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Sodoman laillistaminen
Sanctioning Sodom
by Terry James, 19.12.2021

Merkittävä todiste pitkälle edenneestä lopunajan profeetallisesta kehityksestä on hiljattain noussut
esiin joiltakin roomalaiskatolisen kirkon piirissä olevilta tahoilta tulevissa viesteissä.
Olen aiemmin maininnut, että saan säännöllisesti uutiskirjeen ryhmältä These Last Days Ministries,
joka on katolinen. Se on erityisen mielenkiintoinen minulle, koska uutisia ja kommentteja esittävät
tahot tekevät sitä hyvin samasta näkökulmasta kuin me, jotka kannatamme pre-trib näkemystä
Raamatun profetiaan.
Lievästi sanottuna he eivät ole nykyisen paavin ihailijoita. Itse asiassa he ovat useaan otteeseen
ilmoittaneet, että pitävät häntä ehdokkaana jopa vääräksi profeetaksi Ilm.13. luvun toisen pedon
rooliin. Viimeisimmällä teollaan Paavi Fransiskus tuo esiin niille, jotka ovat valmiita näkemään, että
on tällaisen syytöksen ansainnut. Hänen toimintansa on ytimeltään antikristillistä –
raamatunvastaista.
Paavi on abortin kannattaja. Hän antoi hiljattain julkisesti presidentti Biden'ille ja itse asiassa koko
demokraattipuolueelle vapaat kädet kohdussa olevien vauvojen tappamiseen - asia, jota
roomalaiskatolinen kirkko on pitkään pitänyt suurena syntinä.
Olemme kirjoittaneet aiemmin tämän paavin taipumuksesta tukea asioita, jotka enteilevät
Antikristuksen tulemusta.
Hän on sanonut moneen kertaan, teitä Jumalan tykö, taivaaseen ja sielun pelastukseen on
muitakin, kuin usko yksin Jeesukseen Kristukseen. Hän on tukenut poliittisia kätyreitä, jotka ovat
korkeilla paikoilla katolisessa kirkossa ja antanut heille luvan murhata miljoonia vauvoja abortin
kautta. Hän on hyväksynyt jokaisessa tilaisuudessa ilmastonmuutoshulluuden ja Äiti Maan
palvonnan sekä Gaia-mantran, että meidän kaikkien on tultava yhteen pelastamaan planeetta.

Hän liittyy niihin täysin kelvottomiin mielenvikaisuuden levittäjiin, jotka vaativat, että kaikkien on
joko suostuttava kokeelliseen, hyvin epäilyttävään injektioon, tai heidät suljetaan pois mukautuvan
ihmisyhteisön aiemmin normaalista toiminnasta.
Nyt paavi Fransiskus on siirtynyt Jumalan vastaisen toiminnan alueelle, jonka Jeesus itse osoitti
merkitsevän hetkiä, jotka johtavat hänen puuttumiseensa ihmiskunnan historiaan. Paavi on
hyväksynyt homoseksuaalisuuden selvin sanoin ja ne katolisessa kirkossa sen mustassa
sydämessä, jotka tietävät, että tämä on Jumalan vastaista, panevat hanttiin.
Sanalla "sanktio", kuten niin monilla englanninkielen sanoilla, on enemmän kuin yksi merkitys. Se
voi tarkoittaa kieltoa tai rangaistusta säännellyn asian uhmaamisesta tai rikkomisesta (esimerkiksi
kun Yhdysvallat pakottaa Irania, koska se ei noudata ydinaseiden kehittämistä koskevia
sopimuksia). Kuitenkin sanan käyttö merkityksessä, että se tarkoittaa jonkin toiminnan tai
käytöksen hyväksymistä, on se, kuinka tämä paavi on "sanktioinut" homoseksuaalisuuden, vaikka
Jumala kutsuu sitä "kauhistukseksi / iljetykseksi".
Tämä on sen uutiskirjeen ydin, jonka sain äskettäin em. katoliselta ryhmältä.
Seuraavassa on katkelma, joka selittää heidän tyytymättömyytensä tämän paavin toimintaan.
Fransiskus on kirjoittanut HLBT-myönteiselle järjestölle New Ways Ministry ja kiittänyt
ryhmää ja sen perustajia, vaikka se on jo pitkään vastustanut kirkon opetusta
seksuaalimoraalista ja vaikka kirkon viranomaiset ovat sensuroineet sitä.
National Catholic Reporter (NCR) paljasti 8. joulukuuta, että paavi Fransiskus kirjoitti kaksi
kirjettä ryhmän toiminnanjohtajalle Francis Deeryard'ille 3. toukokuuta ja 17. kesäkuuta. NCR
totesi, että kirjeet olivat virallisella "Vatikaanin kirjepaperilla" ja kirjoitettu espanjaksi.
Ensimmäinen, 3. toukokuuta päivätty kirje oli vastaus DeBernard'in paaville 21. huhtikuuta
kirjoittamaan kirjeeseen, jossa hän selitti homomyönteisen New Ways Ministryn (NWM)
luonnetta. Järjestö väittää "kouluttavansa ja puolustavansa lesbojen, homojen,
biseksuaalien, transsukupuolisten ja queerien (LGBTQ) katolilaisten oikeuksia ja tasa-arvoa
sekä sovintoa laajemmissa kirkko- ja kansalaisyhteisöissä".
NCR:n mukaan Franciscus kirjoitti NWM:ssä havaittavasta "paimenen läheisyyden
asenteesta" ja sanoi, että DeBernard'in kirje oli "auttanut minua paljon tuntemaan koko
kertomasi tarinan..."...

Paavin toisessa kirjeessä DeBernard'ille - homoseksuaalisuuden pitkäaikaiselle
puolestapuhujalle ja 29 vuotta New Ways Ministry'n palveluksessa työskennelleelle kehuttiin jälleen NWM:n johtajaa ja samalla kunnioitettiin NWM:n perustajaisää Sr. Jeannine
Gramick.
"Kiitos lähimmäistyöstäsi...[sydämestäsi], joka on avoin lähimmäisellesi", paavi kirjoitti ennen
kuin ylistää Gramick'ia, jolla on pitkä historia homoseksuaalisuutta ja aborttia koskevan
katolisen opetuksen vastustamisessa...
"Pyhän Isän lämmin kirje New Ways Ministry'lle ei ole vain uusi askel hänen työssään
LGBTQ-ihmisten suuntaan, vaan eräänlaisen kuntoutuksen alku New Waysi'lle ja myös sisar
Jeannine'lle [NWM:n toinen perustaja Sr. Jeannine Gramick] tunnustuksena heidän tärkeästä
työstään kirkossamme." ("Francis Praises Dissident Pro-LGBT 'Catholic' Group Previously
Condemned by the Church," by Michael Haynes, LifeSiteNews, 9. 12. 2021.)
Olemme nyt edenneet pitkälle aikaan, "niin kuin oli Lootin päivinä" jumalattomassa Sodoman
kaupungissa, kuten Herra Jeesus varoitti (Lk. 17:26-30). Homoseksuaalisuus ja kaikenlaiset
seksuaaliset perversiot leimasivat tuota aikaa. Luvun 2.Ts. 2. "luopumus" on selvästi nähtävissä
kaikille, jotka osaavat erottaa profeetallisen hetken myöhäisyyden.
On aika "valvoa" (Mk. 13: 37), mutta vielä tärkeämpää on, että uskovat todistavat, kuin ei koskaan
ennen tuodakseen kadotettuja Kristuksen tykö, ennenkuin kuuluu huuto ylhäältä: "Nouse ylös
tänne!".
Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän
vapautuksenne on lähellä. (Lk. 21: 28)

