Raamattu on luotettava kirja! Katekismus ei ole!
Hyvä ystäväni sanoi minulle, että hän ei tiedä enää mihin uskoa, kun kaikkialla on
vain petosta.
Tämä aiheutti minulle kysymyssarjan. Olenko minä aiheuttanut tämän tilanteen kun
tuon ilmi paljon sellaisia asioita, joissa on petosta mukana, jota hengellisissä asioissa varsinkin on liian paljon.
Haluan tähän heti alkuun sanoa, että on meillä luotettavaakin tietoutta olemassa. Se on luotettava tietolähde joka on Raamattu. (Sitä eivät ole jehovien ja
mormonien raamatut)

Siihen saa painautua koko painolla. Se on luotettavaa tietoutta mitä siellä lukee.
Hyvä ystäväni kysyi: ”Onko Lutherinkin tekemät käännökset oikeita.” Kyllä nekin
ovat. Ehkä on jotain pienehköjä käännösvirheitä. Kaikissa on pieniä virheitä. Raamattu on kirjoitettu sellaisella tavalla, että asioita on suorastaan yliselostettu. Erityisesti ero katolilaisuudesta on ollut todella hyvä asia. Viittaan siihen, kun luterilainen
oppi erosi katolilaisuudesta 1527.
Muutamia tärkeitä asioita Luther jätti muuttamatta, kun hän aikaansai katolilaisuuden muuttumisen luterilaisuudeksi. Hän otti käyttöön luterilaisille katolilaisen katekismuksen, joka on
todellinen väärää oppia levittävä teos. Siinä olleet eksytykset siirtyivät sitten luterilaiseen kirkkoonkin. Siinä hän teki suuren virheen kun hän
hyväksyi ”Katekismuksen”
Katekismus on monen luterilaisen ihmisen
erityisesti arvostama kirja! Tuntuu vähän
pahalta sanoa: - Heitä se kirja lähimpään tulipesään, sillä se on syntynyt syvyydesssä
valheesta ei totuudesta.
Mikä se paha on: - Siinä on täysin käskyt
muutettu katolilaiseen oppiin sopiviksi.
Siinä tehtiin kunnon konkelo, kun vanhasta
Semiramis kuujumalasta tehtiin jumalanHarhaoppisin kirja maailmassa
synnyttäjä Maria. Toinen käsky, kun kieltää
juuri ihmisestä tällaisen tekemisen. Siksi se
on poistettiin kokonaan ja viimeinen käsky
on jaettu kahtia lukumäärän takia. Roomalaiset palvoivat kuujumala Semiramista ja aurinkojumala NImrodia vielä 300 jKr. Silloinen keisari Konstantinos
päätti yhdistää katolisen ja kristinuskon yhdeksi ja ilmoitti aurinkojumala
Nimronin ja Jeesuksen syntymäpäivän samaksi joulukuun 25 päiväksi. Silloin
katolinen oppi hiukan muuttui. Mainittakoon, että Rooman Forumille rakennettiin Saturnaaliatemppeli aurinkojumala Nimrodille vielä noin vuonna 1/2

Raamatun kymmenen käskyä ja katolilaisten 9. ja 10.
2. Mooses 20 luku
Kymmenen käskyn laki
1 Niin Jumala puhui kaiken tämän:
1. Käsky Raamatussa. "Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka johdatin sinut pois Egyptistä, orjuuden maasta
Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
2. Käsky Raamatussa 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.
5 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;
6 mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni
Katolisilla on pyhimysoppi. Heillä on noin
8 800 eri pyhimystä Tärkein pyhimys on jumalansynnyttäjä Maria. Vain Marian kautta
saa yhteyden Jumalaan.
Tämän edellä olevan, Raamatussa olevan toisen käskyn, katolilaiset poistivat käskyjen joukosta siirtämällä käskyt katekismukseen.

3. Käsky Raamatussa 7. Älä turhaan lausu
Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei
jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu
4 Käsky Raamatussa. 8. Muista pyhittää lepopäivä
9 Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi.
10 mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi,
sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on.
11 Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja
maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta
seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sentähden
Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen

5. Käsky Raamatussa. 12. Kunnioita
isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä
maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa.
6. Käsky Raamatussa. 13 Älä tapa.
7. Käsky Raamatussa. 14 Älä tee huorin
8. Käsky Raamatussa. 15 Älä varasta.
9 Käsky Raamatussa. 16 Älä sano väärää
todistusta lähimmäisestäsi.
10. Käsky Raamatussa. 17 Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa,
palvelijatartaan, härkäänsä, aasiansa äläkä
mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."

Katoliset käskyt katekismuksessa
Yhdeksäs käsky
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta
Kymmenes käsky
Älä himoitse lähimmäisesi aviopuolisoa, palvelijoita, karjaa äläkä mitään,
mikä on hänen omaansa.
Kun Katoliset poistivat Toisen Käskyn
niin käskyjen lukumäärä olisi jäänyt yhdeksään. He jakoivat kymmenennen
käskyn kahtia ja näin lukumäärä saatiin
pysymään oikeana (Kertoo tarkoituksellisesta huijauksesta)
Katekismus on meillä katolilaisuuden
perintöä. Katekismus olisi kyllä sopivan
kokoinen oppikirja, mutta koska siihen
sisältyy petos, niin parempi olisi ottaa
Raamattu käyttöön. Olisi parempi totuttaa ihmiset käyttämään Raamattua!
- On harvinaista nähdä jollakin Raamattu kainalossa.
Katolilaiset ovat alkaneet myydä jälleen
aneita syntien anteeksisaamiseksi.
He eivät tunne Jeesusta syntien sovittajana, eikä heillä ole armoa.
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