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Aborttiradikaalien suorittama symbolinen Jeesus-vauvan murhaaminen katolisen kirkon 
edessä – Planned Parenthood painostaa USA:n kongressia pysäyttämään presidentti 
Trumpin nimittämän tuomarin hyväksymisen korkeimpaan oikeuteen 

Tässä Cutting Edgen uutishälytyskirje (NewsAlert) vajaan parin viikon takaa, josta poimin suomennettavaksi 
kaksi ensimmäistä osiota, koska niissä näkyy se saatanallinen ajanhenki, joka tuo Jumalan tuomiota yhä 
lähemmäksi koskien nykymaailmaa ja eritoten Amerikkaa. Kuten jutun otsikosta näkyy, niin kyse on 
aborttimielisten argentiinalaisten yrityksestä osoittaa vihaansa kristinuskoa kohtaan toimimalla kuin itse 
paholainen ja kirjeen toisessa osiossa kerrotaan tunnetun amerikkalaisen aborttijärjestön poliittisesta 
vaikuttamisesta, kun se yrittää pitää Amerikan synnillisellä tiellä kohti maansa turmiota. Uutisosiot kirjoitti CE:n 
David E. Bay. 
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I. Aborttiradikaalit suorittavat Jeesus-vauvan murhan katolilaisen 
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kirkkorakennuksen edessä!

Radikaalit ahdistelevat Neitsyt Mariaa julkisella kadulla, pakottaen 
symbolisesti Jeesus-vauvan veriseen aborttiin!

UUTISKATSAUS: ”  Abortti-aktivistit tappavat Jeesus-vauvan havainnollistavassa Neitsyt 
Marian abortissa katolisen kirkkorakennuksen ulkopuolella”, Life News, 15. maaliskuuta 
2017

”Abortti-aktivistit abortinvastaisessa (pro-life) Argentiinassa ilmeisesti ajattelevat olevansa 
mahdollisimman havainnollistavia ollakseen paras tapa edistämään abortteja. Abortti-aktivistit 
järjestivät törkeän ja inhottavan julkisuustempun paikallisen katolisen kirkon ulkopuolella. 
Protestin tarkoituksena oli kiinnittää huomio maan aborttivastaisiin lakeihin kansainvälisenä 
naistenpäivänä – ikäänkuin tyttövauvojen surmaaminen aborttien avulla jotenkin edistäisi naisten 
asiaa.”

Hengellinen viha, jota nämä aborttimieliset radikaalit näyttivät Jeesusta Kristusta kohtaan on 
selkeästi esillä ja se tulee suoraan helvetin kuilusta! Tiesitkö, että Saatana yritti tappaa Jeesus-
vauvan heti kun Hän tuli ulos Marian kohdusta?

”Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, 
ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä. Hän oli raskaana ja huusi 
synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää.” (Ilmestyskirja 12:1-2)

Ilmeisesti tämä ”vaimo, vaatetettu auringolla” ja ”päässään seppeleenä kaksitoista tähteä” on 
Neitsyt Maria. Meille kerrotaan lisäksi, että tämä Neitsyt oli raskaana ja lähestyi synnyttämisen 
ajankohtaa.

Mutta yhtäkkiä, lohikäärme (Saatana) yrittää siepata lapsen heti kun Hän tulisi ulos äitinsä 
kohdusta!

”Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli 
seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua … Ja lohikäärme seisoi
synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen 
synnyttäisi.” (Ilmestyskirja 12:3-4)

Mutta, Jumalan kaikkivoipainen mahti pelasti tulevan Lunastajan koskien syntistä ihmiskuntaa ja 
saattoi Hänet turvaan Taivaassa.

”Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja
hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö.” (Ilmestyskirja 12:5)

Niinpä nämä aborttiradikaalit asettuivat Lohikäärmeen/Saatanan puolelle yrittäessään murhata 
Jeesus-vauvan! Paholainen, Väärä Profeetta ja Antikristus eivät olisi voineet luoda 
havainnollistavampaa ja halveksittavampaa tekoa kuin tämänlaista. Uskovatko he todella, että 
heidän verinen spektaakkelinsa ja heidän silvottujen ruumiinosien levittelemisensä ympäri katua 
saa ihmiset maailmanlaajuisesti yhtäkkiä tukemaan aborttia?

Koska ilmeinen vastaus on ”EI”, niin silloin nämä radikaalit yksinkertaisesti näyttävät meille 
heidän syvän sisäisen vihansa Jeesusta Kristusta kohtaan!
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II. Planned Parenthood kehottaa Kongressia kieltäytymään 
hyväksymästä tuomari Gorsuch'ia korkeimpaan oikeuteen, koska hän 
äänestäisi lopettamaan Abortti pyydettäessä -käytännön!

UUTISKATSAUS: ”  Planned Parenthood kehottaa senaattia ”tekemään kaiken tarvittavan” 
pysäyttämään Neil Gorsuch'in, koska hän uhkaa aborttioikeutta”, Life News, 14. 
maaliskuuta 2017

”Tuomari Neil Gorsuch'in konfirmaatiokuulemisten myötä, joiden on määrä alkaa ensi 
maanantaina, aborttiteollisuus ja sen media-liittolaiset ovat kiihdyttämässä Neil Gorsuch'in 
vastustamista, joka on liittovaltion vetoomustuomioistuimen tuomari, jonka presidentti Donald 
Trump on nimittänyt korvaaman edesmenneen Antonin Scalia'n korkeimmassa oikeudessa.”

”Nelisivuinen kirje, jonka on allekirjoittanut 55 aborttimyönteistä ryhmää … oli tarkoitus 
toimittaa joskus tänään senaatin demokraateille.”

”'Pyydämme senaattoreita tekemään kaiken tarvittavan tämän nimityksen estämiseksi', ryhmä 
kirjoitti. 'Gorsuch on osoittanut, että hän menee uskomattoman pitkälle saavuttaakseen tuloksen, 
joka estäisi naisten pääsyn peruslisääntymisterveydenhuoltoon [eli aborttiin]'.”

Minä suutun joka kerta kun aborttimielinen ryhmä määrittelee uudelleen verisen aborttimurhan 
”naisten pääsyksi peruslisääntymisterveydenhuoltoon”! Valkoisen valtaistuimen tuomiopäivänä, 
Tuomari Jeesus ei salli sellaisen hölynpölyn tulla oikeussaliinsa!

Kuuntele mitä Jumala sanoo ”Babylon Amerikalle” (Ilm. 18:2-5):

”Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja 
tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien 
saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat 
kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja 
maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta." 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.”
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Ja suomentaja sanoo, että Aamen!

Lähettänyt Olli-R klo 1.03 
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