Transsukupuoliset, abortti, suvivirsi, lesbot ja homot!
Transukupuoliset

Meillä vähemmistöt päättää asiat

Arvio transsukupuolisten määrästä on arvioitu 1:500-1:50 000 väestöstä.
2000-luvun alussa Suomessa transsukupuolisia arvioitiin olevan 200-300. Transsukupuolisia on tämän mukaan noin 0,00005 % kansastamme.
Tämän perusteella meistä kaikista tehdään nyt sukupuolettomia.
Kouluissa on nyt vain henkilöitä vailla sukupuolta. Heistä ei nyt tiedä kumpia he
ovat tyttöjä vai poikia. Perusteena on tuo 0,00005 %
Asia on nostettu esiin halusta sekoittaa ihmisten mielialoja. Lähinnä tämä kaikki
suuntautuu Raamatun Sanaa vastaan. Tässä on sama tavoite kuin on homokeskusteluissa: Saada ihmiset epävarmoiksi omasta ruumiistaan ja saada ihmisten
mielipiteet kääntymään Raamatun Sanan vastaisiksi.

Abortit
Tähän samaan keskusteluun voi liittää kysymyksen aborteista.
Aborttilain hyväksymisen jälkeen 1970 Suomesta on jäänyt ihmisiä syntymättä
noin 800 000. Se määrä kun meillä olisi nyt työntekijöitä lisää, niin kaikki olisi hyvin.
Meiltä puuttuu tuon luvun verran työntekijöitä. 1970 tehtiin 23 000 aborttia.
Puhutaan aina naisten oikeudesta tehdä abortti. Kukaan ei puhu koskaan näiden
syntymättömien lasten oikeudesta elää. Tärkeämpää nähdäkseni on näiden lasten
oikeus elämään, kuin naisten oikeus helpompaan elämään. Yleensä oikeudessa
mennään heikomman puolelle - ei tässä asiassa!
Sari Tanus kertoi tv-ohjelmassa, että jo 2.2. mm mittaisessa ihmisessä näkee sydämen sykkimisen.
Syntymättömän lapsen vaarallisimpana paikkana pidetään äidin kohtua.
Sitä paitsi abortti on murha. Siinä tapetaan Jumalan luoma ihminen.
Myös joka tappaa itsensä murhaa myös Jumalan luoman ihmisen. Uskovienkin
keskuudessa leviää yleisesti sana, että jos ei jaksa elää, niin voi tappaa itsensä.

Suvivirsi
Vielä voidaan ottaa samaan keskusteluun mukaan ”Suvivirsi”. Olen kuullut syyksi
sen kieltämiseen sen, kun meillä on maahanmuuttajina islameja. He kun eivät kuulemma halua sitä kuulla. Harva osaa edes Suomen kieltä. He eivät ymmärrä se sanomasta mitään. Sitä paitsi heitä ei ole Suomessa kuin 50 000 - 60 000. eli alle 1
%. Eikä yksikään islami ole siitä sanonut mitään. Syy on se, että halutaan kumota

Raamatun Sana!
Homot ja lesbot
Lesboja on tutkimusten mukaan 1 - 2 %. Homoja on 2 - 4 %. Heille on annettu aivan suhteeton päätösvalta.

Setä-organisatio on pieni ja irrallinen. Mistä se on saanut valtaa?
Nyt jo pitää alkaa puuttumaan asioihin!
www.einoniemi.fi

