Polemiikki iskee Obaman ensimmäiseen Valkoisen Talon toimittajien
juhlaillalliseen kun musta koomikko vaati Rush Limbaughin munuaisia
pettämään -- Uusi presidentti nauraa vitsille

Alaotsikko: Minkälainen henki häiritsee näitä vuosittaisia toimittajien juhlaillallisia (Correspondents
Balls)? Muistatko Laura Bushin vitsailut vuonna 2005 koskien hänen aviomiehensä sekaantumista
eläimiin maatilalla? Presidentti Bush nauroi näille vitseille myös!
Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi
maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen
päivittäisissä uutisissa!!
Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.
Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.
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Minkälainen henki tunkeutuu tähän vuosittaiseen tapahtumaan? Luettuasi raportit ensimmäisestä toimittajien
juhlaillallisesta presidentti Obaman johdolla, ja muistettuasi seksuaalisesti poikkeavat huomaukset, joita Laura
Bush antoi aviomiehestään vuonna 2005, sinä kykenet määrittelemään demonisen hengen joka leijuu tapahtuman
yllä.
Tarkastelkaamme nyt riehakasta kamppailua, joka on puhjennut kommenttien ylle joita annettiin presidentti
Obaman kaikkien aikojen ensimmäisen Valkoisen Talon toimittajien juhlaillallisen aikana.
UUTISKATSAUS: "Ansaitseeko Sykesin komediaosuus naurun vai inhon?", Los Angeles Times, 11. toukokuuta
2009, http://latimesblogs.latimes.com/comments_blog/2009/05/wanda-sykes-rush-limbaugh.html.
"Koomikot tunnetaan heidän purevien huomautustensa tuputtamisesta kirjekuoressa koskien asiakysymyksiä, mutta
missä kulkee raja huumorin ja huonon maun välillä? Koomikko Wanda Sykes, joka oli ilmoitettu puhuja Valkoisen
Talon toimittajien juhlapäivällisillä, löytää itsensä tuon ikivanhan väittelyn keskeltä sen jälkeen kun hänen
ohjelmaosuutensa piti pilkkanaan rakastettua republikaania Rush Limbaughia. Leikillään vihjaten että Limbaugh
on saattanut olla kahdeskymmenes konekaappaaja 9/11 -iskujen aikana, Sykes kommentoi Obama-kriitikon
aikaisempaa lääkemääräystä huumeriippuvuudeksi. Mutta kipinät todella lensivät sen jälkeen kun Sykes sanoi, että
hän toivoi Limbaughin munuaisten pettävän, reaktiona Limbaughin sanomiselle, että hän toivoi Obaman hallinnon
epäonnistuvan."
Minä katsoin videota, missä Wanda Sykes jakoi kommenttejaan, ja pidin hänen huomautuksiaan hyökkäävinä,
erikoisesti kolmea merkittävää pistosta, jotka hän valitsi tökätäkseen Limbaughia:
1) Sanomalla että Limbaugh on saattanut olla kahdeskymmenes konekaappaaja 9/11 -iskuissa.
Mitä tahansa muuta sinä saatat ajatella Rush Limbaughista, minä en voi koskaan kuvitella mielessäni häntä
tekemässä mitään petturimaista tekoa Yhdysvaltoja vastaan. Jos sinä ajattelet valkoista koomikkoa antamassa tätä
huomautusta mustaa naispuolista esiintyjää vastaan, koko helvetti olisi päässyt valloilleen. Kaikki mustat
aktivistijärjestöt olisivat sotajalalla, pastori Al Sharptonin johtaessa mielenosoitusparaatia pitkin Pennsylvania
Avenueta.

Mutta, mikä tärkeintä, Sykes vihjaa että Limbaugh on osallinen lähes 3,000 amerikkalaisen murhaan. Jos hän olisi
missannut lentonsa tuona päivänä, Sykes silti pitää häntä osallisena näiden tappavien iskujen suunnittelussa ja
toteuttamisessa! p> Puhe sai hyvin ruman käänteen kun hän kävi Limbaughin kimppuun.
Seuraavassa Tony Harnden, USA:n toimittaja London Telegraph -lehdessä, kommentoi Wanda Sykesin sanomisia.
"Hän kutsui Limbaughia terroristiksi ja petturiksi, ehdottaen että häntä kidutettaisiin ja toivoi hänen kuolevan.
'Mikä oli hänen [Limbaughin] rikoksensa? Toivomalla että Obaman politiikka -- jonka hän näkee sosialistisena -tulisi epäonnistumaan. Noin sitä pitää, tapa, joka on harkitun debatin tai komedian tuolla puolen ja Obaman reaktio
siihen oli hämmästyttävä,' hän sanoi. 'Kuvittele jos koomikko olisi ’vitsaillut’, että Obama oli terroristi, joka oli
syyllinen maanpetokseen ja häntä pitäisi kiduttaa ja sallia kuolla. Siellä olisi syntynyt oikeutetusti voimakasta
paheksuntaa.'"
2) Sanomalla että Limbaugh on huumeiden käyttäjä.
Todella halpamaista, jolla yritetään mustamaalata Rushin arvostelukykyä. Sykesin mielestä tarvitaan asenteen
tarkistusta.
3) Sanomalla että hän toivoo Rushin munuaisten pettävän.
Tietysti, tämä on kuolemanrangaistus, asia josta World Net Daily raportoi.
UUTISKATSAUS: "Rush vaiti hänen kuolemansa vaatimuksesta: ’Mitä presidentti mahtoi ajatella?’ nauraessaan",
World Net Daily, 11. toukokuuta 2009, http://www.worldnetdaily.com/index.php?fa=PAGE.view&pageId=97777.
"Ankara kritiikin tulva on päässyt valloilleen presidentti Obaman järjestämän viime viikonlopun Valkoisen Talon
toimittajien juhlapäivällisen seurauksena, missä eräs esiintyjä ehdotti kuolemaa radion puheohjelmien ikonille
Rush Limbaughille lausumalla, 'Minä toivon hänen munuaistensa pettävän.'"
"Limbaugh jätti huomiotta tämän päivän radio-ohjelmassa Wanda Sykesin, joka näyttäytyi vuosittaisella
juhlapäivällisellä Washingtonissa, temppuilut. Mutta muut tulivat pian hänen taakseen, käsittäen Eric Golubin Big
Hollywoodista."
"'Kutsumalla jotakuta murhaajaksi ja toivomalla hänen munuaistensa pettävän, jopa vitsailun yhteydessä, on pahaa.
Silti minä en halua Wanda Sykesin kuolevan. Minä en halua hänen munuaistensa pettävän. Minä haluan että
hänestä tulee parempi ihmisyksilö. Toistaiseksi, maailma tulisi olemaan parempi paikka, jos Wanda Sykesiltä
pettäisi yksi asia... hänen äänihuulensa,' hän kirjoitti."
"WND:n perustaja ja toimittaja Joseph Farah sanoi, 'Syyttämällä ihmisiä maanpetoksesta, terrorismista ja
toivomalla että heitä kidutettaisiin ja annettaisiin kuolla -- tuo on sitä, mitä kelpuutettiin pöyhkeän komedian
vuoksi Valkoisen Talon pressitoimittajien juhlapäivällisellä lauantaina... Minä olen hyvilläni, että säästin 200
dollaria lipusta ja siivouslaskun, joka olisi seurannut -- ei smokin takia, ota huomioon, vaan desinfiointiaineen, jota
olisin tarvinnut hangattuani olkapäitä niiden kanssa jotka yökkäsivät ’vitseille’, jotka osoittivat hyvin huonoa
makua,' hän sanoi."
Eräs brittiläinen kriitikko siirsi huomion Wanda Sykesistä presidentti Obaman reaktioon.
"Tony Harnden, USA:n toimittaja London Telegraph -lehdessä, sanoi, 'Mitä Wanda Sykes ajatteli? Ehkäpä
osuvammin, mitä presidentti Barack Obama ajatteli kun hän naurahti ja hymyili, kun komedienne toivoi Rush
Limbaughin kuolemaa?'" [Antikristus-ihminen on täysin tunteeton ja perverssi toisten kuolemille, varsinkin jos
uhri on viaton. Suom. huom.]
"...puhe sai hyvin ruman käänteen kun hän kävi Limbaughin kimppuun. 'Hän kutsui Limbaughia terroristiksi ja
petturiksi, ehdottaen että häntä kidutettaisiin ja toivoi hänen kuolevan. 'Mikä oli hänen [Limbaughin] rikoksensa?
Toivomalla että Obaman politiikka -- jonka hän näkee sosialistisena -- tulisi epäonnistumaan. Noin sitä pitää, tapa,
joka on harkitun debatin tai komedian tuolla puolen ja Obaman reaktio siihen oli hämmästyttävä,' hän sanoi.
'Kuvittele jos koomikko olisi ’vitsaillut’, että Obama oli terroristi, joka oli syyllinen maanpetokseen ja häntä pitäisi
kiduttaa ja sallia kuolla. Siellä olisi syntynyt oikeutetusti voimakasta paheksuntaa.'"

Me saamme selville vielä lisää Wanda Sykesistä, joka antaa huomautuksiaan paljon hyökkäävämmin kuin pelkkä
puolihuolimaton tutkimus paljastaisi.
"'Wanda Sykes on musta, naispuolinen, lesbo, liberaali. Rush Limbaugh on valkoinen, miespuolinen,
heteroseksuaali, konservatiivi. Sen tähden, hänen kritiikkiään Barack Obaman politiikkaa kohtaan pidetään
vihapuheena, samalla kun Sykes kutsuu Rushia murhaajaksi, jolle hän toivoi kuolemaa, ja sitä pidetään
komediana,' hän sanoi."
Minä en olisi voinut sanoa tätä surullista asioiden tilaa yhtään ytimekkäämmin ja suuremmalla intensiteetillä. Jos
"viharikos (Hate Crimes)" -lakialoitteesta tulee laki, ihmiset, joita syytetään sen lausekkeiden alaisuudessa, tulevat
olemaan ihmisiä, jotka ovat uskonnollisesti ja poliittisesti epäsopivia. Todellakin, "kauneus on katsojan silmässä"!
Jopa Obaman Valkoinen Talo säpsähti Sykesin huomautuksista.
"Valkoisen Talon tiedottaja Robert Gibbs sanoi tänään, että aihe ei ollut sopiva komediaosuuteen."
Minä olen tarkkaillut näitä Valkoisen Talon toimittajien juhlaillallisia monta vuotta nyt, ja minä olen aina
hämmästynyt eräänlaisista tempuista, joita siellä tapahtuu. Näyttää siltä ikään kuin turmeluksen henki asettuisi
koko tilaisuuden ylle, saaden ihmiset, jotka normaalisti tajuaisivat paremmin, avaamaan suunsa ja sanomaan
asioita, jotka saisivat "Bileamin aasin" punastumaan!
Muistatko Laura Bushin paheelliset vitsit aviomiehestään vuoden 2005 Valkoisen Talon toimittajien
juhlaillallisilla?
Laura Bushin järkyttävät seksuaaliset vihjailut -- sisältäen hänen viittauksensa aviomieheensä masturboimassa
hevosen siitintä -- tarjoaa "savuava ase" -todisteen siitä, että Hra. Bushin sisin ei ole aidosti kristillinen.
Aloittakaamme kauhea tarinamme.

UUTISKATSAUS: "Laura Bushin tuhma puhe", by John Tierney, The New York Times, reprinted by "The State",
Etelä-Carolina, http://www.thestate.com/mld/state/news/opinion/11557454.htm.
"...lauantai-iltana, Laura Bush asetti uuden standardin. Keskeytettyään aviomiehensä ja käskien häntä istumaan
alas, Laura suoritti stand up -ohjelmaosuuden, johon sisältyi sellaista, mikä oli luultavasti ensimmäinen vitsi
presidentin kuuloetäisyydellä joka sotki hänet ja hevosen sukupuolielimen toisiinsa. Rouva Bush kutsui
aviomiestään Hra. Kiihotukseksi (Mr. Excitement), joka käy nukkumaan klo 21:een mennessä ja muuttaa hänet
[Lauran] ’epätoivoiseksi kotirouvaksi (desperate housewife)’. Hän sanoi, että Lynne Cheneyn Salaisen Palvelun
peitenimeksi tuli Dollar Bill (dollarin seteli) sen jälkeen kun he molemmat kävivät Chippendalesin
strippausnäytöksessä, missä he törmäsivät Sandra Day O’Connoriin ja Ruth Bader Ginsburgiin. Huomauttaen, että
Andoverin ja Yalen yliopistoilla ei ollut ’todella varteenotettavia karjankasvatuskursseja’, hän sanoi, että Hra. Bush
oli aloittanut karjankasvatusuransa yrittäessään lypsää hevosta -- urospuolista -- Hänen ajoituksensa sai yleisön
ulvomaan, ja särmikkäät vuorosanat saivat heidät haukkomaan henkeään. Vitsejä tukahdutetusta seksuaalisesta
turhautumasta alkaen sovinnaisesta kirjastonhoitajasta? Hänen uudestisyntyneen aviomiehensä istuessa siellä
tukena ja nauttien siitä? Ja kameroiden tallentaessa sitä..."
Tämä yksi pikku uutinen lausuu ytimekkäästi julki mitä uskomattominta saastaa mitä olen ikinä kuullut!
Tutkikaamme pikaisesti kohdat, joita Rva. Bush toi julki:
1. Laura sanoi että hänen aviomiehensä meni sänkyyn niin varhain, että hänestä on tullut seksuaalisesti
tyytymätön. Hänestä on nyt tullut yksi "epätoivoisista kotirouvista". Tässä TV-sarjassa, kotirouvat,

jotka ovat seksuaalisesti tyydyttymättömiä, viettelevät suuren määrän miehiä, jotka tulevat heidän
elämiinsä. Eräs ystävä, joka on sukua minulle, näki yhdessä jaksossa kuinka yksi "epätoivoisista
kotirouvista" vietteli hänen nuoren puutarhurinsa! Maan ykkösnaisen (The First Lady)
huomautukset tullaan näkemään miljoonien ihmisten keskuudessa positiivisena kannatuksena tähän
kauheaan TV-sarjaan.
2. Lauran vitsi presidentti Bushista masturboimassa hevosen sukupuolielintä -- uroshevosen -- on täysin
käsittämätön! Sanonta "yrittää lypsää hevosta -- urospuolista" on maaseudun murretta, mikä
tarkoittaa että Hra. Bush masturboi uroshevosta! Tämä on eläimellisyyttä, ja melkoisen kiusallista
tullessa maan ykkösnaisen huulilta presidentti Bushin istuessa siellä nauramassa. Mutta, mikä
tärkeintä, se paljastaa Hra. Bushin todellisen luonteen; kun sinä pohdiskelet Hra. Bushin reaktiota
Lauran vitsailuun, sinä ymmärrät että hänellä on pelastumattoman syntisen sydän!
3. Hra. Bush vain "istui siellä ja nautti siitä"! Katso tarkkaan tätä kuvaa, yläpuolella. Presidentti nauraa
innokkaasti! Jos minun vaimoni lausuisi näitä törkyvitsejä, minä olisin välittömästi noussut
tuoliltani, kävellyt ripeästi ylös lavalle niin ankara ilme kasvoillani kuin vain voisin saada aikaan, ja
vienyt vaimoni pois mikrofonin ääreltä ja alas lavalta. Istumalla siellä ja nauttien esityksestä,
presidentti viestitti koko maailmalle että hän hyväksyi sen mitä hänen vaimonsa sanoi ja piti hänen
huomautuksiaan ei ainoastaan hyväksyttävinä, vaan myös nautinnollisina.
4. Rva. Bush sanoi sitten, että hän oli kapakkakierroksella Rva. Cheneyn kanssa, kun he törmäsivät
Korkeimman oikeuden tuomareihin Sandra Day O’Connoriin ja Ruth Bader Ginsburgiin
Chippendalesin -- miespuolisen strippausryhmän -- näytöksessä! Rva. Cheney oli niin haltioissaan
heidän strippausesityksestä, että hän sulloi niin monia yhden dollarin seteleitä (One Dollar Bills)
miesstrippareiden stringeihin (G-String), että Salainen Palvelu alkoi kutsua häntä nimellä, "Dollar
Bill".
Jälleen kerran, me näemme likaista, seksuaalisesti avointa kieltä Rva. Bushilta -- jonka Hra. Bush hyväksyi -- ja
signaalin Amerikan nuorisolle, että tämä "uudestisyntynyt" presidentti ei huomaa mitään väärää henkilössä, joka
suorittaa strippausesitystä lavalla, tai on ryhtynyt eräänlaiseen rappioseksuaaliseen vihjailuun, joka saisi
merimiesjoukon punastumaan.
Hra. Bush näytti todellisen sisimpänsä sallien vaimonsa jatkaa, mutta mikä tärkeintä, nauramalla muun yleisön
mukana. Lisäksi, hän ei pyytänyt anteeksi Amerikan kansalaisilta, eikä määrännyt Valkoisen Talon toimittajia
julkaisemaan anteeksipyyntöä. Mitään anteeksipyyntöä ei tulla ikinä kuulemaan hänen huuliltaan.
Nämä kaksi tapausta paljastavat totuuden sananparresta, jota Cutting Edge on aina opettanut: ei ole olemassa
pienintäkään eroa demokraatti- ja republikaanipuolueiden välillä. Käytävän kummankin puolen johtajat ovat
yhtäläisesti sitoutuneet Uuden maailmanjärjestyksen esille saattamiseen, ja sama paha sydän sykkii kummankin
sisällä.
Jotakin on olemassa koskien Valkoisen Talon toimittajien juhlaillallisia, sillä ne ovat tuottaneet joitakin mitä
häpeällisimpiä "komedia" -ohjelmaosuuksia mitä on kuviteltavissa.
Mitä Raamattu sanoo ihmisten sydänten tilasta aikakauden lopussa?
"Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen." [2 Tim. 3:13]
Todellakin, meidän huippujohtajiemme kamalat temppuilut osoittavat tämän profetian paikkansapitävyyden ja
kertovat meille, että me olemme astumassa aivan aikakauden loppuun.
--------------------------------Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön
tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka
varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata
ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten
tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda
monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.

Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin
välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa
sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun
tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.
Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen
todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa,
sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti
uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä
vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.
Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.
Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat
nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.
Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:
Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156
Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.
Tämä on Cutting Edge Ministeriön artikkeli numero 2362
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