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Jerusalem 'kompastuskivenä' rauhanneuvotteluissa – Amerikan julkisissa kouluissa ei enää 

sallita Jeesusta  

 

Tässä uusimmasta Cutting Edgen viikkokirjeestä kaksi ensimmäistä osiota, joista ensimmäisessä David Bay 

tarkastelee Jerusalemin asemaa palestiinalaisten ja israelilaisten näkökulmasta käynnissä olevissa Lähi-idän 

rauhanneuvotteluissa. Kuten Raamatun ikivanha profetia toteaa niin kysymys Jerusalemista on kompastuskivi 

pakanakansoille jotka vihaavat Jumalan valittua kansaa, juutalaisia. Nyt palestiinalaiset haluavat puolikkaan 

kuningas Daavidin perustamasta Israelin pääkaupungista ja se on osoittautuva heille kiroukseksi. Jumala on 

säätänyt Jerusalemin juutalaisten ikuiseksi keskukseksi ja sitä ei saa jakaa. Toisessa osiossa tuodaan ilmi 

Amerikan luopumus kristinuskosta kun julkisissa kouluissa ei enää saa mainostaa Jeesusta missään muodossa 

luokkatunneilla, vaan aivopesu kristinuskon hävittämiseksi maasta on käynnissä. David tuo esille 

esimerkkitapauksen Kaliforniasta jossa pientä alakoululaista toruttiin Jeesus-karkin esittelemisestä 

luokkatovereilleen. Viikkokirjeen osiot suomensi: Olli R. 
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-------- This Weeks Hot News -------- 

 

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

 

  
 

I. Neuvottelut Israelin ja palestiinalaishallinnon kesken Palestiinan 

valtion luomisesta ovat paljastaneet piilotetun kompastuskiven 

palestiinalaisten mielissä: 

 

Jerusalem on heidän merkittävin ”kompastuskivensä”! Mitä Jumala profetoikaan 2,500 vuotta sitten? 
 

”Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille...” (Sakarja 12:3a) 

 

UUTISKATSAUS: ”Jerusalem seuraava 'kompastuskivi' rauhanneuvotteluissa”, Israel Today, 7. tammikuuta 

2014 

 

Aluksi, tutkikaamme miten järkkymättömiä israelilaiset ovat Jerusalemin suhteen. 

 

http://nokialainen.blogspot.fi/2014/01/jerusalem-kompastuskivena.html
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/01/jerusalem-kompastuskivena.html
http://cuttingedge.org/newsletters/index.html
http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2517
http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/24354/Default.aspx?hp=article_title


”Israelin viranomaiset jotka tapasivat Kerryn hänen tuoreimman vierailunsa aikana väittivät että on olemassa 

yksimielisyys Israelin yleisön keskuudessa saavuttaa lopullisen statuksen omaava rauhansopimus joka johtaa 

Palestiinan valtion luomiseen. Ja he ovat oikeassa. Mutta se mikä on myös totta, on se, että valtaosa israelilaisista 

ovat toistuvasti sanoneet, etteivät he halua jakaa uudelleen Jerusalemia ja luovuttaa kaupungin itäistä puoliskoa 

josta tulisi uuden Palestiinan valtion pääkaupunki.” 

 

Voitko moittia juutalaisia kansalaisia siitä, että he niin periaatteellisesti vastustavat heidän rakastetun kaupunkinsa 

jakamista niin että he voivat antaa osan siitä palestiinalaisille heidän uuden Palestiinan valtionsa pääkaupungiksi?  

 

Loppujen lopuksi, 1970-luvun alusta saakka, palestiinalaiset ovat harjoittaneet terrorismia viattomia 

juutalaiskansalaisia vastaan. Iskien itsemurhapommeilla, palestiinalaiset murhasivat miehiä, naisia ja lapsia 

busseissa, ravintoloissa, kaikenlaisissa julkisissa paikoissa, ja jopa koteihin kohdistuvissa hyökkäyksissä. 

 

Sen jälkeen kun IDF rakensi hirviömäisen jakomuurin, estäen siten itsemurhapommittajilta helpon pääsyn kohti 

tavallisia kansalaisia, arabit alkoivat laukaista ohjuksia aidan yli. Ja, nyt, arabiterroristeilla on yli 100,000 ohjusta 

suunnattuina viattomiin juutalaisiin eri puolilta Lähi-itää joka ympäröi pikkuruista Israelia. 

 

Nämä Israelin kansalaiset muistavat surullisen terroriaallon jonka heille aiheuttivat juuri palestiinalaiset jotka nyt 

ovat vaatimassa omaa valtiotaan, näpistetty juutalaisilta, tietenkin. Voitko moittia heitä siitä kun he eivät halua 

luovuttaa Itä-Jerusalemia näille Israelin leppymättömille vihollisille, ihmisille, jotka ovat täynnä 

kansarmurhamaista vihaa kaikkia juutalaisia kohtaan? 

 

Mutta nyt, tarkastellaanpa miten Jerusalem on merkittävä kompastuskivi palestiinalaisille. 

 

”Toisaalta, Palestiinan johtajat ovat toistuvasti sitouttaneet itsensä olemaan koskaan allekirjoittamatta mitään 

sopimusta johon ei sisälly Palestiinan hallintaa itäisestä Jerusalemista, mukaan lukien vanhakaupunki ja 

Temppelivuori. Washington on jo pitkään tunnustanut mahdottoman esteen jota Jerusalem edustaa. Siksi 

Jerusalem-kysymys on aina työnnetty syrjään ja nimetty ”lopullisen aseman” puheenaiheeksi josta keskusteltaisiin 

myöhempänä ajankohtana. Mutta tuo ajankohta on pian lähestymässä, ja itse Jerusalem todennäköisesti 

osoittautuu täsmälleen sellaiseksi asiakysymykseksi miksi aito ihmistekoinen sopimus nykyisissä olosuhteissa on 

yksinkertaisesti mahdoton.” 

 

Palestiinalaiset eivät todellakaan halua omaa valtiota jos se merkitsee juutalaisten jäämistä Israeliin millään 

tavalla, tai muodossa. He haluavat hävittää kaikki juutalaiset ja sitten perustaa heidän oman valtionsa. Mitä 

Jumala sanookaan profeetallisesti näille vihaa täynnä oleville palestiinalaisille, joilla on pakkomielle Jerusalemiin 

ja täydelliseen, lopulliseen kaikkien juutalaisten kansanmurhaan? 

 

"In that day, says the Lord, I will smite every horse of the armies that contend against Jerusalem with 

terror and panic and his rider with madness ... In that day will the Lord guard and defend the inhabitants 

of Jerusalem ... I will make it My aim to destroy all the nations that come against Jerusalem." (Zechariah 

12:4, 8-9)  

 

”Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella … Sinä 

päivänä on Herra suojaava Jerusalemin asukkaita … Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki 

pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan.” (Sakarja 12:4, 8-9) 

 

Meidän kristittyjen pitäisi kiittää Jumalaa etuoikeudesta elää tässä aikakauden lopussa, jotta voimme katsella 

Jumalan tuomassa kunniaa itselleen päivittäin asettamalla näyttämön kaikille Hänen profetioilleen jotka ovat 

käymässä toteen, päivittäisissä uutisissa! 

 

 

http://history1900s.about.com/od/famouscrimesscandals/p/munichmassacre.htm
http://www.cuttingedge.org/news_updates/newsupdatemain.html
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II. Se on nyt virallista: Jeesusta ei hyväksytä julkisessa koulussa! 

 

UUTISKATSAUS: ”Opettaja sanoo ekaluokkalaiselle: ”Jeesus ei ole sallittua koulussa” ”, Advocates for 

Faith & Freedom, 6. tammikuuta 2014 

 

”West Covina, Kalifornia. Joulukuun 13:ntena 2013, ekaluokkalainen Isaiah Martinez otti mukaansa joululahjoja 

jotka oli tarkoitettu hänen opettajalleen ja luokkatovereilleen Merced'in peruskoulussa West Covina'n 

yhdistyneessä koulupiirissä. Jokainen lahja koostui perinteisestä tikkukaramellista johon oli liitetty viesti joka 

kertoi kuvauksen tikkukaramellista. Kuvaus viittaa karkin valmistajaan joka loi tikkukaramellin symbolisoimaan 

Jeesuksen Kristuksen elämää.” 

 

”Kun Isaiah toi joululahjan kouluun, hänen opettajansa otti tikkukaramellit haltuunsa. Neuvoteltuaan koulun 

rehtorin kanssa, opettaja sanoi Isaiah'ille että 'Jeesus ei ole sallittua koulussa' ja, hänen rehtorinsa ilmeisellä 

ohjeistuksella, repäisi tikkukaramellin viestin jokaisesta karkista, heittäen viestit roskakoriin, ja luovutti sitten 

tikkukaramellit takaisin Isaiah'ille toimitettaviksi hänen luokkatovereilleen.” 

 

Voitko kuvitella, miten kauhuissaan tämä pieni ekaluokkalainen oli hänen opettajansa ja häntä (she) ohjeistavan 

rehtorin toiminnasta? Villeimmissä unelmissakaan pienellä Isaiah'illa ei ollut aavistusta siitä että hän oli luomassa 

tätä tulimyrskyä asian suhteen ollen niinkin harmiton asia kuin tikkukaramellit symbolisoiden Jeesusta Kristusta! 

 

Viimeisten 100 vuoden aikana koulujen opetussuunnitelmia on systemaattisesti muutettu siihen pisteeseen missä, 

tänä päivänä, kristinusko on täysin karkotettu monissa julkisissa kouluissa Amerikassa. Vanhemmat eivät käsitä 

missä määrin julkisten koulujen opetussuunnitelmat ryöstävät heidän lastensa mieliä koska lapsen keho on jätetty 

vanhempien huoleksi! 

 

Valistaaksemme sinua perusteellisemmin julkisten koulujen viranomaisten antikristillisestä asenteesta ja 

käyttäytymisestä, me rohkaisemme sinua katsomaan DVD'n joka on näytetty yläpuolella, ”IndoctriNation: 

Public Schools Contributing To The Decline of Christianity in America (Aivopesua: Julkiset koulut 

edesauttavat kristinuskon laskua Amerikassa)”. 

 

Uskomattomat tosiasiat suostuttelevat sinua ottamaan lapsesi pois julkisista kouluista mihin hintaan hyvänsä. 

Tärkein väite on se, että merkittävä syy sille miksi niin monet lapset eivät käy kirkossa jätettyään kristillisen 

kotinsa, on se, että heidät on läpikotaisin aivopesty niillä arvoilla ja asenteilla joita opetettiin heille julkisessa 

koulussa. 

 

Tämä asia on hyvin vakava. Meillä kaikilla on vastattavaa Jeesukselle palkinnonjakopäivänä (Rewards Day) 

koskien sitä miten me olemme suojelleet lastemme kallisarvoisia sieluja. 

 

Lähettänyt Olli-R klo 23.24 

 

http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2372
http://us1.campaign-archive1.com/?u=af86cdc9bb715f5f389edeba3&id=669d5da751&e=dd801eee3f
http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2372
http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2372
http://www.cuttingedge.org/detail.cfm?ID=2372
http://nokialainen.blogspot.fi/2014/01/jerusalem-kompastuskivena.html
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