Arvokeskustelut Suomessa:
- Lapsia ei huomioida lainkaan!

Lasten asiaa!

1. Ihmiselämän moraaliset arvot. Pitää ensin luetteloida tärkeimmistä arvot: - Rakkaus, usko, koti, perhe, isänmaa, rauha, sananvapaus. Niitä seuraa sitten järjestys ja turvallisuus!
Niiden lähtökohtana ovat noin 4 000 vuotta sitten annetut ohjeet kristillisen elämään.
Ne ohjaavat elämään, jossa ihmiset tuntevat olevansa keskenään ihmisinä arvostettuja
ja jossa heillä ja lapsilla on oikeus elää turvallista elämää!
Kaikissa yleisesti käydyissä keskusteluissa on lapset jätetty kokonaan huomioimatta, niin
kuin heitä ei olisikaan! Heidän elämällään ei näytä olevan mitään arvoa!
Heidän varassaan on kuitenkin tuleva yhteiskunta!
Kyllä heidänkin arvonsa pitäisi ottaa huomioon. Ihmisiä hekin olevat, siinä kuin ehkä riitelevät vanhempansakin.
Miksi emme pidä lapsia tasa-arvoisina ihmisinä! Missä on tasa-arvo heidän kohdallaan?
Mainitsen vielä lapset, jotka eivät ole syntyneet ja joita Jumala kutoo äitiensä kohduissa! He ovat myös ihmisiä. Heistä tulisi kauniita, terveitä miehiä ja naisia yhteiskuntaan.
Heistä tulisi hyviä työntekijöitä ja veronmaksajia, jos heidän annettaisiin syntyä.
- Ei vaan ei heiltä otetaan elämä pois, tapetaan meidän ihmisten tekemien lakien perusteella ja jota yhteiskuntamme vielä avustaa. Missä on heidän tasa-arvonsa? Miksi he
eivät ole tasaarvoisia? Ajavatko tasa-arvojen puolustajat lopulta vain omia etujaan, jotka ovat omien henkilökohtaisten himojen tyydyttämiseen suunnattuja toimia.
Lapset eivät palvele heitä heidän himossaan vaan ovat tiellä!
Lihamme himoja ei pyritä mitenkään hillitsemään, vaan ne halutaan päästää irti! Pitää
saada rauhassa touhuta kaikissa mahdollisissa tilanteissa! Kaikki luonnoton himokkuus
pyritään tekemään luonnolliseksi lain voimalla! Ei Suomen laki silti kumoa Raamattua:
- Synti on syntiä ja pysyy!
Kaikesta huolimatta lapsia tulee syntymään! Heidät sitten sijoitetaan lastenkoteihin ja
laitoksiin. Lastenkodit muodostuisivat helposti ”Cauceskun” luomien laitosten tapaisiksi! Jotain tällaista kohden olemme menossa. Kun saadaan lapset pois häiritsemästä, niin
voidaan taas rauhassa harrastaa!
Arvokeskustelun lähtökohdassa pitäisi ottaa mukaan lapset ja heidän hyvinvointinsa!
Heitä ei nyt huomaa kukaan! Heille kun ei ole annettu äänioikeutta, niin he eivät voi
puolustaa itseään! Aikuisten himokkaita asioita kyllä järjestetään. Lakia muuttelemalla
järjestetään sukupuolettomia tilanteita, jossa he voivat nauttia kiimastaan kenen tai
minkä kanssa vaan.
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Sananvapaus kuuluu mielestäni elämän tärkeihin arvoihin. Jos sananvapautta ei ole, niin
jotakin silloin sorretaan! Sananvapautta on pyritty viime aikoina rajoittamaan. Tietyistä
asioista ei saa puhua! Loukkaat jonkin ryhmän oikeuksia jos puhut niistä! Näitä ovat
esim. homouteen liittyvät asiat! Ei se ole tasa-arvoa, jos kaikista asioista ei saa puhua!
Taustalla tässä on myös uskonnon vastaisuus! Itsekin myönnän, että paljon on uskonnollista petosta. Paljon on julistajia, jotka eivät ole Jumalan lähettämiä! - He tekevät valtavasti vahinkoa. Koko Jumalan valtakunnan työ tulee heidän kauttaan naurunalaiseksi,
kun heidän petoksensa aina lopulta paljastuu!
Totuuden voi löytää silti vielä tänäänkin! Jumala on olemassa!
- Täytyy olla joku, joka on suunnitellut kaiken niin tarkoituksenmukaiseksi! Maailmassa
on miljardeja planeettojakin, jotka kiertävät kiertoradoillaan eivätkä törmää toisiinsa!
Todelliset etsijät Jumala johdattaa luoksensa! Totuus on, että Jumala etsii sinua enemmän kuin sinä häntä. Etsi sinäkin silti Jumalaa, niin paremmin löydätte toisenne! - Ole
ehdottoman rehellinen kaikessa!
Hyvät arvot liittyvät aina Jeesukseen. Hän luo hyviä arvoja, jotka luovat ympäristöstään
arvokkaan. Sieltä löytyy rauhaa ja toivoa. Sellaisessa ympäristössä on kaikkien hyvä
elää. Se on turvallista. Lapsetkin tietävät kenen turviin he menevät kun tulee ongelmia,
keneltä menevät tukea hakemaan. Aikuisetkin tarvitsevat joskus tukea. Tällaisessa ympäristössä apua on yleensä myös tarjolla. Toista ihmistä kunnioitetaan. Tällaisessa ympäristössä muodostuu terveitä perheitä, jossa jäsenet tukevat toisiaan. Rakkaus perheenjäsenten välillä toimii. Muodostuu terveitä koteja. Isänmaan asioita kunnioitetaan
ja niistä pidetään kiinni. Kaikkia arvokkaita asioita pidetään esillä ja niistä puhutaan. Puhetapa on toisia kunnioittava ja käyttäytyminen myös.

2. Ei moraaliset arvot:
Pahat arvot eivät ole arvoja ollenkaan.
Ne liittyvät aina pahuuteen, jonka tustalla on Saatana. Niille tunnusomaista on murhat,
tapot, raiskaukset, petokset, turvattomuus, homous, lesbous, sukupuolettomuus. Seurauksena epäjärjestys, sodat yms. Ketään ei kunnioiteta, väkivalta sanelee säännöt.
Maassamme on käyty syviä arvokeskusteluja, joka on kulminoitunut keskusteluun lähinnä tasa-arvoisesta avioliitosta: - Asia on viety niin pitkälle, että hallitus teki siitä lakiesityksen ja eduskunta vahvisti sen lain: - Kristilliseen avioliittoon voidaan vihkiä miehiä ja
naisia keskenään. Kohta voidaan vihkiä - mitä vaan! Missä nyt tulee raja vastaa?
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Miten ja miksi tämä kaikki on tapahtunut?
- Suomen kansa on (ilmeisesti) hylännyt Jumalan! Raamatun Sanaa ovat menneinä
aikoina Suomessa ylläpitäneet lähinnä vapaitten suuntien edustajat.
He kuitenkin alkoivat 1970 luvun loppupuolella harrastamaan kaikenlaista temppuilua
Jumalan Sanan julistamisen sijaan: - On parannettu, kaaduttu, naurettu, paikattu, oltu
hippusateessa, ylistetty, tanssittu yms.
Kaikella tuolla on ollut sama vaikutus kuin käärmeen puremalla! Käärmeen purema on
tappavaa. Se pystyy tappamaan terveenkin uskon! Toiset tappaa heti toiset myöhemmin!
Nyt viimeistään olisi aika palata oikeaan terveeseen oppiin!
- Tulokset ovat nyt nähtävissä! Suomen hallitus teki esityksen ja eduskunta vahvisti
”tasa-arvoisen avioliittolain.” Jossain määrin uskovaiset kyllä rukoilivat, ettei sitä lakia
vahvistettaisi! - Todellisia uskovaisia on ehkä lopulta niin vähän ettei heitä kuultu!

Jumala rakastaa ja kurittaa omia lapsiaan!
Tämän tapahtuman pitäisi herättää nyt Suomen uskovaiset luopumaan temppuiluista ja
palaamaan kirjoitetun Sanan pariin!
- Me ihmiset teemme virheitä! - Jumala antaa anteeksi, jos niitä pyydetään!
- Laki vahvistettiin!
Evankelisluterilainen kirkkokin oli omalta osaltaan tukemassa tätä lakimuutosta! Tästä
voi päätellä: - Jumala on ilmeisesti hyljännyt Suomen kansan, koska Hän ei enää kuullut
kansansa rukouksia eikä pyyntöjä? - Jumala ei koskaan hylkää ensin! Me olemme hyljänneet ensin Jumalan! Eikö ole enää ketään, jota Hän kuulisi!
Suomessakin on jo havaittu väestön väheneminen, eli nuoria on vähän! Lapsia ei synny
tarpeeksi. Syynä on perheen ja kodin hävittäminen. Missä niitä lapsia muualla kasvaa.
Suomessa on viime aikoina keskitytty oikein lain voimalla, yhden ihmisen himojen

hoitamiseen, kaikilla mahdollisilla keinoilla.
Perheet, kodit ja lapset on vallan unohdettu. Se näkyy jo nyt!
Suomessa elämän tärkeimmäksi asiaksi on tullut sukupuoliset tyydytysasiat! Niiden ympärillä pyörii kaikki: - Lehdistö, radio, tv, puolueet, hallitus, eduskunta, kirkko ja koko
kansa! - Himojen tyydyttäminen on kaikkein tärkeintä. Työllisyysasiat yms. saa jäädä kun
tästä puhutaan!
- Himo kun saa vallan, niin sitten ei mikään enää pysäytä! - Ollaan Nooan ajassa!
Joku on huolestuneena todennut, että meidän täytyy saada nyt lisää maahanmuuttajia.
Luulen että heidän suhteensa tulemme pettymään. Heistä suurin osa on tullut vain
muuttamaan maatamme islamistiseksi. Tuskin he kotiutuvat. Islamin uskonto kieltää heitä seurustelemastakin vääräuskoisten kanssa. Ei moni muuta uskontoaan muuksi! Jos he
muuttavat uskontoa, niin heidät saa tappaa koraanin mukaan!
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