enemmän, kuten 
rajoittaa epäiltyjen terroristien liikkeitä, kun poliisilla on riittävästi näyttöä sille, että he aiheuttavat uhan, 
mutta ei kuitenkaan riittävästi syytteeseenpanoa varten.” (Reuters, June 6, 2017)

Ollakseni selkeä, katson, että Jumala antaa maailman kokea terrorismin, koska maailman johtajat 
jatkavat painostustaan kahden valtion ratkaisulle. Heidän ns. ratkaisu on asema, joka altistaa Israelin 
terrorismille. Israelin pakottaminen luopumaan maa-alueista, joita sen viholliset käyttävät 
terroristitukikohtinaan hyökkäyksessä Israelia vastaan, on jotakin, josta Jumala ei pidä.

Hän on selkeästi sanonut, ”Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja: Niinkuin sinä olet
tehnyt, niin sinulle tehdään; kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi.” (Obadja 1:15)

Monet terrori-iskut, kuten esimerkiksi ne, jotka ovat tapahtuneet Lontoossa, Pariisissa, Brysselissä, 
Yhdysvalloissa, jne. ovat seurausta siitä, mitä maailman johtajat ovat tekemässä, ja yrittävät tehdä, 
Israelille. Heidän valintansa on tuomio, jonka Jumala sallii kohdata heidän omaa päätään.

Todellinen ratkaisu on tunnustaa, että Israelia ympäröi terroristit ja lopettaa Israelin painostaminen sen 
takia, että se luopuisi maistaan väkivaltaisille naapureilleen. Valitettavasti vastuuhenkilöt ovat 
päättäneet, että se ei ole poliittisesti oikein tehdä näin.

Sen sijaan, että jahdattaisiin yhtä ryhmää, joka käynnistää lähes kaikki terrorihyökkäykset, he haluavat 
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muuttaa lakeja ja rajoittaa heidän lakia noudattavien kansalaistensa vapautta; seurata sitä, mitä heidän 
omat kansalaisensa ostavat ja myyvät; seurata mitä heidän kansalaisensa katsovat ja julkaisevat 
Internetissä; seurata mitä ”muut ääriainekset” (eli konservatiivit, veteraanit, kristityt, jne.) tekevät; ja 
jotta pystyisivät pidättämään ja vangitsemaan heidät merkitsemällä heidät epäillyiksi, jotka saattavat 
tehdä rikoksen.

Olen varma, että jotkut ajattelevat, että tämä näyttää hyvältä. Monet luultavasti sanovat: ”Johtajamme 
yrittävät vain käsitellä ääriliikkeitä ja terrorismia. Meillä on varaa luopua joistakin vapauksistamme sen 
puolesta. Se on hyvä asia.”

Mutta lakien muuttaminen ja hyväksyminen sen aikaansaamiseksi luo suuremman hallinnon, valtion 
työntekijöiden lisäyksen, keskitetympää valtaa, lisäsyitä ihmisten pidättämiselle, lisäperusteita ihmisten 
säilömistä varten, jne.

Vieläkin pahaenteisempää on Raamatun opetus siitä, että Saatanan palvelija, jota kristityt kutsuvat 
Antikristukseksi, saa hallinnan kaikesta tästä ja hän päättää tappaa kaikki ne, jotka eivät tee sitä, mitä 
hän sanoo.

Tämän jutun kirjoittaja näkee, että Mike Hile naulasi sen ja Theresa May'n viimeaikaiset puheet 
vahvistavat sen. Elikkä terrorismi johtaa uusien lakien säätämiseen, pedon merkkiin, rahattomaan 
yhteiskuntaan ja ihmiseen, joka aloittaa sankarina ja päätyy tuliseen järveen (helvettiin).
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