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Amerikan seksuaalinen moraalittomuus alkaa muistuttaa Sodoman tilannetta – 

Kuolemanrangaistus on raamatullinen, jota vastaan Amerikassa hyökätään nykyään  

Tässä tuoreen Cutting Edgen viikkokirjeen kaksi viimeistä osiota (osa 2), joista ensimmäisessä David Bay 

paneutuu Amerikan Yhdysvaltojen lisääntyneeseen seksuaalisen moraalittomuuden tilaan kun Sodoman henget 

yrittävät vallata maata. Erityisesti kiinnitetään huomiota homoseksuaalisuuden ja lasten hyväksikäytön 

keskinäiseen yhteyteen. Tilastot osoittavat selvästi että lasten hyväksikäyttäjä ja ahdistelija on harvemmin 

heteroseksuaali. Vääristyneen seksuaalisuuden kasvun kanssa tuomiot seksuaalirikoksista Amerikassa ovat 

myöskin höllentyneet. Sodoman kaltainen tilanne tuo lopulta tuomiot Amerikalle joka on Ilmestyskirjan suuri 

Babylon joka kukistuu (Ilm. 18). Jälkimmäisessä osiossa käsitellään kuolemanrangaistusta Amerikassa ja 

Raamatussa yleisesti kun sitä vastaan ollaan hyökkäämässä liberaalien ja vasemmistolaisten taholta. Tuorein 

älämölö syntyi kun kuolemaantuomitun teloitus Amerikassa epäonnistui niin että rikollinen ei kuollut heti vaan 

joutui kitumaan ennen kuolemaansa. David puolustaa vahvasti kuolemanrangaistusta, joka mainitaan Vanhassa 

Testamentissa Jumalan oikeutettuna rangaistustapana. Synneistään johtuen Amerikka tulee kokemaan oman 

kuolemantuomionsa lähitulevaisuudessa. Aika on lähellä! Viikkokirjeen osiot suomensi: Olli R. 
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Trailer 
 

II. Jälleen kerran radikaalit voimat yrittävät laillistaa aikuisen ja 

lapsen välisen seksin! 

 

Amerikkaan ollaan jälleen kerran hyökkäämässä eräänlaisten hengellisten voimien kautta joita nähtiin 

Sodomassa ja Gomorrassa! 
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UUTISKATSAUS: ”Vasemmiston työntö aikuisen ja lapsen väliseen seksiin”, Charisma News, 29.4.2014 

 

”Entisen lapsinäyttelijä Michael Egan'in järkyttävät väitteet avoimesti homoa X-Men elokuvan ohjaajaa ja 

tuottajaa Bryan Singer'iä vastaan ovat lamauttaneet Hollywoodin suhteelliseen hiljaisuuteen. Minä sanon 

'suhteellinen hiljaisuus' koska ellei hän olisi katolilainen pappi, relativistisen vasemmistolaisen väärä kerronta on, 

että homomies on aina uhri ja ei koskaan uhreja aikaansaava.” 

 

”Siitä huolimatta, tämä uusin episodi on jälleen kerran suunnannut valokeilan vakiintuneeseen yhteyteen 

homoseksuaalisen elämäntavan/liikkeen ja pedofilian kesken – yhteys joka, huolimatta 'progressiivisista' 

kieltämisistä päinvastaiseen, piilottelee selvästi näkyvillä.” 

 

Kuinka monta prosenttia homoseksuaalisista miehistä saalistaa alaikäisiä teinipoikia? 

 

”... tutkimus, joka on julkaistu vasemmalle kallellaan olevassa seksuaalisen käyttäytymisen arkistossa (Archives 

of Sexual Behavior) yli 200 tuomitusta pedofiilista ja pederastista. Se havaitsi että ”86 prosenttia miespuolisten 

kimppuunkävijöistä kuvailivat itseään homoseksuaalina tai biseksuaalina.” Tämä osoittaa, kuten Family Research 

Council'in Peter Sprigg huomauttaa, että 'homoseksuaalit tai biseksuaalit miehet ahdistelevat suunnilleen 10 

kertaa todennäköisemmin lapsia kuin heteroseksuaaliset miehet'.” 

 

”Yhteys homoseksuaalisen hyväksikäytön ja gay-identiteetin välillä on kiistämätön. Vaikkakaan ei läheskään 

kaikki gay-tunnistetut miehet ja naiset ole lasten hyväksikäyttäjiä tai olleet itse hyväksikäytettyjä lapsina, 

todennettavissa oleva tosiasia on, että hälyttävän suuri osa heistä on hyväksikäyttäjiä ja olivat itse 

hyväksikäytettyjä. Kuten useimmat seksuaalisen hyväksikäytön muodoista, sykli on noidankehämäinen. Syntynyt 

tuollaiseksi? Ei suuresti. Tehty tuollaiseksi? Surullista kyllä, se näyttää siltä.” 

 

”Mutta yhtä huolestuttavaa on se tosiasia, että monet näkyvimmistä LGBT-aktivisteista maailmanlaajuisesti ovat 

joko avoimesti vahvistaneet tai antaneet epäsuoran hyväksyntänsä sille mitä vasemmisto kaunistelevasti kutsuu 

'sukupolvien väliseksi läheisyydeksi' (lue: lapsiraiskaus).” 

 

Presidentti Obaman hallintoa ei voida laskea mukaan niihin jotka suojelevat nuoria lapsia näiltä gay-saalistajilta. 

Presidentti on nimittänyt nälkäisen ketun suojelemaan kanalaa! 

 

”15-vuotias lukion toisen vuoden opiskelija kertoi opettajalle että hän oli harrastanut homoseksiä 'vanhemman 

miehen' kanssa. Ainakin lakisääteinen raiskaus tapahtui. Fox News raportoi että opettaja rikkoi osavaltiolakia, 

jossa vaaditaan, että hän kertoo hyväksikäytöstä. Tuo entinen opettaja, Kevin Jennings, on presidentti Obaman 

'turvallisen koulun tsaari (safe school czar)'.” 

  

  
Seminaari Yhdessä (Seminar One), ”Uuden Maailman Järjestyksen Amerikan johto”, näytämme mikä oli 

tilanne Sodoman kaduilla tuona päivänä kun enkelit tulivat Lootin taloon. Miehet ja nuoret pojat ympäröivät 

Lootin talon, vaatien häntä lähettämään enkelit ulos jotta he voisivat sekstailla heidän kanssaan. Kerrataanpa asiaa 

Raamatun ilmoituksesta. 

 

Enkelit olivat tulleet Lootin taloon yöpyäkseen ja he olivat juuri nauttineet päivällisen 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] 

http://www.charismanews.com/opinion/clarion-call/43654-the-left-s-push-for-adult-child-sex
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"... 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 katkelmasta voimme nähdä että nuoret pojat ja vanhat miehet ympäröivät Lootin talon otaksuen täysin 

saavansa julkista homoseksiä enkelien kanssa Lootin talossa! Myös Amerikassa tänään – vaikka meidän Korkein 

oikeus on laillistanut sodomian – se on laitonta kaikille pareille harjoittaa julkista seksiä, olipa heteroseksuaali tai 

homoseksuaali. Meillä on lait julkista seksiä vastaan, mutta Sodomalla ilmeisesti ei ollut, sillä homomiehet 

ympäröivät talon osoittamatta mitään pelkoa pidätyksestä. He olivat häpeämättömän röyhkeitä. 

 

Voimme syyttää ”seksitutkija” Tri. Kinsey'ta tämän seksuaalisynnin räjähtämisestä Amerikassa tänä päivänä. 

Kinsey'n raportteja (”The Kinsey Reports”) on käytetty hyväksi muuttamaan lakeja koskien seksuaalirikoksia 

Amerikassa, johtaen minimaalisiin rangaistuksiin joita niin usein annetaan raiskaajille ja pedofiileille. Edelleen on 

selitetty että Kinsey'n tiedot loivat perustuksen seksuaalikasvatukselle – kouluttaen opettajia, psykologeja ja jopa 

katolisia pappeja ihmisen seksuaalisuudessa. Mikä on ollut seurauksena? 

 

Työskennellen salaa ullakollaan, Tri. Kinsey oli eräs Amerikan alkuperäisistä pornografian tuottajista. Hänen 

vaikutuksensa inspiroi Hugh Hefner'iä panemaan alulle Playboy -aikakauslehden – ”pehmeä” lähestymistapa 

pornoon – joka aikanaan eskaloituisi yleiseen pornografian käyttöön aikakauslehtien, kaapelitelevision ja 

Internetin avulla. Vuonna 2006 kalifornialainen lasten ahdistelua ja seksuaalista hyväksikäyttöä tutkiva 

asianajotoimisto (California Child Molestation & Sexual Abuse Attorneys) kertoi että: ”Uhrien määrä koskien 

lapsuudessa tapahtunutta seksuaalista hyväksikäyttöä ja ahdistelua kasvaa joka vuosi. Tämä kauhistuttava rikos on 

suoraan sidoksissa pornon kasvuun Internetissä.” 

 

Mikä on kaikkein järkyttävintä, Alfred Kinsey'ta on syytetty pedofiilien kouluttamisesta työskentelemään 

sekuntikellojen kanssa ja tallentamaan lasten, joita ollaan raiskaamassa, reaktiot – kaikki ”tieteen” nimissä.  

 

Mikä on Jumalan vastaus? 

 

”Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien 

tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi … Sillä hänen syntinsä ulottuvat 

taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.” (Ilmestyskirja 18:2,5) 

 

Jumala on havahtunut ja valmistelee historian suurinta tuomiota Amerikan Yhdysvaltojen ylle. 

 

”Hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.” 

 

Kurottaudu aggressiivisesti kaikkien ystäviesi ja läheistesi luokse jotka eivät ole vielä pelastuneet, varoita heitä 

Jumalan tulossa olevasta vihasta. Jumala neuvoo: ”Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen 

synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa.” 
 

  
III. Sen jälkeen kun rikollinen ei kuollut heti teloituksensa aikana, 
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kuolemanrangaistuksen vastustajat ryntäsivät välittömästi 

hyökkäykseen, väittäen, että Amerikan täytyy poistaa 

kuolemanrangaistus (Capital Punishment). 
 

UUTISKATSAUS: ”Möhlitty teloitus Oklahomassa sytyttää uudelleen keskustelun 

kuolemanrangaistuksesta”, The Washington Post, 30. huhtikuuta 2014 

 

”Tiistai-illan möhlitty teloitus Oklahomassa, joka johti vangin vääntelehtivään kuolemaan sydänkohtauksesta 

johtuen 43 minuuttia sen jälkeen kun hän vastaanotti sen minkä oletettiin olevan tappava ruiske, oli vain yksi 

sarjassa tunaroituja teloitusyrityksiä viime vuosina. Se yllyttää vaatimaan keskeytystä kuolemanrangaistuksiin 

kuolemanrangaistuksen vastustajilta.” 

 

Kun amerikkalaiset liikkuivat oikealle monissa näkemyksissään – erityisesti koskien tuliaseita – he liikkuivat 

oikealle kuolemanrangaistusasiassa. Presidentti William Clintonin päivinä, kuolemanrangaistuksen vastustajilla 

näytti olevan yliote. Nyt, saamme kuulla paljon retoriikkaa koskien kuolemanrangaistuksen tehoa. 

 

Historiallisesti, kuolemanrangaistuksen vastustajat ovat perustelleet vastalauseensa kahdella seikalla: 

 

1) Kuolemanrangaistus on barbaarinen – pitää aina kysyä oliko uhrin kuolema jopa barbaarisempi. Ottaen 

huomioon toimenpiteet joihin osavaltiot ryhtyvät varmistaakseen että murhaajaparka ei kärsinyt, voit turvallisesti 

olettaa että, suurimmassa osassa teloituksia, tekijä kärsi paljon vähemmän kuin hänen viaton uhrinsa. 

 

2) Kuolemanrangaistus ei estä rikollisuutta – tiesitkö että Jumala ei koskaan tarkoittanut kuolemanrangaistuksella 

estettävän rikollisuutta? 

 

Itseasiassa, koska Jumala loi kuolemanrangaistuksen tiettyjen rikosten vuoksi, meidän on katsottava Raamatusta 

vastauksiamme. Aluksi, vastatkaamme kritiikkiin että kuolemanrangaistus ei estä rikoksia. 

 

Viidennen Mooseksenkirjan luvussa 13:5, Jumala kertoo meille viimeisessä lauseessa mikä 

kuolemanrangaistuksen tarkoitus on Israelin oikeusjärjestelmässä – ”Poista paha keskuudestasi.” Jumala toistaa 

tämän syyn perustaa kuolemanrangaistus 5. Mooseksenkirjan luvussa 22:21, ”Poista paha keskuudestasi.” Ja 

jälleen, jakeessa 24, ”Poista paha keskuudestasi.” 

 

Toisin sanoen, Jumala ei koskaan tarkoittanut kuolemanrangaistuksen olevan rangaistus tai peloke; Hän tarkoitti 

kuolemanrangaistuksen ”estämään” rikoksen, mutta ainoastaan irrottamaan yhteiskunnasta tuon rikollisen 

ikuisesti. Muista tämä seuraavan kerran kun kuulet keskustelua kuolemanrangaistuksesta. Liian pitkään, me 

kristityt olemme sallineet kuolemanrangaistuksen vastustajien määritellä kansallisen keskustelun ehdot, ja me 

tosiaan löydämme itsemme päätyneenä puolustuskannalle kun tämä väärä argumentti kuolemanrangaistusta 

vastaan nostetaan esille. 

 

Jumalan alkuperäinen tarkoitus oli poistaa pysyvästi rikollinen yhteiskunnasta! Tämä rangaistus poistaa pysyvästi 

yhteiskunnasta nuo rikolliset jotka tappaisivat uudestaan, ja uudestaan, ja uudestaan. 

 

Nyt, tarkastelkaamme rikoksia joita Jumala piti niin inhottavina että syyllisen täytyy kuolla. 

 

Rikoksia, joista Jumala määräsi kuolemanrangaistuksen: 

 

* Insesti – 3. Mooseksenkirja 18:6-16 

 

* Seksuaaliset suhteet anoppiin – 3. Mooseksenkirja 18:12-16 

 

* Seksuaaliset suhteet naapurin vaimoon – 3. Mooseksenkirja 18:20 

 

* Lasten uhraaminen uskonnollisessa seremoniassa – 3. Mooseksenkirja 18:21 

 

* Homoseksuaalisuus – 3. Mooseksenkirja 18:22; 20:13 

http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/04/30/botched-oklahoma-execution-reignites-death-penalty-debate/?tid=pm_national_pop
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* Eläimiin sekaantuminen – 3. Mooseksenkirja 18:23; 20:15-16 

 

* Isän ja äidin kiroaminen – 2. Mooseksenkirja 20:17; 3. Moos. 18:9 

 

* Jokainen, joka on meedio ja jolla on vainaja- tai tietäjähenki, tai on noita – 3. Moos. 20:27 

 

* Murha – 2. Moos. 21:12 

 

* Jokainen joka kidnappaa toisen henkilön – 2. Moos. 20:16 

 

Esitämme nämä Kirjoitukset jotta voit ymmärtää miten Jumala näkee kuolemanrangaistuksen ja kuinka Hän 

suunnittelee rankaisemisen näistä synneistä. Mielenkiintoista kyllä, useimmat amerikkalaiset nykyään eivät 

katsoisi minkään näistä synneistä olevan tarpeeksi vakava, että se oikeuttaa kuolemanrangaistukseen. Kaikkien 

kristittyjen jotka vastustavat kuolemanrangaistusta oletetulla perusteella, ettei se ole kristillistä, tarvitsee vain 

muistaa että Jeesus Kristus ei koskaan poistanut Vanhan Testamentin moraalikoodia. Itseasiassa, Hän hyväksyi 

sen, sanoen, ”Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut 

kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa 

pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.” [Matteus 5:17-18] Kristittyjen, jotka 

tällä hetkellä vastustavat kuolemanrangaistusta, täytyy edelleen ymmärtää että he pelaavat suoraan Uuden 

Maailman Järjestyksen suunnitelman pussiin, ja lisäksi taistelevat Jumalaa vastaan! 

 

Amerikka ei käsittele rikollisiaan kuten Jumala edellyttää. Mitä tapahtuu kansakunnalle jonka johtajat 

johdonmukaisesti kieltäytyvät suorittamasta Jumalan käskyjä koskien rangaistusta näistä edellä luetelluista 

rikoksista? 

 

Runsaan varoittamisen jälkeen, Jumala tulee toteuttamaan kuolemanrangaistuksen koko kansakuntaa vastaan. 

Kuuntele: 

 

Jeremia 12:17 – ”Mutta jos he eivät kuule, niin minä tempaan pois ja hukutan sen kansan, sanoo Herra.” 

Sanamuoto alkuperäisessä heprean kielessä koskien tätä jaetta, on, että puutarhuri nyppii rikkaruohon juurineen 

päivineen tuhotakseen sen. Jumala on säännöllisesti tuhonnut kansakuntia tällä mitä perinpohjaisimmalla tavalla 

historiassa, ja tulee tekemään niin jälleen lähitulevaisuudessa. 

 

Juudaksen kirje 14b-15 – ”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja 

rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan 

ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet.” 
 

Sielumme ovat järkytetyt sisällämme kun me kuulemme mitä halpamaisimmista synneistä joita tehdään 

yhteiskunnassamme tänä päivänä. Sielumme ovat järkytetyt sisällämme kun me kuulemme ihmisten pilkkaavan 

Jeesusta Kristusta valehtelemalla saarnastuoleista ja TV-ministeriöistä käsin jotka saastuttavat meidän 

kallisarvoista maatamme. Kuten Loot, jonka vanhurskas sielu oli hirveän ahdistunut kaikesta synnistä ja 

moraalisesta turmeluksesta jota hän todisti päivittäin, meidän sielumme ovat samaten hirveän kaltoin kohdellut ja 

järkytetyt. 

 

Psalmi 104:35, ”Hävitkööt syntiset maasta, älköön jumalattomia enää olko.” Tämä on koko Ilmestyskirjan 

perimmäinen tavoite. Jumala aikoo eroon maapallon kaikista synnintekijöistä, käyttämällä neljää sotilaallisen 

tuhoamisen asetta, nälänhätää, kulkutauteja, ja villipetoja. 

 

Nämä Raamatun lainaukset kansallisesta tuhosta vievät meidät takaisin aikaisempaan keskusteluumme 

Ilmestyskirjan luvusta 18, missä Jumala toteuttaa kuolemanrangaistuksen Amerikalle! Aika on lyhyt ja Jumalan 

tuomio lähestyy. 

 

Varoita eksynyttä. Varoita jumalatonta. Varoita läheisiäsi! Pian, armon ja sääliväisyyden aikakausi tulee olemaan 

mennyttä. 

Lähettänyt Olli-R klo 14.35 
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