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Amerikka on nyt Sodoma! – Vanhempien suorittama lapsen kurittaminen Amerikassa on
nykyään pahoinpitelyä!
Amerikka on rappion tiellä nykyään ja odottaa vain jumalallista tuomiotaan. Tämän voi todeta seuraavasta
toiseksi tuoreimmasta Cutting Edgen viikkokirjeestä, josta suomensin kaksi viimeisintä osiota. Näistä
ensimmäisessä David Bay kertoo tapauksesta jossa isää syytetään lapsensa pahoinpitelystä kun hän vain kuritti
lastaan piiskalla. Lapsen ruumiillinen kurittaminen on raamatullisesti hyväksyttävää, mutta nyky-yhteiskunnassa
kaikki perinteiset perhearvot halutaan viskata romukoppaan Uuden Maailman Järjestyksen tieltä. Viimeisessä
osiossa puolestaan kerrotaan toisesta aikamme vääristymästä Amerikassa, kun homoseksuaalisuutta aletaan
edistää julkisissa kouluissa lainsäädännön kautta (kiusaamislait). Viattomat lapset joutuvat jo nyt alttiiksi
homoseksuaaliselle propagandalle joissakin Amerikan osavaltioissa. Tilanne muistuttaa pahaenteisesti muinaisen
Sodoman tilannetta, kaupunki, jonka Jumala tuhosi tulella ja tulikivellä sen harjoittaman räikeän luonnonvastaisen
seksuaalisuuden vuoksi. Sodomian yleinen hyväksyntä yhteiskunnassa on yksi Jeesuksen paluun merkeistä. On
siirrytty antikristilliseen laittomuuden aikaan. Tule pian Herra Jeesus!
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V. Onko Adrian Peterson'in lapsen pahoinpitelytapaus muuttumassa
massamediakampanjaksi hyökkäämään vanhempien suorittamaa
kuritusta vastaan?

Muista, Peterson'ia ei ole vielä tuomittu mistään rikoksesta, joten hän on ”syytön kunnes toisin
todistetaan”.
UUTISKATSAUS: ”Adrian Peterson: Onko kaikki kurittaminen lapsen pahoinpitelyä?”, By Nancy French,
National Review, 17.9.2014
”... Minnesota Vikings'in keskushyökkääjä Adrian Peterson … pidätettiin äskettäin varomattomasta tai
välinpitämättömästä vamman tuottamisesta lapselle. Hänen rikoksensa? Hän hakkasi poikaansa vitsalla,
aiheuttaen juomuja ja viiltoja, joista lääkäri kertoi. Kysymys on tietenkin noussut suuremmaksi, kulttuuriseksi
kysymykseksi: Onko selkäsaunan antaminen laillinen kurinpitomenetelmä?”
Antikristilliset elementit kaikkialla Amerikassa eivät ole tuhlanneet tilaisuutta mustamaalatakseen Raamatun
opetuksia ja ilmettä. Vuonna 1963, Korkein oikeus heitti Raamatun ulos julkisista kouluista, se laillisti abortin tätä
vaadittaessa vuonna 1973, ja se on kääntänyt raamatulliset perhearvot päälaelleen erilaisilla päätöksillä, joista
tärkein on samaa sukupuolta olevien avioliittojen laillistaminen.
Siksi meidän ei pitäisi olla liian yllättyneitä kuullessamme että Raamatun periaate ruumiillisesta rangaistuksesta
on tulossa hyökkäyksen alle massamedian taholta. Kristittyjä tullaan jälleen demonisoimaan ”lasten
pahoinpitelijöinä” olemisesta samalla kun TV:n puhuvat päät vaativat että kaikkinainen lasten kuritus on
kiellettävä ja kriminalisoitava.
”Kun juttelin Bostonissa olevan äidin kanssa, hän oli tyrmistynyt siitä, että oli jokin keskustelu asian ympärillä.
'Tämä on selvä pahoinpitelystä johtuva viiltelytapaus', hän sanoi minulle. Etelässä, missä piiskaus on yleisempää,
vanhemmat olivat vastahakoisempia joko tuomitsemaan Peterson'ia tai vähättelemään hänen tekojaan.”
Julkisen koulun virkailijoita on jo useiden vuosikymmenten ajan kielletty fyysisesti rankaisemasta koululapsia,
joten tänään, koulut ovat aseistettuja leirejä ja vartijoiden täytyy partioida niitä! Opettajat pelkäävät oppilaitaan,
samalla kun oppilaat eivät pelkää ketään tai mitään. Heidän sotaisuudellaan ei ole rajoja.
Kuten tämä kirjoittaja jatkaa, tosiasia on, että vasemmisto on erittäinkin asiantuntija kehystämään keskustelun
niin että jokainen joka on eri mieltä heidän kanssaan, demonisoidaan ja mustamaalataan.
”... Voisin kertoa teille satoja tapauksia ihmisistä joita piiskattiin lapsena, jotka osoittautuivat varsin jaloiksi.
(Minä olen yksi esimerkki, kyllä – piiskanjälkineen yms. kanssa) Mutta tarinat selkäsaunoista, joita annettiin
varovaisesti ja rakkaudella, eivät rehellisesti sanottuna ole kovin mielenkiintoisia. Vasemmisto, tietenkin, tuntee
taidon venyttää tarinaa, ja heidän kertomuksensa ei tarvitse edes olla totta ollakseen tehokas.”
Tänäpäivänä, Adrian Peterson ja lapsen piiskaaminen ovat maalitaulun keskustassa vasemmiston kehystämänä ja
kristilliset periaatteet tässä kysymyksessä ovat suunniteltuja uhreja.
Tervetuloa Uuteen Maailman Järjestykseen!

VI. Kiusaamislakien julkisissa kouluissa on todella tarkoitus edistää
homo/lesbo -arvojen hyväksyntää ja vaientaa toisinajattelijat.
Nyt on aika kristittyjen vanhemmille vetää lapsensa ulos julkisista kouluista! Verkossa tapahtuvaa
koulunkäyntiä on tarjolla runsaasti.
UUTISKATSAUS: ”Uusi hälytys kun kiusaamislakia ollaan käärimässä auki!”, Child Protection League, 16.
syyskuuta 2014
”Vuonna 2012, Yhdysvaltain oikeusministeriö pakotti kiusaamisen vastaisen yleisasetuksen Anoka-Hennepin'in
koulupiiriin, josta tuli piirustus Minnesotan vastahyväksytylle osavaltion kiusaamislaille. The A-H -koulupiiri on
vain hieman edellä siitä mitä vuoden 2014 kiusaamislaki tuo tullessaan kaikille Minnesotan kouluille. Jokaisen
halki osavaltion on oltava varuillaan menettelyistä joita heidän eteensä tulee.”
Yksi oppilaiden vanhemmista totesi ilmeisen: ”Tässä päätöslauselmassa ei ole kyse kunnioituksesta,
myötätunnosta, ystävällisyydestä ja suvaitsevaisuudesta. Pikemminkin se pakottaa uskollisuutta räikeään ja
vaaralliseen poliittissosiaaliseen agendaan. Se on poikkeama suojella kaikkia opiskelijoita aidolta kiusaamiselta.”
Mitkä ovat säännökset, joista kristittyjen vanhempien pitäisi olla voimallisesti huolissaan?
* ”Kunnioitus ja ylistys erilaisten ihmisten ja perheiden panoksille yhteisössämme, maassamme, ja
maailmassamme, muun muassa LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transsexual) -yhteisön panokselle.”
* ”Koulut tunnustavat, vahvistavat, ja arvioivat erityiset LGBT-aktiviteetit käsittäen, mutta rajaamatta, jatkuvan
tuen opiskelijoiden johtamiin Gay Straight Alliance -kerhoihin; kouluun liittyvien perheöiden järjestämisen
meidän eri väestöryhmille, kuten LGBT-perheille ja LGBT-opiskelijoille ja heidän vanhemmilleen; sekä julkisten
näyttelyjen luominen kunnioittamaan LGBT-historiaa kuukausittain lokakuun alusta 2014 lähtien.”
Kuten näette, julkisista kouluista on nyt tulossa mestareita seksuaaliselle elämäntavalle joka tuomitaan
voimakkaasti ja rohkeasti Raamatussa. Koulut eivät vain passiivisesti tue homo/lesbo -elämäntapaa, vaan niiden
on tarkoitus järjestää ja valvoa kaikkia näitä kerhoja ja toimintaa, joka tukee tätä poikkeavaa seksuaalista valintaa.
* ”... kuka tahansa opiskelija, vanhempi, toimihenkilö tai asianmukaisesti valittu hallituksen jäsen, joka vastustaa
LGBT-toimintojen kunnioittamista, myöntämistä ja ylistämistä, vastustaa täten ystävällisyyden ja kunnioituksen
opettamista, ja on syyllistynyt uskonnolliseen kiihkoiluun, rikkoen Perustuslakia, ja on, oikein määriteltynä,
kiusaaja.”
”Opiskelijat, lapsemme, tulevat olemaan kohteena juuri tämänkaltaiselle ilkeälle syyttämiselle yksinkertaisesti
ilmaisemalla tai vain viittaamalla siihen että heillä on omantunnon aiheuttamia vastaväitteitä LGBT-toiminnoille.”

Amerikka on nyt Sodoma.
Seminaari Ykkösessä, ”America's Leadership of the New World Order (Amerikan johtajuus Uudessa
Maailman Järjestyksessä)”, näytämme mikä tilanne oli Sodoman kaduilla sinä päivänä kun enkelit tulivat
Lootin taloon. Miehet ja nuoret pojat ympäröivät Lootin talon, vaatien häntä lähettämään enkelit ulkopuolelle
jotta he voisivat harrastaa seksiä heidän kanssaan. Tarkastellaanpa asiaankuuluvaa Raamatun ilmoitusta.
Enkelit olivat astuneet Lootin taloon viipyäkseen yön yli ja olivat juuri nauttineet päivällistä Lootin ja hänen

perheensä kanssa:
”Ennenkuin he olivat laskeutuneet levolle, piirittivät kaupungin miehet, sodomalaiset, sekä nuoret että vanhat,
koko kansa kaikkialta, talon. Ja he huusivat Lootia sanoen hänelle: "Missä ne miehet ovat, jotka tulivat
luoksesi yöllä? Tuo heidät tänne meidän luoksemme, ryhtyäksemme heihin."” [1. Moos. 19:4-5; KR 33/38]
"... before they lay down, the men of the city of Sodom, both young and old, all the men from every quarter,
surrounded the house. And they called to Lot and said, Where are the men who came to you tonight? Bring
them out to us, that we may know (be intimate with, have sex with) them." [Genesis 19:4; Parallel Bible,
KJV/Amplified Bible Commentary]
Tästä kohdasta, voimme nähdä, että nuoret pojat ja vanhat miehet ympäröivät Lootin talon odottaen täysin
saavansa julkista homoseksiä enkelien kanssa Lootin talossa! Amerikassa vieläpä nykyisin – vaikka meidän
Korkein oikeus on laillistanut sodomian – on laitonta millekään parille ryhtyä julkiseen seksinharjoittamiseen,
olipa se heteroseksuaalista taikka homoseksuaalista. Meillä on lait julkista seksiä vastaan, mutta Sodomalla ei
ilmeisesti ollut, sillä homomiehet, jotka ympäröivät talon, eivät osoittaneet mitään pelkoa pidätyksestä. He olivat
häpeämättömän rohkeita.
Tämä todellisuus kertoo meille toisen tekijän myös: koska jokaisen kulttuurin lait maan päällä määritellään
koulutuksellisen ja uskonnollisen järjestelmän avulla (Sociology 101, College), Sodoman koulujen ja sen
uskonnollisten instituutioiden on täytynyt opettaa, että homoseksuaalisuus oli aivan yhtä oikeutettua kuin oli
heteroseksuaalisuus. Joten, aikaan mennessä kun enkelit saapuivat, Sodoman kansalaisiin oli täysin istutettu
käsitys että homoseksuaalisuus oli ihan ok, ja että julkinen seksi oli sallittua.
Amerikka on nyt nopeasti vakiinnuttamassa itsensä Sodomana ja Gomorrana. Muistatko:
”Älkää eksykö, Jumala ei salli itseänsä pilkata; sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.” (Gal. 6:7)
Mitä Sodoma ja Gomorra niitti?
”Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä: he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta
sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki, samoin
käy sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.” (Luukas 17:28-30)
Yksi niistä merkeistä, että Jeesuksen paluu on välitön, on valtavirran hyväksyntä homoseksuaalisuudelle, kun
aletaan opettaa tätä poikkeavaa käyttäytymistä kaikkein viattomimmille lapsille.
Olemme tässä vaiheessa juuri tässä ja nyt!
Lähettänyt Olli-R klo 23.33

