Sekä Presidentti Bush että hänen isänsä tukevat "American Clergy
Leadership Konferenssia" (ACLC) -- Pastori Moonin organisaatiota
joka painostaa kirkkoja heittämään ristit ulos!

Alaotsikko: Uutisessa 1932 me kerroimme että kokoelma meidän poliittista johtoamme -- sekä
Demokraatteja että Republikaaneja -- olivat kruunanneet Moonin Messias-tyyppisessä seremoniassa
Dirksen-rakennuksessa Capitolilla aloittaakseen uuden "globaalin hallinnon" aikakauden. Moon
kehoitti kristillisiä kirkkoja hautaamaan ristit maahan.
Nyt me näemme että molemmat Presidentti Bushit tukevat ACLC:tä, ryhmää joka rohkaisee heidän
amerikkalaisia kirkkojaan heittämään ristit roskiin -- heittämään ne kirjaimellisesti kaatopaikalle!
Uusi maailmanjärjestys on tulossa! Oletko valmis? Kun sinä kerran tulet ymmärtämään, mikä tämä "Uusi
maailmanjärjestys" todella on ja kuinka sitä asteittain valmistellaan, sinun on mahdollista nähdä sen kehittyminen
päivittäisissä uutisissa!!
Opi kuinka voit suojella itseäsi ja rakkaitasi.
Valmistaudu yllättymään, niin että sinä et enää ikinä seuraa uutisia samalla tavalla.
OLET NYT TERÄNSUULLA
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Kuten sinä voit nähdä näistä kahdesta kuvasta, nämä ihmiset ovat itse asiassa suorittamassa rienaavaa tekoa
haudatessaan ristiä maahan. He suorittavat tämän teon Pastori Moonin käskystä 18.5.2003 Seoul World Summit:in
yhteydessä pidetyssä "Jerusalemin julistuksessa". Kuten sinä voit nähdä tästä kuvasta, seuraavat tavoitteet
saavutettiin hautaamalla tämä risti:



"Katumus/parannuksen teko menneisyyden synkistä asioista, sekä valoisamman tulevaisuuden
etsiminen yhdessä."



"Kristityt katuvat/tekevät parannusta 'teloitustavan ihannoinnista joka lopetti Jeesuksen fyysisen
elämän' sekä sai aikaan antisemitistisen historian."



"Juutalaisten johtajien kaipaus 'vapauttaa itsensä kertakaikkiaan Jeesuksen ristiinnaulitsemisen
taakasta."

Tietenkin, tällainen aktiviteetti on antikristuksen hengestä lähtöisin, sillä Apostoli Paavali julisti aidon kristityn
hengestä ristiä kohtaan näin:
"Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä,
jonka kautta maailma on ristiinnaulittu minulle, ja minä maailmalle!" [Gal. 6:14]
Kuitenkin, monet amerikkalaiset saattavat jättää huomioimatta tämän teon merkityksen, sellä se ei tunnu osuvan
liian lähelle kotia. Loppujen lopuksi, tämä julistus annettiin Söulissa, Etelä-Koreassa 18.5.2003. Kuitenkin, tällaiset
kristityt eivät ole ymmärtäneet että amerikkalainen kristillinen järjestö, jolla on läheiset suhteen Moonin
Unification Kirkkoon, on jatkuvasti puoltanut samanlaista metodia päästä eroon risteistä -- heittää ne kaatopaikalle.
Tämä amerikkalainen kristillinen järjestö joka rohkaisee heittämään ristit pois, on American Clergy Leadership
Conference -- ACLC (http://www.aclc.info). Me kehoitamme sinua varaamaan hetken aikaa itsellesi käydäksesi
heidän sivullaan; sinä löydät seuraavanlaisen viittauksen joko Pastori Mooniin tai hänen Unification Kirkkoonsa:



"MAAILMAN RAUHA JA YHDISTYMINEN KESKITTYY JUMALAN TODELLISEEN
RAKKAUTEEN" - Pastori Sun Myung Moonin tervehdyspuhe



Unification ajattelu (http://www.aclc.info/unificationthought/utcover.htm)



"Ilman Jumalan rakkautta ei ole edistystä, ja siellä missä on puute Jumalan rakkaudesta, itse
olemassaolo tuhoutuu." - Isä Sun Myung Moon



"Seurakunta on olemassa Jumalan tähden, sekä kouluna tuleville sukupolville. Jumala aina nojaa
tuleviin sukupolviin. Yksilön antaman uhrin kautta Hän etsii jälkeläisten suurempaa onnea. Hän
tietää että suuri kansakunta ja maailma tulevia sukupolvia varten tulee, tämän sukupolven antaman
uhrin kautta. Jumala on pannut heidän sydämensä ja sielunsa töihin opettamaan ihmisiä olemaan
kykeneviä täyttämään velvollisuutensa." - Isä Sun Myung Moon

Ei ole epäilystäkään etteikö ACLC olisi Moonilainen organisaatio. Todella iso uutinen on se että sekä Presidentti
Bush että hänen isänsä tukevat ACLC:tä. Kuuntele:
UUTISKATSAUS: "Bush tukee ristiä vihaavaa liikettä", WorldNetDaily, 21.12.2004,
http://www.worldnetdaily.com/news/article.asp?ARTICLE_ID=42039.
"Sekä Presidentti Bush että hänen isänsä ovat ilmaisseet tukensa ryhmälle suurimmaksi osaksi mustia kirkon
johtajia jotka ovat mukana toiminnassa heittää risti roskikseen -- aivan kirjaimellisesti. John Gorenfeldin kolumnin
mukaan, American Clergy Leadership Conference sponsoroi maanlaajuista "Revi risti alas" -päivää pääsiäisenä
2003, jonka aikana pastorit johtivat seremoniaa jossa perinteinen risti heitettiin roskiin. Raportoidaan että yli 100
ristiä heitettiin pois. Gorenfeld kirjoittaa: 'Tämän liikkeen johtaja sanoi puhdistavansa tietä uudelle aikakaudelle
sekä toiselle messiaalle.'"
Tämä informaatio tuo meidät takaisin näihin kuviin jossa Moonin seuraajat hautaavat ristin maahan
pyrkimyksenään "päästä ristin tuolle puolelle" jotta poistettaisiin vihan muuri jonka risti niinsanotusti tuo
maailmaan. ACLC kehoittaa papistoaan ja seurakuntiaan ottamaan ristin pois seinältä ja heittämään sen
kaatopaikalle!
Ja mikä on tämän rienaavan toimen tarkoitus? Puhdistaa "tie uudelle aikakaudelle sekä toiselle messiaalle".
Termi "uusi aikakausi" ja "toinen messias" viittaavat tulevaan antikristukseen. Uutisessa 1932 me näimme että
tämä salainen seremonia U.S. Dirksen Capitolilla jossa kruunattiin Pastori Moon messiaaksi oli selittämättömästi
yhdistetty ristinhautaamis-seremoniaan Söulissa 18.5.2003.
Salli meidän nyt palata takaisin WorldNetDaily:n artikkeliin nähdäksemme kuinka Presidentti Bush on sidoksissa
ACLC:hen:
"Viime viikolla, liikkeen johtajat (ACLC) isännöivät Washingtonin rukous-aamiaista, esittäen viestin jossa
kiitettiin molempia Bush-presidenttejä (http://washingtontimes.com/culture/20041213-114640-2562r.htm). Viime
viikon aamiaisen kaksi sponsoria, "International and Interreligious Federation of World Peace" sekä "American
Family Coalition" yhdistettiin molemmat Mooniin... Moon oli avainpuhuja Washingtonin aamiaisella viime
viikolla... Kolumnisti sanoo että Bush lähetti osavaltion Senaattorin esittämään lämpimän kirjeen jossa Presidentti
ja Ensimmäinen Nainen lähettivät parhaimmat onnittelensa sponsoreille -- ja kiittivät heitä 'myötätunnon
armeijoiden' johtamisesta."
Vaikka Presidentti Bush -- minun tietääkseni -- ei ole kehoittanut kristillisiä kirkkoja ottamaan pois ristejä
heittääkseen ne kaatopaikalle, hänen lähettämänsä "lämmin kirje" Pastori Moonille sekä tuen osoittaminen
ACLC:lle viime viikon rukousaamiaisella osoittaa että hän tukee epäsuorasti tämän organisaation ristien hautaamis
-operaatiota.
Nyt, salli meidän paljastaa mihin WorldNetDaily viittaa artikkelissaan saada jopa vielä asiaankuuluvampaa
informaatiota.

UUTISKATSAUS: "Repiä alas risti: Miksi Presidentti Bush tukee ryhmää joka yrittää saada afro-amerikkalaiset
kirkot kirjaimellisesti heittämään ristit roskiin", John Gorenfeld, 21.12.2004,
http://gadflyer.com/articles?/ArticleID=258.
"Tänä talvisena vuodenaikana, kun uskolliset saavat hälyttäviä raportteja uutisista että Republikaaneista, jotka ovat
ainoita jotka seisovat heidän ja sekulaarien humanistien välillä, kaksi Presidentti Bushia on tukenut voimakasta
konservatiivista intressiryhmää joka on erikoistunut ristien poistamiseen -- ei kouluista tai oikeustalosta vaan
kirkoista. Tämä ryhmä joka kutsuu itseään nimellä American Clergy Leadership Conference (ACLC), sponsoroi
maanlaajuista 'Revi risti alas' -päivää pääsiäisenä 2003. Viime viikolla, tämän radikaalin järjestön johtajat
isännöivät Washingtonin rukousaamiaista esittäen Presidenttien kiitosviestin. Entinen Senaattori Bob Dole saapui
henkilökohtaisesti."
Vuosien ajan, Cutting Edge on julistanut totuutta että meidän poliitikkomme eivät ole sitä mitä he väittävät
olevansa, vaan antikristuksen valtakunnan tukijoita. Tässä, me luimme että Presidentti Bush ja hänen isänsä tukivat
ACLC:tä, "voimakasta konservatiivista intressiryhmää joka on erikoistunut ristien poistamiseen".
Nyt, huomioi miten monin tavoin molemmat presidentit ovat yhteydessä ACLC:hen:


"Keskiviikkona, video joka sisälsi vanhemman Presidentti Bush viestin ACLC:lle katosi tämän
liikkeen www-sivuilta vaikka Washington Times oli raportoinut molempien presidenttien tuesta. Ei
Valkoinen Talo eikä ACLC suostunut kommentoimaan tätä rukousaamiaista eikä Presidenttien Bush
osallistumista." (Ibid.)



"Washington Timesin mukaan, kuten myös videon joka löytyy Mooniin yhteydessä olevan järjestön
www-sivuilta (http://familyfed.org), vanhempi Bush esiintyi videolla ACLC:n 3000 hengen
suuruisen joukon edessä, jossa hän kiitti heidän työstään. 'Minä ajattelin hypätä laskuvarjolla sisään
rakennukseen' hän vitsaili toivoen voivansa tehdä sen. Hän matki Moonin uskonnollista kieltä
käyttäen lauseita kuten 'rauha keskittyneenä Jumalaan', päämäärä jota hän kutsui 'suoraan
tähtäimessä'." (Ibid.)



"Hänen poikansa, George W. Bush, kirjoitti lämpimän tuen osoituksen jonka ojensi osavaltion
senaattori, jossa Presidentti ja hänen vaimonsa Laura lähettivät parhaimmat onnentoivotuksensa
sponsoreille -- sekä kiittivät heitä 'myötätunnon armeijoiden' johtamisesta. On epäselvää mitä ACLC
on tehnyt yhteiskunnan ongelmien eteen, vaikkakin sen www-sivu myy videota nimeltään 'Beyond
The Cross', ja Moonilainen ryhmä 'Free Teens USA' on saanut miltei puoli miljoonaa dollaria
Liittovaltion rahaa." (Ibid.)



"Bush vanhempi selitti kerran yhteistyötään Moonin Unification Kirkon kanssa Washington Postille,
puhemiehensä välityksellä seuraavasti: 'Tämä ryhmä vahvistaa perhettä ja tähän Presidentti ja
Rouva Bush ovat keskittyneet.'" (Ibid.)



"Eräs entinen jäsen on Cathryn Mazer, jonka murehtivaa perhettä filmattiin vuonna 1993 'Today
Show':ssa kun he yrittivät päästä menestyksettä Moonin asuntolaan jossa Cathryn asui. Hän sanoo
että valokuvat Moonista Bushin kanssa esittivät suurta roolia seminaarissa joka vei hänet kultin
jäseneksi -- niitä näytettiin käännynnäisille osoittamaan Moonin arvovaltaa." (Ibid.)



"Reuters raportoi 1990-luvun puolivälissä että vanhempi Bush matkusti Argentiinaan värvättynä
Moonin puhemiehenä, jonka Bush esitteli 'ihmisenä jolla on visio'. Clintonin vuosien aikana, Bush
oli myös mukana Moonin puhekiertueella Japanissa, jossa Bush ylisti tätä outoa kaveriaan, entistä
rikollista. Bush on saanut arviolta miljoona dollaria näistä esiintymisistä. Moon antoi myös miljoona
dollaria Bushin presidentilliseen kirjastoon. Ja kun Bush oli varapresidenttinä, se oli antelias shekki
Moonilta joka avasi Oliver Northin Contra Freedom Rahaston." (Ibid.)



"Maanantain videossa Bush julisti: 'Minä haluan tervehtiä miestä jota arvostan: Wes Pruden; viitaten
Washington Timesin toimittajaan; lehti toistuvasti kertoo Moonin projekteista joista useimmat
sanomalehdet eivät viitsi kirjoittaa. 7.12., hän julkaisi ACLC:n Pastori Donnie McLeodin artikkelin
jossa tämä puolusti ristien poistoa (http://www.tparents.org/UNews/Unws0308/aclc_MJ_cross.htm).
Tämä ristiä halveksiva teologi kirjoitti: 'Kun tämä presidentti on nyt vapaa vaalihuolista ja koska

häntä ei voida enää valita uudelleen, hän voi nyt rakentaa perintöä Amerikalle ja maailmalle.'
ACLC:n johtajat, hän sanoi, 'ovat valmiita näkemään presidentin kuten minä näen hänet, Jumalan
miehenä joka on todella valmis tekemään uhrauksia ja sitoutumaan luodakseen uskon perinnön ja
perheen joka ohjaa maatamme seuraavat 200 vuotta'." (Ibid.)

Totisesti, nyt kun Presidentti Bush on vapaa vaalihuolista, me näemme hänen todellisen henkisen tilansa tulevan
esiin ja aidot, näkevät kristityt tulevat olemaan kauhistuneita! Todelliset kristityt jotka äänestivät Presidentti Bushia
alkavat ymmärtää -- vaikkakin liian myöhään -- että Presidentti Bushilla on sellainen mädäntyneen hengen
hedelmän perintö että hän ei voi olla aito kristitty.
Me olemme lisänneet Presidentti Bushin tuen Pastori Moonille ja hänen organisaatiolleen, kuten ACLC listaamme
"Evil Fruits vs. Good Fruits" (http://www.cuttingedge.org/news_updates/nz1086.htm).
Totisesti, antikristuksen henki on nousemassa vainoamaan kristillisiä seurakuntia kaikkialla maailmassa ottamalla
alas tämän "hirvittävän eripuraisuutta aiheuttavan" ristin ja hautaamalla sen maahan tai heittämällä kaatopaikalle.
Sitten kun tämä loukkaava kristillinen symboli on kadonnut kristillisistä kirkoista, Moonilaisten organisaatioiden
kuten ACLC:n on paljon helpompi sulauttaa maailman uskonnot maailmanuskonnoksi.
--------------------------------Oletko sinä hengellisesti valmis? Onko sinun perheesi? Suojeletko sinä riittävästi rakkaitasi? Tämän ministeriön
tarkoitus on saada sinut ymmärtämään vaara joka uhkaa sinua, ja auttaa sitten sinua löytämään keinoja, kuinka
varoittaa ja suojella rakkaitasi. Sitten kun olet kauttaaltaan valmis, sinä voit myös käyttää tietojasi keinoina avata
ovi keskustelulle pelastumattoman henkilön kanssa. Minä olen tehnyt sitä monta kertaa ja olen nähnyt ihmisten
tulevan Jeesuksen luokse tämän seurauksena. Nämä vaaralliset ajat ovat myös aikoja jolloin me voimme tuoda
monta sielua Jeesukselle Kristukselle, saaden aikaan ikuisen muutoksen.
Jos olet ottanut Jeesuksen Kristuksen vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi, mutta olet ollut hyvin
välinpitämätön hengellisellä matkallasi Hänen kanssaan, sinun täytyy välittömästi pyytää Häneltä anteeksiantoa
sekä uudistumista. Hän antaa sinulle välittömästi anteeksi sekä täyttää sydämesi Pyhän Hengen ilolla. Sitten sinun
tarvitsee aloittaa päivittäinen rukouselämä ja henkilökohtainen Raamatun opiskelu.
Jos sinä et ole ottanut Jeesusta vastaan henkilökohtaisena vapahtajanasi mutta olet tullut ymmärtämän Hänen
todellisuutensa sekä lopun aikojen lähestymisen, ja haluat ottaa vastaan Hänen ilmaisen Ikuisen Elämän lahjansa,
sinä voit tehdä sen nyt, omassa kodissasi. Kun sinä kerran olet ottanut Hänet vastaan vapahtajana, olet hengellisesti
uudestisyntynyt, ja saat olla aivan yhtä varma Taivaaseen pääsystä kuin olisit jo siellä. Sitten sinä voit levätä
vakuuttuneena siitä että Antikristuksen valtakunta ei pääse käpälöimään sinua hengellisesti.
Jos haluat syntyä uudesti käänny meidän pelastussivulle nyt.
Me toivomme että tämä ministeriö on siunannut sinua tehtävässään opettaa sekä varoittaa ihmisiä, jotta he voisivat
nähdä tulevan "Uuden maailmanjärjestyksen" -- Antikristuksen valtakunnan -- päivittäisissä uutisissa.
Lopulta me haluamme kuulla sinusta. Sinä voit kirjoittaa (englanniksi!) meille osoitteeseen:
Cutting Edge Ministries
11 Robert Toner Blvd., Ste 5-393
North Attleboro, MA 02763-1156
Sinä voit myös lähettää sähköpostia meille.
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