Bush vahvistaa viittaukset Jumalaan Uskollisuudenvalassa -- todistaako
tämä toimenpide että hän on uudestisyntynyt kristitty? (osa 1)
Alaotsikko: Kun Presidentti Bush jatkaa meidän johtamistamme alas polkua joka johtaa suunniteltuun
Kolmanteen maailmansotaan, sekä suunnittelee toteuttavansa historiamme yksinvaltaisimpia lakeja, hän
pysähtyy vahvistamaan "In God We Trust". Varmasti, tämä toimenpide todistaa että hän on
uudestisyntynyt kristitty, vai todistaako?
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.
Sinä olet nyt
Cutting Edge -työryhmässä

UUTISKATSAUS: "Bush vahvistaa viittaukset Jumalaan Uskollisuudenvalassa", Fox News, 13.11.2002.
"WASHINGTON -- Presidentti Bush allekirjoitti lakiin keskiviikkona viittaukset Jumalaan Uskollisuudenvalassa
ja kansallisessa tunnuslauseessa. Bush allekirjoitti lain ilman kommenttia. Se vahvistaa tuen sanoille "Under God"
Uskollisuudenvalassa ja "In God We Trust" kansallisessa tunnuslauseessa. Tämä hyväksyttiin yksimielisesti
Senaatissa ja se sai vain viisi ei-ääntä Edustajainhuoneessa. Kongressi rynni lain läpi sen jälkeen kun paikallinen
tuomari Kaliforniassa antoi kesäkuussa päätöksen, että lause "Under God" rikkoo perustuslaillista Kirkon ja valtion
eroa."
Useat tuhannet amerikkalaiset kristityt varmaankin huokaisivat helpotuksesta, uskoen että Presidentti Bush näin
osoitti olevansa aidosti uudestisyntynyt, ja että hän on lopulta ryhtynyt puolustamaan kristillistä elämäntapaamme.
Jos sinä ajattelet näin, me ystävällisesti pyydämme sinua perehtymään alla olevaan tutkielmaan. Ensiksi me
tutkimme mitä "usko jumalaan" itse asiassa tarkoittaa ja sitten me tutkimme vapaamuurareiden näkemyksen
Jumalasta.
"Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat." [Jaakob 2:19].
Apostoli Jaakob on juuri kertonut, että kukaan ei voi pelastua ainoastaan sillä että uskoo Jumalaan! Jopa demonit
uskovat Jumalaan eivätkä ne ole pelastettuja. Vielä, kymmenet tuhannet kristityt uskovat virheellisesti että ihminen
joka uskoo Jumalaan on kristitty! Meitä kutsutaan kristityiksi koska me asetamme uskomme Jeesukseen
Kristukseen ja seuraamme Häntä. Meitä ei kutsuta kristityiksi koska me uskomme Jumalaan; itse asiassa, kun minä
olen tutkinut okkultismia viimeiset 16 vuotta, minä olen nähnyt monen okkultistisen kirjailijan tunnustavan
uskonsa "Jumalaan", vaikka varmasti heidän Jumalansa ei ollut Jeesus Kristus. Vielä, monet kristityt, joiden pitäisi
tietää paremmin, uskovat että usko "Jumalaan" on samaa kuin kristinusko.
Tämä väärinymmärrys on keskeinen osa sitä petosta jolla vapaamuurarit ovat eksyttäneet kristittyjä viimeiset 300
vuotta! He väittävät, että koska he uskovat Jumalaan ja koska heidän "kristilliset" looshinsa arvostavat Kuningas
Jaakon Raamattua, he ovat kristittyjä!
SE mitä he eivät kerro sinulle on, että Jumala jota he palvovat ei ole Raamatun Jumala eikä se ole Jeesus Kristus.
Se mitä he eivät edelleenkään kerro sinulle on, että kun vapaamuurarit kristillisissä maissa sanovat pitävänsä
suuressa arvossa Raamattua, juutalaiset ja islamilaiset vapaamuurarit arvostavat omia kirjoituksiaan. Kuuntele kun
Albert Pike selittää sinulle, pitäen mielessäsi että tämä kappale kuului useimpien vapaamuurareiden Raamattujen
saatesanoihin ennen Toista maailmansotaa.

"Raamattu on olennainen osa kristillisten looshien kalustoa ainoastaan sen tähden että se on Kristinuskon Pyhä
Kirja. Juutalainen Pentateukki on juutalaisissa loosheissa ja Koraani islamilaisissa loosheissa..." [Albert Pike,
"Morals and Dogma", s. 11].
Piken lausunto on hätkähdyttävä koska se on epäraamatullinen. Vielä, kaikki nämä vapaamuurarit tunnustavat
uskonsa Jumalaan -- heidän oman uskontonsa Jumalaan! Huomioi nämä kaksi asiaa Piken lausunnossa:
1. Koska vapaamuurarius tunnustaa kaikkien muiden uskontojen hengellisen arvon, he pitävät Jeesusta
valehtelijana! Kuuntele Jeesuksen sanoja: "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö
muutoin kuin minun kauttani." [Joh. 14:6].
Tämä on syynä siihen miksi Presidentti Bush luonnehti Islamia "Rauhan uskonnoksi" ja toisti että
hänen hallituksensa pitää Islamia tällaisena (Fox News, 13.11.2002). Colin Powell meni seuraavana
päivänä vielä pidemmälle, syyttäen "konservatiivista" kristillistä johtajaa Jerry Falwellia "vihan
lietsonnasta muslimeja vastaan" ja varoitti että tämän täytyy loppua (Guardian Unlimited,
15.11.2002).
2. Apostoli Paavali vahvistaa että me olemme pelastetut Jeesuksen armon kautta, yksin armon.
Kuuntele: "Sillä armosta te olette pelastetut..." Vielä, tässä me näemme Albert Piken
pelastussuunnitelman:


Kristillisille muurareille -- Pyhä Raamattu + vapaamuurareiden viivain ja kompassi
"kunnolla ymmärrettynä"



Juutalaisille muurareille -- Juutalainen Pentateukki + vapaamuurareiden viivain ja kompassi
"kunnolla ymmärrettynä"



Islamilaisille muurareille -- Koraani + vapaamuurareiden viivain ja kompassi "kunnolla
ymmärrettynä"

Voitko sinä nyt nähdä kuinka väärä vapaamuurareiden uskonto on vaikka jokainen muurari uskoo Jumalaan? Sitten
kun sinä ymmärrät kunnolla todellisen historiallisen vaikutusvallan jota vapaamuurarit käyttivät tätä maata
perustettaessa, ja sitten kun sinä ymmärrät että he turvautuivat "kaksikielisyyteen" eksyttääkseen monet kristityt
tänä aikana, sinä ymmärrät että lausuma "In God We Trust" ja muut viitaukset Jumalaan tarkoittavat
vapaamuurarien Jumalaa, jonka me olemme todistaneet olevan sama kuin muinaiset pakanajumalat (lue FREE002).
Sitten kun sinä ymmärrät että salaseura jonka elinikäinen jäsen Presidentti Bush on -- Pääkallon ja Sääriluiden
järjestö -- on mustan magian vapaamuurariutta, sinä ymmärrät että "jumala" jonka hän on juuri tunnustanut on
vapaamuurareiden Jumala! Nyt, salli meidän tutkia tätä aihetta raamatullisesta perspektiivistä.
Vapaamuurareiden usko Jumalaan ilman Jeesusta Kristusta on tarkoituksetonta; tällainen usko ei vie
Taivaaseen!!
Vapaamuurarit toitottavat uskoaan "Jumalaan" ja yhdistävät Häneen monia raamatullisia ominaisuuksia. He
uskovat että tämä tunnustus suo heille pääsyn "ilman käsiä rakennettuun taivaalliseen kaupunkiin" jossa he saavat
nauttia toisten vapaamuurareiden seurasta ikuisuuden. He uskovat että tämä tekee heistä "kristittyjä". Tänään me
osoitamme sinulle, raamatullisesti, että henkilö voi uskoa yhteen Jumalaan jossa on monia raamatullisia
ominaisuuksia olematta silti kristitty ja olematta pelastettu.
Monet, monet vapaamuurarit ovat kirjoittaneet minulle valittaen suureen ääneen että minä olen väärässä
yhdistäessäni vapaamuurarit Antikristukseen (lue FREE001, "Freemasonry Teaching about Jesus Christ"). He
kertovat minulle monista hyvistä töistä joita vapaamuurarit ovat tehneet vuosisatojen aikana; he kertovat minulle
että koska he uskovat Jumalaan ja koska amerikkalaiset vapaamuurarit pitävät Pyhää Raamattua korkeimpana
hengellisenä valonaan, heidän täytyy olla kristittyjä. Johtopäätös tästä on se, että heidän täytyy olla myös
pelastettuja.
Tänään, me aiomme osoittaa että näin ei ole asia. Henkilö ja/tai organisaatio voi uskoa oikein Raamatun oppeihin
Jumalasta olematta silti kristitty tai pelastettu. [Itse asiassa, vapaamuurarien oppi Jumalasta ei ole läheskään
Raamatun mukainen, mutta leikkikäämme hetken aikaa että se olisi].

Ensiksi, salli meidän tutkia mitä vapaamuurarit uskovat Jumalasta:
(1) Vapaamuurareilla ei ole mitään tekemistä Antikristuksen kanssa. Se (vapaamuurarius) vaatii uskomaan
Jumalaan, Kaikkivaltiaaseen. Se suosittaa että kaikki jäsenet olisivat aktiivisia seurakuntiensa jäseniä ja tukisivat
omia uskontojaan... Suurin osa looshien opetuksesta on otettu Raamatusta itsestään." [Sähköposti vapaamuurarilta].
Ensiksikin, tämä lause valehtelee sen suhteen mitä vapaamuurarius itse asiassa opettaa. Me osoitamme
perinpohjaisesti, lainailemalla vapaamuurareiden opetuksia Jeesuksesta Kristuksesta ja vartailemalla niitä sitten
Raamattuun, että vapaamuurareiden opetukset täyttävät raamatullisen määritelmän Antikristuksen joukoista (katso
FREE001, "Freemasonry Teaching about Jesus Christ").
Toiseksi, tämä lausunto puhuu myös totta vapaamuurareiden uskomuksista. He sanovat että usko Jumalaan vaatii
jonkin jäsenyyttä. Mutta, Apostoli Jaakob sanoo että tämä ei riitä pelastukseen, niinkuin me kerroimme
aikaisemmin: "Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat." [Jaakob
2:19]. Raamattu opettaa että riivaajat eivät koskaan voi pelastua. He ovat ikuisia Jumalan ja Hänen Poikansa
Jeesuksen Kristuksen vihollisia. Vielä, tässä meille kerrotaan että vaikka he uskovat Jumalaan niin kovin että he
vapisevat, he eivät ole pelastettuja. Älä eksy: monet, monet ihmiset löytävät itsensä helvetistä vaikka uskoivat
Jumalaan.
(2) "Tämä on todellinen ajatus muinaisista kansakunnista: Jumala, Kaikkivaltias Isä ja kaiken Lähde; Hänen
Ajatuksensa, joka kattaa koko universumin, ja Hänen tahtonsa sen olennot; Hänen Sanansa, lausuen tämän
ajatuksen ja täten tullen Luojaksi... josta oli Elämä ja Valo, universumin elämä." [Albert Pike, "Morals and
Dogma", s. 575; 26. asteen opetuksia].
Raamattu toki opettaa, että Jumala on Kaikkivaltias Isä, kaiken Lähde, universumin ja sen olentojen luoja.
Raamattu myös sanoo (Johannes 1) että Jumalan Sana loi maailmankaikkeuden sekä kaikki elolliset olennot.
Tietysti, Johannes 1:14:ssä me löydämme että Jumala joka loi universumin ei ole kukaan muu kuin Jeesus Kristus!!
Joten, tämä vapaamuurareiden opetus että Jumala loi koko universumin on vain puolitotuus, kaikkein vaarallisin
asia.
Kiinnitä huomiosi myös tähän Albert Piken uskontunnustukseen, että amerikkalaisten vapaamuurareiden Jumala on
sama kuin muinaisten kansakuntien Jumala. Tietystikin, kaikki muinaisten kansakuntien jumalat olivat vääriä,
kuten me näemme alapuolella. Mutta, tämä ei estä vapaamuurareita omaksumasta tätä uskomusta (että he ovat
kristittyjä), ja julistamasta sitä raivokkaasti.
(3) "Siinä kun kaikki nämä uskot pitävät kiinni siitä että he yksin ovat oikeassa, vapaamuurarius perustuu vanhaan
oppiinsa eikä mihinkään muuhun... Että Jumala on Yksi; että Hänen ajatuksensa tuli ilmi Hänen Sanassaan, loi
maailmankaikkeiden ja pitää sitä yllä Ikuisten Lakien avulla jotka ovat ilmaisuja tästä ajatuksesta: että ihmisen
sielu, jonka Jumala puhalsi häneen, on kuolematon kuten Hänen ajatuksensa ovat; että hän on vapaa tekemään
pahaa tai valitsemaan hyvän, vastuussa töistään ja rangaistavissa synneistään; että kaikki paha ja väärä ja kärsimys
ovat vain väliaikaista, yhden suuren Harmonian riitasointuja, suuressa harmonisessa Totuuden, Rakkauden, Rauhan
ja Onnellisuuden loppusoinnussa joka soi ikuisesti Taivaiden Arkeissa, Tähtien ja Maailmojen joukossa, ja kaikissa
ihmisten ja enkelten sieluissa." [Albert Pike, "Morals and Dogma", s. 576-577; 26. asteen opetuksia].
Tässä lausunnossa on paljon totta: (1) Jumala on Yksi; (2) Jumalan ajatus (itse asiassa Jeesus Kristus) loi
universumin Sanallaan, ja Hän pitää yllä luomustaan päivittäin; (3) Jumala loi ihmisen ja puhalsi häneen
kuolemattoman sielun; (4) Jumala antoi ihmiselle vapaan tahdon tehdä hyvää tai pahaa, ja Hän tuomitsee ihmiset
tekojensa mukaan ja antaa rangaistuksen synneistä; (5) Aikojen lopussa Messias (Jeesus Kristus) hallitsee uutta
maailmaa (Taivasta) rauhassa, harmoniassa ja Totuudessa.
Vielä, huolimatta kaikesta tästä totuudesta vapaamuurari ei voi pelastua koska he uskovat "Jumalaan, Isään
Kaikkivaltiaaseen" ilman Jeesusta Kristusta. Salli meidän nyt tutkia Raamatun opetusta sellaisesta joka uskoo
"Jumalaan" yksinään.
Olen hämmästynyt joka kerta kun minä menen kauppaan paikalliseen supermarkettiin. Ihmiset täyttävät kärrynsä
kalleilla brändimerkeillä ja kieltäytyvät ostamasta halvempaa. Yleisö näyttää olevan epätietoinen siitä että monet

halvemmista tuotteista on valmistettu samassa paikassa ja sanoista raaka-aineista. Lyhyesti me voisimme selittää
näin: on yleensä vain yksi tuote jolla on monta erilaista pakkausta.
Onko uskonnoissa sama tilanne? Palvovatko kaikki uskonnot samaa Jumalaa? Voidaanko sitten sanoa, että kaikki
maailman uskonnot ovat kuten erilaiset tavaramerkit mutta sisältävät saman tuotteen?
On niitä jotka uskovat että Jumalan hyväksyminen riittää ikuisen elämän saamiseen. Aikana jolloin melkein
jokaisella kansakunnalla oli oma "jumalansa", me näemme että Raamatun Jumala eroitti itsensä niistä jotka ovat
"ihmisen luomuksia" sanomalla: "Mutta jos sinä unhotat Herran, sinun Jumalasi, ja seuraat muita jumalia, palvelet
niitä ja kumarrat niitä, niin minä vakuutan teille tänä päivänä, että te peräti hukutte." [5 Moos. 8:19].
Raamattu varoittaa palvomasta "Muita jumalia". Psalmi 96:5 kuvaa näitä "Muita jumalia" sanomalla: "Sillä kaikki
kansojen jumalat ovat epäjumalia..." On tärkeää ymmärtää että "epäjumala" on ihmisen oman mielikuvituksen
tuote.
Kuinka joku voi määrätä onko hänen jumalansa oikea Jumala? Vastaus löytyy Raamatusta. Raamattu kuvaa
Jumalaa yksityiskohtaisesti. Jos joku palvoo jumalaa joka ei ole Raamatun mainitsema Jumala, se on väärä jumala,
ihmisen oman mielikuvituksen tuote.
Salli meidän pohtia esimerkkiä. Me olemme kaikki nähneet mormoni-kirkon rahoittamia televisiomainoksia. Ja me
olemme kuulleet kun he pyytävät meitä soittamaan ilmaiseen numeroon jotta oppisimme tietämään enemmän
Jumalasta. Mikä on se "Jumala" josta he puhuvat? Onko se Raamatun Jumala?
Mormonismin profeetta ja perustaja Joseph Smith opetti: "Itse Jumala oli kerran sellainen kuin me olemme nyt, ja
on ylennetty mies, sekä istuu valtaistuimella tuonnimmaisissa taivaissa... Me olemme oppineet että Jumala oli
Jumala kaiken ikuisuuden. Minä kumoan tämän ajatuksen sekä riisun hunnun jotta te näkisitte." [Teachings of the
Prophet Joseph Smith, s. 345].
Ei tarvitse olla suuri teologi ymmärtääkseen että Mormonien Jumala eroaa suuresti Raamatun Jumalasta. Raamattu
opettaa että todellinen Jumala on ollut olemassa ikuisesti: "Ennenkuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja
maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala." [Psalmi 90:2].
"Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Amen Amen." [Psalmi 41:14].
Raamattu on hyvin jyrkkä sen suhteen että Jumala ei ole koskaan ollut kuolevainen ihminen. Joten, mikä on
meidän looginen johtopäätöksemme? Mormonien Jumala on yksinkertaisesti joku toinen jumala.
Nyt minä saatan kuulla jonkun sanovan: "Kuka sinä oikein luulet olevasi sanomalla että mormonit eivät palvo
todellista Jumalaa?"
Jumala itse teki itsensä hyvin selväksi. Jumala on antanut meille täydellisen Sanansa (Raamatun) jossa Hän kertoo
itsestään. Kun mikä tahansa uskonto tai tyhmä opettaa sellaisesta Jumalasta joka ei ole sopusoinnussa Raamatun
Jumalan kanssa me tiedämme että kyseessä on silloin väärä Jumala, "ihmisen mielikuvituksen tuote".
Katsoessamme Raamattuun me näemme toisen kriteerin mikä erottaa ainoan todellisen Jumalan vääristä jumalista.
Jumala lähetti Poikansa maailmaan ihmiskunnan pelastajaksi. Jeesus Kristus on Jumalan Poika ja Raamattu sanoo
selvästi, että kukaan ei pääse Taivaaseen muuten kuin Hänen kauttaan.
"Jeesus sanoi hänelle: 'Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.'"
[Johannes 14:6].
Apostolien Teot sanoo: "Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille
annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman." [Apt. 4:12].
Raamattu opettaa että kuka tahansa yksilö, kirkko tai organisaatio joka kieltää totuuden Jeesuksesta ei tunne
Jumalaa.

"Kuka on valhettelija, ellei se, joka kieltää sen, että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus, se, joka kieltää Isän ja
Pojan. Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä." [1 Joh. 2:2223].
"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo,
hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä." [Johannes 3:16].
Sinä näet, Jumala loi ihmisen kumppanikseen. Kuitenkin, ensimmäinen ihminen teki syntiä, kapinoi Jumalaa
vastaan. Seuraus tästä kapinoinnista oli kuolema (1 Moos. 3:17). Ensimmäinen ihminen luotiin täydelliseksi mutta
hänestä tuli syntinen. Me olemme syntyneet tähän maailmaan kasvokkain synnin seurauksen kanssa, ikuisen eron
Jumalasta (Room. 5:12).
Raamattu sanoo: "Synnin palkka on kuolema". Huomaa että se ei sano "syntien". Yksi ainokainen synti riittää
langettamaan "kuolemantuomion" päällemme. Me tarvitsemme pelastusta!
Huolimatta meidän asemastamme Jumala rakasti meitä niin paljon että lähetti Poikansa tähän maailmaan
maksamaan hinnan synneistämme.
"Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän
edestämme." [Room. 5:8].
Jeesus kärsi kaiken rangaistuksen jonka me ansaitsemme. Raamattu julistaa, että jokainen joka asettaa
luottamuksensa pelastuksesta yksin Jeesukseen saa Jumalalta täyden anteeksiannon, ei hyvien tekojen ansiosta
vaan koska me olemme asettaneet luottamuksemme Jeesukseen.
Jotta ei olisi epätietoisuutta tästä asiasta, Jeesus itse sanoi: "Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta
joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä." [Johannes
3:36].
Salli meidän palata hetkeksi 1 Johannes 22-23:een, sillä sen opetuksella on keskeinen merkitys meidän
keskusteluissamme. Meidän täytyy katsoa sitä uudestaan.
1 Johannes 2:22-23, tämä on mahdollisesti artikkelimme tärkein raamatunkohta. Ampfilled Bible tulkitsee tämän
raamatunkohdan kaikkein voimakkaimmalla tavalla. Kuuntele: "Kuka on sellainen valehtelija kuin se joka kieltää
että Jeesus on Kristus? Hän on antikristus... joka jatkuvasti kieltää ja kieltäytyy tunnustamasta Isän ja Pojan. Ei
kenelläkään joka jatkuvasti kieltää Pojan ole edes Isää."

[Jatkuu...]
--------------------------------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.
Tämä on Cutting Edge -työryhmän artikkeli numero 1740a
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