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”Fifty Shades of Gray” -romaanin perversioita opetetaan koululaisille Yhdysvalloissa – 
Fundamentalistikristityt Illuminatin perimmäinen tuhoamiskohde 

Tässä kaksi osiota poimittuna tuoreesta Cutting Edgen viikkokirjeestä, jotka ovat profeetallisesti ajankohtaisia 
aiheita. Ensimmäisessä osiossa David Bay paljastaa sodomian kehittymisen Yhdysvalloissa kun maan 
koulujärjestelmässä on alettu opettaa seksuaalisia perversioita oppilaille. Tämä käy yhteen uuden julkisissa 
elokuvateattereissa näytettävän pornoelokuvan, ”Fifty Shades of Gray”, kanssa, joka on seksuaalisen 
moraalittomuuden kyllästämä. Elokuva perustuu samannimiseen romaaniin. Toisessa suomentamassani 
viikkokirjeen osiossa puolestaan kerrotaan Obaman hallinnon aikeista järjestää Valkoisessa Talossa uskontojen 
ääriaineksia vastustava konferenssi, johon kuitenkin osallistuu eräs islamin edustaja, joka on ollut tekemisissä 
jihadistiryhmien ja muslimiterroristien kanssa. Tällä tavalla tulee paljastetuksi mikä Barack Obama on miehiään. 
Todellinen Illuminatin tavoite on kukistaa kristinuskon ”ääriainekset” eli ns. fundamentalismi-kristillisyys.

------------------------------------

Cutting Edgen viikkokirje
18.2.2014

-------- This Week’s Hot News --------

-------- Tämän viikon kuumat uutiset --------

II. Keskikoulun oppilaille annetaan tehtäviä teemalla ”Fifty Shades of 
Gray” (Viisikymmentä harmauden sävyä), altistaen heidän nuoret 
mielensä syvään seksuaaliseen perversioon.

UUTISKATSAUS: ”  Keskikoulun oppilaille annetaan 'Fifty Shades Of Grey' -tehtäviä”, Huffington Post, 
11.2.2015

”MONESSEN, Pa. (AP) – Vanhemmat Pennsylvanian koulupiirissä ovat muuttumassa punaisen 50 eri sävyksi 
sananhakutehtävien vuoksi joita annettiin keskikoulun oppilaille perustuen eroottiseen romaaniin ja elokuvaan. 
Oppilaille Monessen'issa annettiin tehtäviä jotka perustuivat 'Fifty Shades of Grey' -romaaniin, joka sisälsi 
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termejä kuten 'läimäyttäminen', 'alistuva', 'nahkakäsiraudat' ja 'orjuutus'. Muut sanat listalla olivat selvempiä.”

Kun raivostunut vanhempi haastoi rehtorin ja koulun johtokunnan jäsenet koskien seksuaalisen perversion 
kylvämisen kauhistuttavia siemeniä, he kieltäytyivät vastaamasta, haluamatta että heidän huomautuksiaan 
kirjattaisiin ylös!

”Elokuva saa ensi-iltansa teattereissa perjantaina (13.2.2015). Se pohjautuu E. L. James'in kirjoittamaan 
bestseller-kirjaan joka kertoo yliopisto-opiskelijasta ja hänen (she) paahtavasta suhteesta 27-vuotiaaseen 
miljardööriin mieltymyksellä orjuuttamiseen, kurinpitoon, sadismiin ja sadomasokismiin.”

http://fi.wikipedia.org/wiki/Fifty_Shades_of_Grey

Amerikka on ryntäämässä samaan kuiluun, johon Sodoma ja Gomorra putosivat monta tuhatta vuotta sitten. Nämä
kaksi suurta kaupunkia opettivat ja harjoittivat mitä pahinta ja kaikkein perversseintä kuviteltavissa olevaa seksiä.

Ja he opettivat kaikkea tätä perversiota heidän koulujärjestelmässään! Jeesus varoitti että aikakauden lopulla, 
”Lootin päivät” palaisivat maailmaan. Valitettavasti Amerikka on tiennäyttäjä tälle lisääntyneelle perversiolle.

Voin kuulla Jumalan väkevän äänen:

”Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen 
synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen 
asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.” (Ilmestyskirja 18:4-5)

Kristitty vanhempi, sinun täytyy kiskaista lapsesi ulos julkisista kouluista – HETI! Ennenkuin he menettävät 
kallisarvoiset ikuiset sielunsa koulujärjestelmälle joka on täysin vastakkainen kristillisiin arvoihin ja normeihin 
nähden.
 

IV. Olkaa varuillanne! Fundamentalistiset kristityt ovat perimmäinen 
kohde kun Obaman Valkoinen Talo isännöi ”Väkivaltaisten 
ääriliikkeiden vastustamiskokousta (Countering Violent Extremism 
Summit)”!

UUTISKATSAUS: ”  Valkoisen Talon huippukokous esittelee muslimijohtajan jolla on historia 
terroristiryhmien puolustamisesta”, Brietbart News, 17.2.2015

”Muslimien julkisten asioiden neuvosto (The Muslim Public Affairs Council (MPAC)) julkaisi kuvan Twitterissä 
vahvistaen, että sen johtaja, Salam Al-Marayati, osallistuu Valkoisen Talon huippukokoukseen joka käsittelee 
väkivaltaisten ääriliikkeiden vastustamista, joka alkoi tiistaina.”

”Al-Marayati'lla on pitkä historia mitä tulee terroristien ja jihadistijärjestöjen puolustamiseen … MPAC, joka 
perustettiin vuonna 1998 muslimiveljeskunnan läheisten liittolaisten toimesta, omaa historian, joka on pullollaan 
ääriliikkeiden julistuksia.”
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Miten huvittavaa! Presidentti Obama itseasiassa salli MPAC'n jäsenen tulla Valkoisen Talon konferenssiin 
keskustelemaan keinoista joilla taistella ”väkivaltaista ekstremismiä” vastaan! Se on kuin pyytäisi nälkäistä kettua
vartioimaan kanalaa.

Muistatko presidentti George W. Bushin luennot joita käytettiin meitä varten ymmärtääksemme, että ongelma 
tässä maailmassa EI ole islam, vaan ääri-islam? Mutta presidentti Bush meni sitten askelta pidemmälle. Hän 
totesi, että jokaisella uskonnolla maan päällä on omat ääriaineksensa, kuten kristinuskolla.

Siksi Bush totesi rohkeasti, ”todellinen ongelma on ekstremismi jokaisessa uskonnossa”.

Älä eksy: Illuminati aikoo taistella ekstremismiä vastaan kristinuskon sisällä. Ja se tarkoittaa fundamentalismi-
kristillisyyttä. Eräänä päivänä me kaikki kristityt ymmärrämme, että me olemme olleet kohteina koko ajan.

Tämä Illuminati-kortti, näytetty ylhäällä vasemmalla, tallentaa sekä Illuminatin että heidän verisen 
suunnitelmansa vakaumuksen vapauttaa maailma ”kaikista fanaatikoista”! Fundamentalistinen kristinusko on 
heidän tähtäimessään. Ainakin presidentti Obama on rehellinen, kun hän sallii muslimiveljeskunnan liittolaisen 
osallistua Valkoisen Talon kokoukseen keskustellaakseen siitä kuinka kukistaa ”ääriainekset”!

Älä epäile tätä!

Lähettänyt Olli-R klo 15.47
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