
sunnuntai 28. kesäkuuta 2015

Amerikka on nyt virallisesti uusi Sodoma! – Kalifornian osavaltio hyväksyy pakollisen 
lasten rokottamisen! 

Tässä jälkimmäinen osa viime perjantain Cutting Edgen uutishälytyskirjeestä (NewsAlert), jonka ensimmäisen 
osan julkaisin eilen. Tämä osa sisältää kaksi suomentamaani osiota uutiskirjeestä. Ensimmäinen käsittelee USA:n 
korkeimman oikeuden tuoretta päätöstä hyväksyä homoavioliitot kaikissa Amerikan osavaltioissa. Samaa 
sukupuolta olevien avioliitto on nyt perustuslaillinen oikeus. Mikään yksittäinen osavaltio ei siis voi enää kieltää 
homopareja avioitumasta Yhdysvaltojen maaperällä. Tämä tapahtuma on David Bay'n mielestä virstanpylväs-
päätös Amerikan historiassa, joka tekee maasta virallisesti uuden Sodoman. Toisessa suomentamassani osiossa 
kerrotaan Kalifornian lainsäädäntöelimen tuoreesta päätöksestä hyväksyä lasten, jotka käyvät julkisia kouluja, 
pakolliset rokotukset. Tämä on suuntaus, jota Globaali Eliitti on suunnitellut koko ajan, eli pakollisten rokotusten 
avulla aiotaan surmata satoja miljoonia ihmisiä maailmanlaajuisesti väestön vähentämiseksi Eliitin toivomalle 
tasolle. Ensin siis luodaan peloke jollakin uudella tehdasviruksella, ollen raamatullinen ruttotauti, johon sitten 
vastataan pilaantuneilla rokotteilla tehovaikutuksen maksimoimiseksi. 
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III. Amerikka on nyt virallisesti Uusi Sodoma!

Yhdysvaltain korkein oikeus on juuri laillistanut homoavioliitot maanlaajuisesti!

UUTISKATSAUS: ”  Korkein oikeus laillistaa gay-avioliitot maanlaajuisesti”, Huffington Post, 26.6.2015

”Yhdysvaltain korkein oikeus päätti äänin 5-4 perjantaina, että se on laillista kaikille amerikkalaisille, 
sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta, mennä naimisiin ihmisten kanssa joita he rakastavat. 
Päätös on historiallinen voitto homoseksuaalien oikeuksia ajaneille aktivisteille jotka ovat vuosia taistelleet 
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alemmissa tuomioistuimissa … julkinen tuki on saavuttanut ennätystasot maanlaajuisesti.”

Ketkä olivat tuomarit, jotka äänestivät enemmistössä?

• Anthony Kennedy – Republikaani Ronald Reagan'in nimittämä
• Ruth Bader Ginsburg – Demokraatti Bill Clinton'in nimittämä
• Stephen Breyer – Demokraatti Bill Clinton'in nimittämä
• Sonia Sotomayor – Demokraatti Barack Obama'n nimittämä
• Elena Kagan – Demokraatti Barack Obama'n nimittämä

Jälleen heiluriääni annettiin republikaanipresidentin nimittämän tuomarin toimesta.

Nämä tuomarit myös tekivät kaikkensa antaakseen gay-pareille etuoikeuksia, joita kukaan ei koskaan ajatellut 
etukäteen.

”Enemmistön lausunnossa, tuomarit korostivat useita syitä miksi samaa sukupuolta olevat avioliitot pitäisi sallia. 
He kirjoittivat, että oikeus avioliittoon on olennainen osa yksilön itsemääräämisoikeudesta, koska 'päätökset 
avioliittoa koskien ovat kaikkein henkilökohtaisimpien joukossa joita yksilö voi tehdä'. He myöskin sanoivat, että 
gay-amerikkalaisilla on oikeus 'läheiseen liittoutumiseen' kuin pelkästään olla vapaita laeista jotka kieltävät 
homoseksuaalisuuden.”

Siksi tuomarit loivat uuden kategorian etuoikeudesta joka myönnetään vain homoseksuaaleille: ”oikeus 'läheiseen 
liittoutumiseen' kuin pelkästään olla vapaita laeista jotka kieltävät homoseksuaalisuuden.”

Mutta, sitten, tuomarit paljastivat että heidän näkemyksensä avioliitosta EI ole muovautunut Raamatun 
määritelmän mukaisesti! Näin tehdessään he torjuvat juuri sen perustan, jolle kulttuurinen Amerikka perustettiin.

”Lausunnossaan enemmistö myönsi syvälliset kulttuuriset muutokset avioliittonäkemyksissä, siteeraten sekä 
kiinalaista opettajaa Konfutse'a että roomalaista filosofia Cicero'a. Tuomarit huomauttivat kuinka avioliitto on 
muuttunut liitosta, joka on pariskunnan vanhempien järjestämä taloudellisten syiden tähden, vapaaehtoiseksi 
sopimukseksi, ja miesvaltaisesta suhteesta sopimukseen, jossa naisilla on 'yhtäläinen ihmisarvo' ...” 

Kun johtajamme kieltävät kulttuurimme raamatullisen perustan, tulemme kärsimään tämänkaltaisista päätöksistä.
 

Kuitenkaan tämä päätös ei ole keskimääräinen, ”rutiininomainen” päätös. Aiheena tässä on avioliitto ja gay-
avioliitto.

Raamattu ilmoittaa, että Jumala on erityisen herkkä avioliittoa kohtaan, koska Hän näkee sen Vanhassa 
Testamentissa kuvana Hänen suhteestaan Israeliin. Jumala nai Israelin ja sitten otti hänestä eron Hoosean kirjassa,
ja sitten lupasi naida hänet uudelleen kun Jeesus palaa maan päälle 7-vuotisen Ahdistuksen jälkeen.

Uudessa Testamentissa, kristillinen seurakunta kuvataan Morsiamena joka odottaa aviomiestään saapuvaksi, jotta 
he voivat olla naimisissa. Varsinainen avioliitto Jeesuksen Kristuksen ja kristillisen seurakunnan välillä toteutuu 
”Karitsan hääaterialla”!
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Tämän vuoksi gay-avioliitto rikkoo instituution joka on hyvin läheinen ja kallis Jumalan sydämelle. Kuinka joku 
ryhmä yksilöitä tai kansakuntia uskaltaa mielivaltaisesti päättää, että he tarvitsevat ”Uuden Määritelmän” siitä, 
mikä on avioliitto? Jumalan käskyt kestävät ja ovat voimassa ikuisesti. Mitä Jumala käski 5000 vuotta sitten, sitä 
Hän käskee tänäänkin.

Kuuntele Apostoli Paavalin varoitusta kaikille syntisille, jotka luulevat voivansa määritellä Jumalan lain 
uudelleen:

”Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla, sillä semmoisten tähden kohtaa Jumalan viha 
tottelemattomuuden lapsia.” (Efesolaiskirje 5:6)

Ja me tiedämme, mikä Jumalan tuomio Amerikan kohdalla tulee olemaan, eikö vain? Jeesus sanoi, että rangaistus 
”olisi kuin Lootin päivinä”!

”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)

Tulta ja tulikiveä Taivaasta. Se on hengellinen hedelmä, jonka Amerikka perii tästä mitä vakavimmasta 
synnillisestä tuomioistuimen päätöksestä!
 

IV. The California Assembly (lainsäätäjien alahuone Kalifornian 
osavaltiossa) hyväksyy pakollisen lasten rokottamisen. Vanhemmat 
joutuvat valinnan eteen, vetääkö lapsensa pois julkisista kouluista!

UUTISKATSAUS: ”California Assembly hyväksyy yhden kovimmista pakollisia rokotuksia koskevista 
laeista kansakunnassa – Pakottaa vanhemmat vetämään heidän lapsensa pois julkisista kouluista”, 25. 
kesäkuuta 2015

”Kalifornian lainsäätäjät hyväksyivät torstaina yhden kovimmista pakollisen rokotuksen vaatimuksista 
kansakunnassa, siirtyen lopettamaan poikkeukset osavaltion immunisaatiolaeista uskonnollisten tai muiden 
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henkilökohtaisten vakaumusten perusteella. Toimenpide, joka on mitä kiistanalaisin johon lainsäädäntöelin on 
ryhtynyt tänä vuonna, vaatisi enemmän lapsia, jotka tulevat päivähoitoon ja kouluun, rokotettaviksi tauteja, kuten 
tuhkarokkoa ja hinkuyskää, vastaan.”

Onko olemassa joitakin poikkeuksia joita sallitaan tämän lain nojalla? Kyllä, muutama.

”Ne, joilla on sairauksia, kuten allergioita ja immuunijärjestelmän puutoksia, vapautettaisiin immunisaatiolta, 
vahvisti lääkäri. Ja vanhemmat voivat yhä kieltäytyä rokottamasta lapsia jotka käyvät yksityisiä koti-pohjaisia 
kouluja tai osallistuvat julkisiin riippumattomiin opintoihin poissa kampukselta.”

Tämä kysymys pakollisista rokotuksista on ollut kiivas ongelma vuosikymmenten ajan. Vuonna 2005, SARS-
pelon ollessa kuumimmillaan, me julkaisimme artikkelin joka selitti rokotusten suurta merkitystä Eliitille ja niiden
kriittistä merkitystä johtajille, joiden aikomuksena on saavuttaa radikaali väestön väheneminen.

Tämä artikkeli on NEWS2088, otsikolla, ”Kuolema rokotuksen kautta: Mustansurman 
uudelleenkäyttöönotto”.

Kuuntele joitakin perustavanlaatuisia tosiasioita joista et luultavasti ole tietoinen.

Profeetallinen fakta: ”Tulee olemaan … ruttoa (vitsaukset: pahanlaatuisia ja tarttuvia kulkutauteja jotka 
ovat tappavia ja tuhoisia)” - [Luukas 21:11; Parallel Bible, KJV/Amplified Bible Commentary] 

Ilmestyskirjan luvussa 6, sinettien 3 ja 4 ratsastajat kuljettavat globaalia ruttoa, vitsauksia ja epidemianluonteisia 
tauteja jotka surmaavat satoja miljoonia ihmisiä maailmanlaajuisesti.

Globaalin Eliitin Suunnitelma: 1) Maailman haltuunotto … supistaen … maailma turvalliselle tasolle 
prosessilla hyväntahtoista orjuutta ja kansanmurhaa … Ainoa jäljellejäävä vaihtoehto maailman johtavalle eliitille 
olisi lisätä kuolleisuusastetta … Tri. Aurelio Peccei Rooman Klubista … kannatti sitä, että ruttotauti olisi otettava 
käyttöön, jolla olisi sama vaikutus kuin historian Mustallasurmalla.” (Bill Cooper, "Behold A Pale Horse", s. 49, 
167)

Miten Eliitti suunnittelee levittävänsä ruttotautia maailmanlaajuisesti, niin että sadat miljoonat tulevat kuolemaan 
hyvin lyhyessä ajassa? He aikovat luoda paniikkia tietyllä uudella viruksella ja sitten määräävät rokotukset 
maailmanlaajuisiksi. Ketään ei vapauteta. Kuitenkin näitä rokotteita tullaan saastuttamaan, jotta ihmisiä kuolee 
lähes 100%:n tasolla.

Tämä on suunta jonka California Assembly on osoittamassa meille.

Älkäämme unohtako, että tappavaa Espanjantautia, joka surmasi 50-100 miljoonaa ihmistä, levitettiin 
rokottamisen kautta pian sen jälkeen kun 1. maailmansota oli saatu päätökseen. Ole hyvä ja vietä tovi lukeaksesi 
”Vaccine – not virus – responsible for Spanish flu (Rokote – ei virus – vastuussa Espanjantaudista)”, Irish 
Examiner Archives, 8. toukokuuta 2003

Muista, julkisilla virkamiehillä ei ole paras etusi mielessään. Viime kädessä, he ovat murhanhimoisen Globaalin 
Eliitin tiukan valvonnan alla, jonka perimmäisenä tavoitteena on synnyttää Uusi Maailman Järjestys, jotta 
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Antikristus voi nousta. Jos todella uskoisit, että meidän virkamiehiä todellakin ohjataan ”Antikristuksen 
hengellä”, niin sinä suojelisit itseäsi ja läheisiäsi paljon aggressiivisemmin!

Lähettänyt Olli-R klo 22.52 

http://nokialainen.blogspot.fi/2015/06/amerikka-on-nyt-virallisesti-uusi.html

	sunnuntai 28. kesäkuuta 2015
	Amerikka on nyt virallisesti uusi Sodoma! – Kalifornian osavaltio hyväksyy pakollisen lasten rokottamisen!


