Bush vahvistaa viittaukset Jumalaan Uskollisuudenvalassa -- todistaako
tämä toimenpide että hän on uudestisyntynyt kristitty? (osa 2)
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

Ymmärrättekö te tämän, vapaamuurarit? Koska teidän opetuksenne jatkuvasti kieltää oikean opetuksen siitä kuka
Jeesus Kristus on, teillä ei ole edes Isää jonka nimeen te jatkuvasti vetoatte!!! Muista, että Jumala päättää kuka
pelastuu ja kuka ei, ei ihminen eikä hänen harhaanjohtavat opetuksensa.
Tämä on vakava asia, sillä teidän ikuinen kohtalonne on vaakalaudalla. Teidän kallisarvoinen sielunne jonka
vuoksi Jeesus kuoli on vaakalaudalla. Ei ole mitään hyötyä palvoa Isää jos kieltää Pojan. Uskokaa minua,
vapaamuurarit kieltävät että Jeesus Kristus on lihaksi tullut Jumala.
Sallikaamme Jeesuksen Kristuksen itse sanoa lopullisen sanansa tästä hirvittävän vakavasta aiheesta. Hän kuvaa
Viimeistä tuomiota ja yllättävästi, monet ihmiset jotka kohtaavat tämän tuomion ovat hyvin yllättyneitä
huomatessaan joutuvansa helvettiin. He protestoivat:
"Moni sanoo minulle sinä päivänä: 'Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi
kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?' Ja silloin minä lausun heille
julki: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät.'" [Matteus 7:22-23].
Kaikkein suurin mahdollinen kapinointi on sitä kun kieltäydytään hyväksymästä Jeesuksen Kristuksen vakuutus
että Hän on Jumala lihaksi tulleena sekä ainoa tie saavuttaa Isä Jumala. Vapaamuurarit kapinoivat tätä selkeää
opetusta vastaan voimallisella tavalla, ja sitten heillä on röyhkeyttä tuoda julki, että koska he vetoavat Isän Jumalan
nimeen se tekee heistä kristittyjä!!
Sitten, tässä yksipuolisessa lainauksessa Jeesus Kristus tekee selväksi että tällainen kapinointi Hänen opetuksiaan
vastaan on merkittävä syy siihen miksi nämä ihmiset joutuvat helvettiin. Vielä kerran, kuuntele Hänen Sanaansa:
"Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen
mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja
syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä
minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja
rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen
sortuminen oli suuri." [Matteus 7:24-27].
Ensimmäinen ihminen joka kuuli Jeesuksen sanat totteli Häntä. Hänen hengellinen talonsa rakennettiin kalliolle.
Kun Viimeinen tuomio tuli (sade, tulva ja tuuli) hänen talonsa pysyi pystyssä sillä se oli rakennettu kalliolle. Ja,
ketä kutsuttiin kallioksi toistuvasti läpi koko Raamatun? Jeesusta Kristusta!! Tämä mies oli menossa Taivaaseen.

Mutta toinenkin ihminen kuuli Jeesuksen sanat eikä totellut Häntä. Hänen hengellinen talonsa rakennettiin hiekalle.
Kun Viimeinen tuomio tuli, hänen talonsa sortui. Jeesus lisäsi sanat "ja sen sortuminen oli suuri" yksinkertaisesti
kuvatakseen sitä hirvittävää tragediaa kun tämä mies menettää sielunsa helvetille, ja erityisesti kun tämä mies
ajatteli että hän oli varmasti menossa Taivaaseen.
Ketä vapaamuurarit todella palvovat?
Ketä vapaamuurarit palvovat? Tämä on tärkeä kysymys, sillä Raamatun Jumala selvästi sanoo olevansa
mustasukkainen Jumala, eikä salli muita jumalia palvottavan Hänen sijaansa. Jumalan varoitus (5 Moos. 4:23-24)
on niin tärkeä että minä olen laittanut sen tähän; minä rohkaisen sinua miettimään huolellisesti näitä sanoja:
"Niin varokaa, ettette unhota Herran, teidän Jumalanne, liittoa, jonka hän on tehnyt teidän kanssanne, ettekä tee
itsellenne jumalankuvaa, mitään sen muotoista kuvaa, jota Herra, sinun Jumalasi, on kieltänyt sinua tekemästä.
Sillä Herra, sinun Jumalasi, on kuluttava tuli, kiivas Jumala."
Ainoa poikkeus tähän kieltoon, tietysti, on Jeesus Kristus kun Hän lausui: "Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä." Tähän sisältyy valta, auktoriteetti ja palvonta; itse asiassa, Jeesus opetti että Hän on
ainoa tie Isän luokse: "Minä olen tie, totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän luokse muutoin kuin minun kauttani."
Toisin sanoen, ainoa tapa jolla kukaan voi palvoa Isää Jumalaa tapahtuu Pojan kautta ja Hänen nimensä on Jeesus
Kristus! Viime viikolla me kerroimme sinulle että vapaamuurarit eivät palvo Raamatun Jumalaa, vaan
pikemminkin muinaisten mysteerien kaikkia jumalia. Tätä aikaisemmin me osoitimme sinulle että vapaamuurarit
eivät kunnioita Raamatun Jeesusta Kristusta; pikemminkin he uskovat että Jeesuksen loi alempi jumala Ialdaboth.
Kristus-tietoisuus, heidän mukaansa, tuli Jeesuksen päälle Jordan-joen kasteessa ja jätti Jeesuksen ristillä. Kukaan
joka uskoo tämän Jeesuksesta Kristuksesta ei voi kutsua itseään kristityksi.
Salli meidän palata kaikkein suurimpaan vapaamuurariin, ja hänen kuuluisimpaan kirjaansa, "Morals and Dogma".
Pike sanoi: "Vapaamuurarius on identtinen muinaisten mysteerien kanssa..." [s. 624]. Kun minä tutkin tätä sekä
muita kirjoja, minä hämmästyin siitä kuinka paljon tarinoita muinaisten uskontojen jumalista ja jumalattarista on
kirjoitettu yksityiskohtaisesti, ohjeina vapaamuurareille!
Ennenkuin me aloitamme opintomme tänään, sinun täytyy tietää, kuinka vapaamuurarit yrittävät perustella räikeän
luonnon palvontansa. He kertovat sinulle että he eivät palvo luonnonesineitä kuten aurinkoa, vaan pikemminkin
Jumalaa auringon kautta. Nyt, siinä kun tämä argumentti tuntuu loogiselta ihmisjärjelle, Jumala ei ajattele tällä
tavalla. Koska Jumala on mustasukkainen Jumala, Hän on myös hyvin tarkka sen suhteen kuinka ihmisten pitäisi
palvoa Häntä, kuinka heidän tulisi lähestyä Häntä. Ymmärrä tämä perustotuus: Jumala päättää kuka pelastuu ja
kuka ei. Loppujen lopuksi, melkein jokainen oli väärässä vedenpaisumuksen suhteen. Nooa ja hänen perheensä
olivat ainoat jotka Jumala näki pelastamisen arvoiseksi. Muiden pilkkahuudot huuhtoutuivat tulvan mukana!
Meidän täytyy olla hyvin, hyvin huolellisia jotta me lähestyisimme ja palvoisimme Jumalaa juuri sillä tavalla kuin
Hän on määrännyt, sillä Hän hylkää sellaisen joka yrittää palvoa Häntä väärällä tavalla. Minä rohkaisen sinua
lukemaan Exoduksen, Leviticuksen ja Deuteronomyn hyvin huolellisesti, huomioiden äärimmäisen
yksityiskohtaiset ohjeet joiden mukaan juutalaisten piti palvoa Jumalaa. Hän myös surmasi joitakin ihmisiä jotka
olivat senverran ymmärtämättömiä että ajattelivat voivansa muuttaa sääntöjä hieman.
Eikä Jumala koskaan sallinut yhdenkään ihmisen lähestyä Häntä palvomalla Hänen luomaansa esinettä. Jumala
tuomitsee tällaisen! Apostoli Paavali puhui tästä aiheesta Roomalaiskirjeen kohdassa 1:21-24:
"...koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat
ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he
ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja
nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa,
hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa..."
Muista sanat "kuvan kaltaiseksi", sillä niillä on merkitystä jatkoa ajatellen. Mikä voisi olla toinen sana "kuvalle"?
Olisiko "symboli" tai "vertauskuva"?
Sitten, jakeessa 25 paavali kumoaa väitteet sellaiselta joka ajattelee voivansa palvoa luotua esinettä mieluummin
kuin Luojaa; hän sanoi: "...nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet
luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen."

Mutta vapaamuurari keskeyttää tässä, väittäen uudestaan että kun hän palvoo Jumalaa luodun esineen kautta, ei itse
esinettä. Jumala ei hyväksy tällaista palvontaa. Hän kielsi kaikenlaisen kuvien palvonnan:
"Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat
alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä,
Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen,
niille, jotka minua vihaavat..." [2 Moos. 4-5].
Sitten, Jumala antoi selityksen: "Itseni, itseni tähden minä sen teen; sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty!
Kunniaani en minä toiselle anna." [Jesaja 48:11].
Kuuntele Albert Pikeä uudestaan hänen monumentaalisessa vapaamuurari-kirjassaan "Morals and Dogma".
"...vapaamuurarius on identtinen muinaisten mysteerien kanssa..." [s. 624].
Mutta, Pike halusi todella varmistaa, että me saamme viestin kun hän jatkaa sivulla 329: "Me kopioimme
filosofien, kabbalistien, mystikkojen ja gnostilaisten pohdintoja." Toisin sanoen, vapaamuurarit omaksuvat kaiken
mihin muinaiset uskoivat. Muutoin ei voi ollakaan, mikäli vapaamuurarius on yksi tärkeimpiä tekijöitä joka
yhdistää kaikki uskonnot yhdeksi maailmanlaajuiseksi uskonnoksi juuri niin kuin Raamattu ennustaa.
Tämä mielessäsi, salli meidän katsoa keitä vapaamuurarit palvovat ja kenelle he antavat kunnian. Me lainaamme
kirjaa "Morals and Dogma" ellei toisin ilmoiteta.


"Aurinko, Archimagus, palvotaan Mitraksena, Välittäjänä, Voittamattomana..." [s. 612].



"Alkemistien Aurinko ja Kuu antavat vakautta Viisasten kivelle." [s. 776].



"Aurinko ja Kuu saavat aikaan maan sukupolvet..." [s. 475].



"Aurinko ja Kuu ovat kahden sukupuolen tunnusmerkkejä..." [s. 305].



"Aurinkoa, nimeltään Heliogabalus, kunnioitetaan mustan kiven muodossa." [s. 305].



"Aurinkojumala saa lopulta voiton Kyykäärmeestä." [s. 496].



"Aurinkojumala ratsastaa siivellisellä hevosella, mutta Kyykäärme puraisee hevosta nilkasta." [s.
499].



"Auringon palvonta on vielä elossa kaikissa uskonnoissa." [s. 624].



"Sinä olet kuullut paljon muinaisesta auringon, kuun ja muiden kirkkaiden taivaankappaleiden sekä
universaalisten luonnon elementtien ja voimien palvonnasta." [s. 583].



"Uskoa edustaa Aurinko." [s. 727].



"Auringon sanotaan kuvainnollisesti kuolevan ja syntyvän uudelleen talvipäivän seisauksen aikana."
[s. 464].



"...saastainen vuohipukki kiskoi häntä (aurinkoa kohti talvipäivän seisausta. Saavuttuaan sinne he
sanoivat että Aurinko oli kaadettu maahan ja se oli viety pimeyden valtakuntaan. Oltuaan siellä
kolme päivää hän (Aurinko) nousi uudestaan... Pian he personalisoivat Auringon ja palvoivat häntä
Osiriksena." [s. 12].



"Obeliski, muistuttaen liekin muotoa, sai aikaan sen että nämä monumentit pyhitettiin Auringolle ja
Tulelle... Nämä obeliskit pystytettiin kunnioittamaan Aurinkoa." [s. 13].

Nyt, minä haluan kommentoida näitä kohtia.
Salli minun valaista tämän jumalanpilkan laajuutta; sinä et ole kenties tietoinen tästä kaikesta.

Kohta 1 -- "Aurinkoa palvottiin..." Läpi koko Raamatun, ainoastaan Jumala oli palvomisen arvoinen. Läpi
Raamatun, enkelit jatkuvasti kielsivät ihmisiä palvomasta heitä, koska enkelit eivät olleet sen arvoisia (Ilm. 22:89).
Mutta, Katso sanaa "Välittäjä" tässä samassa lauseessa. Auringon sanotaan olevan "Välittäjä", termi joka kuuluu
ainoastaan Jeesukselle Kristukselle:
"Sillä yksi on Jumala, yksi myös välimies Jumalan ja ihmisten välillä, ihminen Kristus Jeesus..." [1 Tim. 2:5]. Mitä
hirvittävää pilkkaa Jumalaa ja Jeesusta kohtaan!!
Kohta 2 -- "Aurinko ja Kuu antavat vakautta Viisasten kivelle." Taas kerran, implikaatio on Jeesus Kristus joka on
sielun ankkuri (1 Kor. 10:4).
Kohta 3 -- "Aurinko ja Kuu saavat aikaan maan sukupolvet." Sana sukupolvi voi viitata ainoastaan ihmiskuntaan,
joten Auringon ja Kuun täytyy olla ihmisen luojia. Tämä on taas uusi pakanallinen rienaus Jeesusta Kristusta,
kaiken Luojaa vastaan (Johannes 1:2-4).
Kohta 4 -- "Aurinko ja Kuu... eri sukupuolet." Tämä on perinteistä noituutta joka voidaan jäljittää 5000 vuotta
vanhoihin egyptiläisiin mysteereihin. Tämä on saatanallinen käsite, että Jumalallinen Isä paritteli Äiti Maan kanssa.
Witchcraft = noitavoima! Noidat eivät epäröi kutsua uskontoaan voimaksi. Ei ole myöskään ihme että
vapaamuurarit kutsuvat organisaatiotaan nimellä "craft", "voima" kuten heidän toinen asteensa, "Fellow-craft".
Kohta 5 -- "Aurinkoa kunnioitetaan" -- toinen termi palvomiselle.
Kohdat 6-7 -- Lopulta, totuus paljastuu kun Pike itse asiassa käyttää sanaa "Aurinkojumala". Nyt me tiedämme
ketä hän palvoo.
Kohta 9 -- Jos muinaiset palvoivat aurinkoa, kuuta ja taivaankappaleita, niin tekevät myös vapaamuuraritkin, sillä
Pike sanoi: "Vapaamuurarius on identtinen muinaisten mysteerien kanssa."
Kohta 10 -- "Uskoa edustaa Aurinko." Ei uskoa meidän Herraamme ja Vapahtajaamme Jeesukseen Kristukseen ja
Hänen työhönsä ristillä, vaan Aurinko! Tämä kuoleva taivaankappale?!
Kohdat 11-12 -- Tämä on kaikkein pahinta rienausta, sillä se vetää pakanalliseen rapaan ansiokkaan toimen jossa
Jeesus Kristus lunasti meidät kadotukselta tarjoamalla meille tien pelastukseen Hänen Golgatalla vuodatetun
verensä kautta. Ja, voiko rienaus mennä tästä enää pahemmaksi kuin että luodaan skenaario jossa aurinko ottaa
Jeesuksen Kristuksen paikan ristillä!!b Vapaamuurarit syyllistyvät siihen että "Itse jumalien Jumalaa vastaan hän
puhuu kauheita". Missä me olemme kuulleet tämän lauseen aikaisemmin? Raamattu kertoo tämäntyyppisen
rienauksen olevan tyypillistä Antikristukselle: "Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee
jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on
lopussa; sillä mikä on säädetty, se tapahtuu." [Daniel 11:36].
Taas kerran, vapaamuurarius täyttää erään Antikristuksen vaatimuksen!!
Nyt, sinä tiedät todellisen merkityksen auringolle joka paistaa kaikkinäkevän Luciferin silmän takana
keskeneräisen pyramidin päällä yhden dollarin setelissä sekä "Information Awareness" -toimiston logossa (katso
uutinen 1739).
Auringon palvonta on vapaamuurariuden "Jumala". Eräs hänen nimistään on Baal.
Nyt sinä tiedät totuuden. Presidentti Bush ei todistanut olevansa aito kristitty sillä että hän toisti tämän valan; hän
vahvisti tämän "Jumalan" uskollisuudenvalassa yksinkertaisesti sen vuoksi koska hän tietää että tämä "Jumala" oli
vapaamuurareiden jumala, ei Raamatun Jumala! Kuinka pitkään sinä sallit pettää itseäsi? Tällainen hengellinen ja
poliittinen petoa on juuri sitä josta Herra varoitti Matteus 24:24:ssä.
Tällainen hengellinen petos on taas yksi merkki siitä että Lopun aika on lähellä.
---------------------------------

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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