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CISPA-laki antaa USA:n hallinnolle lisää nuuskintavaltaa internettiä koskien – 
Amerikkalaisessa pikaruokalassa vieraili ”ruhjuinen” enkeli jota paikan omistaja palveli 
kristillisesti – Miksi juutalaiset ja kristityt eivät puolusta Raamatun Jumalaa oman käden 
oikeudella kuten muslimit Koraanin jumalaa? – Todellinen syy sille miksi Illuminati pyrkii 
tuhoamaan muslimit 

Tässä vähän jälkijunassa viimeviikkoinen Cutting Edgen viikkokirje, jonka suomensin kokonaan. Sisältää neljä 
osiota. Aluksi David Bay kertoo ihmeellisen tarinan siitä miten amerikkalaisen pikaruokalaketjun yhdessä 
ravintolassa vieraili kenties enkeli, joka oli rahaton ja näytti kodittomalta mieheltä ja ryysyiseltä ilman kunnon 
vaatetusta kylmässä säässä. Paikan omistaja ryhtyi palvelemaan häntä myötätuntoisesti eikä häätänyt miestä pois. 
Tämä täytti kristillisen toimintatavan merkit ja on herättänyt maailmalla paljon huomiota. Toisessa viikkokirjeen 
osiossa mainitaan USA:n demokraattipresidentin ja lainsäätäjien pyrkimyksestä rajoittaa kansalaisvapauksia 
kiristämällä internetin valvontaa CISPA-lain muodossa, josta ollaan tekemässä uutta versiota. Tähän uuteen 
päivitykseen kannusti äskettäiset kyberhyökkäykset Sony -elokuvayhtiötä ja Twitteriä vastaan. Kolmannessa 
osiossa David puolustelee Raamatun kirjoitusten avulla miksi kristityt ja juutalaiset eivät tunne palavaa halua 
ryhtyä puolustamaan Jumalan tai Jeesuksen kunniaa, toisin kuin (arabi)muslimit loukkaantuvat hyvin herkästi 
esim. Muhammed-pilapiirroksista. Lopuksi neljännessä osiossa kerrotaan syy sille, miksi Illuminati käy 
näkymätöntä tuhoamissotaa muslimeja vastaan, toteuttaen Pentagonin Uuden Kartan Strategiaa maailman ”ei-
integroituneessa aukossa”. 
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I. Auttoiko Chick-fil-A -pikaruokalan omistaja ”epähuomiossa 
enkeliä”?
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Yksinkertainen kristillinen ele kirkastaa Jeesusta koko maailmassa.

UUTISKATSAUS: ”  Et usko mitä Chick-fil-A -pikaruokalan esimies teki kodittomalle miehelle”, Fox News, 
12. tammikuuta 2015

”On ollut niin kylmä Birmingham'issa, Alabaman osavaltiossa, että he olivat kärsineet kamppeineen 
vilunväristyksistä, joista he eivät tienneet miten kyetä pääsemään niistä eroon. Se oli erityisen katkeraa 
iltapäivällä tammikuun 7:ntenä ja hyvin monet ihmiset ottivat hengähdystauon kylmässä säässä tarttumalla 
lounaaseen Chick-fil-A -pikaruokalassa Highway 280 -valtatiellä Inverness'in kaupunginosassa. Yksi ruokailija 
joka tuli sinne tuona päivänä oli hieman hoitamaton. Hänellä oli yllään farkut ja huppari – vaatetus joka tuskin oli 
sellaista päivää varten. Useimmat ihmiset vain päättelivät että hän oli koditon kaveri. Mies teki ensiksi 
katsekontaktia Mark Meadows'iin, Chick-fil-A -pikaruokalan omistajaan.”

Toimenpiteet, joihin Mark Meadows sitten ryhtyi auttaakseen tätä kylmissään olevaa, värisevää, koditonta miestä 
ovat ravistelleet maailmaa tänään koska eräs asiakas videoi koko tapahtuman matkapuhelimellaan. Se mitä 
Meadows teki, oli hyvin vaikuttavaa muulle maailmalle. Hän välitti. Ja hän osoitti että hän huolehti.

” 'Hän kysyi että olisiko tarjolla jotain työtä, jota hän voisi tehdä, jotta hän voisi saada jotain syötävää', hän sanoi. 
Nyt, ei olisi tavatonta tuon kaltaiselle henkilölle että hänet saatettaisiin ulos ravintolasta … Mutta sen sijaan että 
käski miestä lähtemään, Mark kutsui hänet syömään. Kun mies odotteli kanavoileipäänsä ja ranskanperunoitaan, 
Mark ei voinut muuta kuin huomata että mies hieroi käsiään yhteen … Miehellä ei ollut käsineitä. Joten Mark 
antoi hänelle omansa.”

Tämä kristitty liikemies laittoi Jeesuksen käskyt toimeen käytännössä. 

* ”Ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin.” 
(Matteus 5:40)

Vaikka tämän kirjoituksen konteksti liittyy oikeudenkäyntiin pakottaen uskovan luovuttamaan takkinsa, periaate 
pysyy; kristittyjen tulee osoittaa että rakkautemme Jeesusta kohtaan on suurempaa kuin rakkautemme takkiamme 
kohtaan.

* ”Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän 
ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.” (Jaakobin kirje 1:27)

Mark Meadows osoitti halukkuuttaan auttaa hyvin köyhää miestä ”ahdistuksessaan”!

Seuraus Mark'in kristillisestä asenteesta, jota hänen tekonsa tukivat, oli merkittävä.

”Koko kohtaaminen kesti vain muutaman minuutin – ja se oli siinä. Mutta tänä älypuhelinten aikakautena – se ei 
ollut siinä. Andrea Stoker (she) sattui olemaan syömässä ravintolassa tuona päivänä pienen poikansa kanssa. Ja 
hän ei voinut olla huomaamatta vuorovaikutusta myymälän omistajan ja epäsiistin miehen välillä. Hän otti 
valokuvan ja julkaisi viestin Facebook-sivulla – viesti, joka on sittemmin herättänyt ihmisissä mielenkiintoa.”

Andrea paljasti että että tämä Mark'in rakkauden osoitus miehelle joka ei voinut maksaa hänelle millään tavalla tai
muodolla, kosketti häntä keskelle hänen sieluaan.

”... Johtaja kysyi oliko miehellä mitään käsineitä ja ojensi hänelle omansa, sitten tarjosi hänelle mieleisensä 
aterian. On vielä niin paljon hyvää tässä maailmassa ja minä olen kiitollinen että Bryson näki sen kaiken 
avautuvan' … 'Olen tullut siihen johtopäätökseen, että Chick-fil-A on kanavoileipää sielulle'.”

Andrea on lähellä ymmärtämään todellisen syyn, miksi Mark Meadows jätti paikkansa auttakseen köyhää 
koditonta miestä kun hän (she) antaa kunniaa Chick-fil-A -pikaruokalaketjun ”kulttuurille”, mutta hän ei näe 
Jeesusta Kristusta kaiken sen keskellä.

Ei kukaan yhteisössä ole nähnyt tätä miestä sen koommin. On kuin hän olisi kadonnut heti kun hän käveli ulos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Inverness,_Shelby_County,_Alabama
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ravintolan ovesta. Oliko Mark Meadows vain ”viihdyttämässä enkeliä epähuomiossaan”?

”Älkää unhottako vieraanvaraisuutta; sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää 
enkeleitä vierainaan.” (Hebrealaiskirje 13:2)

II. Uuden Maailmanjärjestyksen suunniteltu absoluuttinen diktatuuri 
etenee demokraattipresidentin johdolla joka vastusti tätä CISPA-lakia 
vain kaksi vuotta sitten.

Jälleen kerran näemme selviä todisteita siitä, ”ettei ole penninkään vertaa eroa demokraatti- ja 
republikaanipuolueen välillä”! (Entinen kuvernööri George Wallace)

Huomaa, miten presidentti käytti äskettäisiä kyberhyökkäyksiä Sony'a ja Twitter'iä vastaan tekosyynä jota
hän tarvitsee ottaakseen enemmän vapauksia pois!

UUTISKATSAUS: ”  Obama, lainsäätäjät työskentelevät vaivihkaa antaakseen hallinnolle lisää nuuskinnan 
tehoa: CISPA”, Personal Liberty News, 14. tammikuuta 2015

”Uudistetut pelot kyberturvallisuudesta Capitol -kukkulalla ja uusi ehdotus asiasta presidentti Barack Obamalta 
voisi tehdä elämästä helpompaa valtion viestintänuuskijoille, jotka ovat havainneet yhä vaikeammaksi kauhoa 
yksityisiä tietoja ilman julkista vastaiskua viime vuosina. Tiistaina Obama sanoi että äskettäinen korkean profiilin 
kyberhyökkäys Sony'a vastaan korostaa tarvetta kohotetuille Yhdysvaltain tietoturvamääräyksille.”

”Obama sanoi, että lainsäätäjien olisi keskityttävä luonnostelemaan lainsäädäntö joka kannustaa suurempaan 
tiedon jakamiseen yksityisten ja hallinnon entiteettien välillä. Toisin sanoen, Obaman hallinto tiimityöskentelee 
lainsäätäjien kanssa viedäkseen väkisin läpi uudistetun version suuresti vihatusta vuoden 2013 USA:n internetin 
valvonta- ja sensuurilaista (Cyber Intelligence Sharing and Protection Act eli CISPA), jota monet kriitikot 
pilkkasivat julkishallinnon/yksityisen sektorin informaatiokanavana tiedolle jota suojataan Perustuslain 4. 
lisäpöytäkirjan nojalla.”

Heti kun ovea kielletylle hedelmälle avataan vain hiukkasen, mistä tahansa syystä ja millä tahansa verukkeella, 
lainsäätäjät voivat pakottaa sen selkosen selälleen hyvin lyhyessä ajassa. Kaikki mitä he tarvitsevat on yksi 
lavastettu ”isku”. Jopa demokraatti lainsäätäjä valitti että sanamuoto on hyvin lavea!

Jokainen absoluuttinen diktatuuri ihmiskunnan historiassa on vaatinut niin paljon tietoa kuin mahdollista kaikista 
todennäköisistä uhista jotka lähtevät levottomasta väestöstä, jolla on kaipuu päästä irti hallinnon raskaasta ja 
ahdistavasta ikeestä!

Tuleva Uuden Maailmanjärjestyksen diktatuuri ei tee poikkeusta. Mutta, tällä kertaa, hallitus voi käyttää mitä 
moderneinta ja päällekäyvintä teknologiaa jota on koskaan keksitty laajentamaan tyrannimaista kantamaansa 
syvälle ihmisen sieluun!

http://thehill.com/business-a-lobbying/229073-house-dem-not-sold-on-revived-cyber-bill
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III. Miksi kristityt ja juutalaiset eivät tunne palavaa halua ryhtyä 
puolustamaan Jumalan tai Jeesuksen kunniaa?

Muslimit ovat heti raivoissaan kun profeetta Muhammedista esitetään joku maininta tai kuvaus. Mitä 
tämä jyrkkä kontrasti todistaa Raamatun Jumalasta verrattuna Koraanin jumalaan?

UUTISKATSAUS: ”  Miksi arabit loukkaantuvat niin helposti”, Op-Ed by Ron Jager, Israel National News, 12. 
tammikuuta 2015

”Yrittäessämme ymmärtää miljoonien Lähi-idän asukkaiden räjähdysherkkyyttä, joille opetetaan syntymästä asti 
vihaamaan Amerikkaa, Eurooppaa, ja halveksimaan Israelia, meidän Lännessä pitäisi kysyä yhtä peruskysymystä. 
Todellinen kysymys kysyttäväksi on, miksi tunnemme tarvetta vedota ja pyytää anteeksi mitä radikaaleimmilta, 
väkivaltaisimmilta ja suvaitsemattomimmilta ääriaineksilta ympäri maailman, antaaksemme heille määrätä sävyn;
sävyn, jonka tarkoituksena on tukahduttaa kaikki kritiikki Islamista, julistaa jumalanpilkaksi mikä tahansa yritys 
uudistaa radikaalia islamia. Tämä saattaisi selittää enemmän kuin mikään muu sitä, miksi arabit loukkaantuvat 
niin herkästi.”

Tärkein kysymys kysyä tältä osin on, miksi ainoa todellinen Raamatun Jumala ei ole uhattuna kun joku vähättelee
sitä kuka Hän on. Jumala ei ole vain Kaikkivaltias, vaan Hän on ainoa joka on kaikkivoipa. Kuuntele:

”Ja Jumala sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias....” (Genesis 35:11)

”Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa! Kuka on sinun vertaisesi, sinä pyhyydessä jalo; sinä 
ylistettävissä teoissa peljättävä, sinä ihmeitten tekijä!” (Exodus 15:11)

Jumala lausuu selkeästi, että Hän saa ylistyksen ja kunnian ylitse 
kaikkien pakanajumalien.

”Heretkää ja tietäkää, että minä olen Jumala, korkea kansojen keskellä, korkea maan päällä.” (Psalmi 46:10)

”Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Nyt saat nähdä, mitä minä faraolle teen; sillä väkevän käden pakottamana 
hän on päästävä heidät, ja väkevän käden pakottamana hän on ajava heidät maastansa".” (Exodus 6:1)

”Mutta minä paadutan faraon sydämen ja teen monta tunnustekoa ja ihmettä Egyptin maassa. Ja farao ei kuule 
teitä, mutta minä asetan käteni Egyptiä vastaan ja vien pois joukkoni, kansani, israelilaiset, Egyptin maasta, 
toimittaen suuret rangaistustuomiot.” (Exodus 7:3-4)

”Mutta Herra paadutti faraon sydämen, niin ettei hän päästänyt israelilaisia.” (Exodus 10:20)

”Ja egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä näytän kunniani tuhoamalla faraon, hänen 
sotavaununsa ja ratsumiehensä … Ja vedet palasivat ja peittivät sotavaunut ja ratsumiehet, koko faraon 
sotajoukon, joka oli seurannut heitä mereen; ei yksikään heistä pelastunut.” (Exodus 14:28)

Kun sinä mietit kunniakasta voittoa, jonka Jumala saavutti Faaraon ylivallasta, kuten pakanahallitsijan 
tappaminen Punaisella Merellä, sinun täytyy muistaa keitä Egyptin – ja jokaisen pakanakansakunnan – jumalat 
todella ovat. Kuuntele kun apostoli Paavali paljastaa tämän totuuden.

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/16291#.VL4_ZkeUccp
http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=1623


”... mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle; mutta minä en tahdo, että te tulette 
osallisiksi riivaajista.” (1. Korinttolaiskirje 10:20)

"... the things which the Gentiles sacrifice (idols), they sacrifice to devils, and not to God: and I would not that ye 
should have fellowship with devils." (1 Corinthians 10:20)

Koska yliluonnollinen voima kaikkien pakanajumalien ja heidän epäjumaliensa takana on demoninen, Jumalalla 
ei ole mitään pelättävää niistä. Uskottomat voivat panetella Jumalaa kaiken aikaa, joka päivä, ja Hän ei ole 
uhattuna. Itseasiassa, Jumala on niin hätkähtämätön kaikista pahoista sanoista tai kuvauksista Häntä koskien, että 
Hän kehottaa uskoviaan näin:

”Älkää itse kostako, rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on: "Minun on 
kosto, minä olen maksava, sanoo Herra".” (Roomalaiskirje 12:19)

Jumala ei tarvitse mitätöntä ihmistä tulemaan Hänen puolustuksekseen. Hän on ”suurin koira taistelussa” ja 
purkaa tuomiota niiden ylle, jotka vihaavat Häntä, omalla ajallaan! Tämä seikka on todellinen syy miksi 
juutalaiset ja kristityt eivät pyri kostamaan kun Jumalaa häväistään.

Pyhä Henki, joka asuu meissä, ei edes liikuta meitä haluun kostaa. Tämä ero hengessä, joka täyttää kristityn 
verrattuna arabiin, on tärkein ero reaktiossa kun loukkauksia havaitaan. Jeesus sanoi: ”Rauhan minä jätän teille: 
minun rauhani-sen minä annan teille. En minä anna teille, niinkuin maailma antaa.” (Johannes 14:27)

Raamatullinen rauha luottaen siihen, että Jumala voi huolehtia itsestään, tekee siis tarpeettomaksi Hänen 
seuraajilleen vaatia kostoa ollen jyrkässä ristiriidassa vihaan joka ajaa muslimeja äärimmäiseen väkivaltaan. 
Luojan kiitos me palvelemme Kaikkivaltiasta Jumalaa!
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IV. Kun palaamme esille ottamaamme artikkeliin, edellä, me saamme 
tietää TODELLISEN syyn miksi Illuminati pyrkii näkymättömään 
tuhoamissotaan kaikkia muslimeja vastaan maailmanlaajuisesti.

”  Pentagonin Uuden Kartan Strategia” (2004) selittää tätä tilannetta hyvin.

UUTISKATSAUS: ”  Miksi arabit loukkaantuvat niin helposti”, Op-Ed by Ron Jager, Israel National News, 12. 
tammikuuta 2015

”... Islamisteja ei voi sovittaa yhteen maallisen lakijärjestelmän kanssa. He eivät voi sietää Länttä, joka ylläpitää 
läsnäoloaan Persianlahdella tai joka puolustaa Israelin oikeutta pysyä elossa kansakuntana. He eivät voi sietää 
sananvapautta, uskonnonvapautta, tai vapautta naisille. Lyhyesti, heidän vaatimuksensa ovat 
yhteensovittamattomia nykymaailman kanssa.”

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/16291#.VLUdZ-L0f_o
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Ole hyvä ja keskity viimeiseen virkeeseen:

”... heidän vaatimuksensa ovat yhteensovittamattomia nykymaailman kanssa.”

KOKO lähtökohta ”  Pentagonin Uuden Kartan Strategialle” on, että kansakuntaa maailman ”ei-integroituneessa
aukossa” ei voida yhdistää taloudellisesti maailmanlaajuiseen yhteisöön, koska heidän arvonsa ovat ”ristiriidassa 
nykymaailman kanssa”!

Siksi tällaiset kansakunnat on pakotettava sulautumaan moderniin maailmaan invaasion, hallinnonvaihdoksen, 
sisäisen toisinajattelun, ja minkä tahansa muun keinon avulla jotka voisivat sopia kuvioon. Toisin sanoen, 
Globaali Eliitti ei pysähdy missään poistaakseen juurtuneen diktaattorin, sortavan uskonnon tai vanhentuneen 
ajattelun, joka estää tämän alueen kansakuntia integroitumasta ”Toimivan Ytimen” valtioihin.

Invaasioita maihin, sisäisen toisinajattelun lietsontaa, on tapahtumassa juuri nyt kaikkialla ”ei-integroituneessa 
aukossa”. Ja monet diktaattorit ja tukahduttavat uskonnot on potkaistu ulos. Mutta, Illuminati uskoo että muslimit 
eivät koskaan täysin integroidu.

Tämän vuoksi, tammi-helmikuussa 1991 amerikkalaiset joukot hyökkäsivät Saddam Husseinin armeijaa vastaan 
käyttäen köyhdytetyn uraanin ammuksia, aloittaen siten 30-40 vuoden kampanjan tuhota heidät kaikki. Amerikka-
johtoiset invaasiot Afganistaniin (2001) ja Irakiin (2003) jatkoivat uraanipommituksia, ja Lännen joukot, jotka nyt
operoivat Lähi-idässä ja Afrikassa, käyttävät köyhdytettyä uraania sisältäviä ammuksia.

Illuminati suunnittelee kukistavansa kaikki muslimit, viimeisissä taisteluissa, jotka tullaan käymään kun 
islamilaiset joukot hyökkäävät Jerusalemiin aaltona toisensa perään, aivan kuten Sakarja 12 ennustaa. Ei ole 
mitään syytä pelätä islamilaista vallankaappausta ja Sharia-lain käyttöönottoa, sillä lukuisa määrä muslimeja 
teurastetaan joka ikinen päivä.

Tämä on osa Illuminatin suunnitelmaa Uutta Maailmanjärjestystä varten.

Lähettänyt Olli-R klo 17.43
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