Homojen adoptio-oikeudet!
Homot (”Ruskean r…. Ritarit”) haluavat nyt adoptoida itselleen myös pieniä lapsia! Ei tarvita paljon mielikuvitusta käyttää päättelemiseen:


Miksi he lapsia haluavat saada mukaan siihen elämään. Lapset ovat niihin hommiin yleensä kysyttyä tavaraa! Heille löytyy hyvää käyttöä. Kukaan ei kohta paheksu asiaa, kun siitä tulee aivan yleistä käytäntöä.
- Lapsia kun homoelämään vielä saa mukaan, niin jo on asiat hyvällä mallilla!
Lapset eivät voi siinä muuta tehdä kuin alistua, kun isot miehet himossaan, tunkeutuvat
heihin ja tuhoavat heidät sekä henkisesti että fyysisesti. Ei heistä voi muuta tulla kuin
vammautuneita. - Näitä miehiä sitten vain siunataan! - Onko se rakkautta?



Luulen vielä monen lapsen tekevän itsemurhan vammautumisensa takia. Tähän asti on
oltu huolissaan siitä, kun joku homo voi tehdä itsemurhan. Luulen itsemurhien lisääntyvän. Minusta on huolestuttavaa se, kun siihen käytetään hyväksi lapsia, jotka eivät kykene
itse puolustamaan! - Siitä tulee vielä laillistettua väkivaltaa!



Voi tosin olla joku sellainenkin ”perhe”, joka elää niin, että lapset säästetään.
- Useimmiten vain se huonoin vaihtoehto toteutuu!



- Eikö homojen olisi mukavampaa, vain nauttia elämän iloista, ilman lapsien häirintää?

Todennäköisyys on kuitenkin hyvin suuri, että heidät temmataan mukaan siihen himokkaaseen
elämään, jota homot harrastavat. He ovat kaikki ”Älä himoitse” käskyn rikkoneita, koska heistä on ylipäätään homoja tullut. - Millä kohdalla he sitten alkavat Raamatun käskyjä kunnioittamaan.
Houkutus mennä yli rajojen on joka tapauksessa suuri.
Eihän kukaan tiedä, mitä kodeissa harrastetaan. Lasten hyväksikäyttöä tulee ilmi jo nyt tavallisissakin perheissä! - Entä adoptioperheissä jossa lapset eivät ole edes omia. Hyväksikäyttömahdollisuus on todella suuri tällaisissa ”perheissä.” Tätä vaihtoehtoa ei nyt haluta edes ajatella.
- Onko oikein antaa lapsia siihen käyttöön! Kuka kontrolloi, ettei niin tehdä?
Kaiken lisäksi se on vielä hyväksyttyä Suomen lain ja kirkon siunauksella!
- Eikö tässä maassa ole mitään lastensuojelua. Pieniä lapsia pitäisi varjella tällaiselta touhulta.
Kaikki ovat nyt aivan innoissaan suuresta valtavasta uudistuksesta, jonka tämä hieno tasa-arvoinen
avioliittolaki on nyt tuomassa. Adoptioasiatkin saavat nyt uusia mahdollisuuksia Maatamme ravisteleva lamakin näyttää nyt unohtuvan kaikilta aivan kokonaan. - Onhan asioilla toki tärkeysjärjestyskin!

- Synnin himo on nyt sokaissut kaikkien silmät! - Näkö on mennyt jo niiltäkin, jotka ennen ovat
sitä touhua vastustaneet. - Hekuma näyttää olevan helposti syttyvää ja tarttuvaa! Tästä maasta
tulee tällä menolla suuri porttola - vailla mitään rajoja!
Kun synti piilotellaan sivistyssanojen taakse, niin se ei tule tuomituksi:

