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Katolinen kirkko poisti Raamatun
käskyistä toisen käskyn II Nikean
kirkolliskokouksessa vuonna 787.
Syy: - katoliset palvovat Maria
kuvaa!

Kaavio kirkon historiasta
Kristillisyys lähti vikaraiteelle
heti apostolien jälkeen!

Neron vainot

Toinen käsky kuuluu: ”Älä tee itsellesi jumalankuvaa”
- Luterilaisesta kirkosta käsky myös puuttuu!

Konstantinos yhdisti aurinkojumalan palvonnan ja kristinuskon v. 321. Aurinkojumalan juhlaa vietettiin joulukuun 25 pnä.
Keisari Konstantinos päätti, että Jeesuksen
syntymäpäivää vietetään samana päivänä!
Päivä nimettiin jouluksi. Siitä tuli käytäntö,

Maria on välittäjä!
- Jeesus ei ole oikeastaan mitään!

joka on käytössä meillä tänäkin päivänä.
Luterilaisuus ja vapaat
suunnat toteuttaa Konstatinoksen oppia, joka on
aurinkojumala Baalin ja
kristinuskon sekoitusta!
Oppi ei tunnusta Israelin
Jumalaa!!

Konstantinos ja aurinkojumala samassa taulussa.

Valdolaiset

Nikean kirkolliskokous vuonna 325 päätti tehdä selkeän
eron juutalaisiin ja Israelin Jumalaan. Katso sivu 3.
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Efeson kirkolliskokous 431 vahvisti Marian Jeesuksen äidiksi

Wycliff

Islamissa on myös
kuujumala, joka on
naimisissa auringon
kanssa. Tähdet ovat
lapsia.

Georgius Suuri kehitti vuonna 593 kiirastuliopin. Ihmiset ovat
kiirastulessa kunnes puhdistuvat! - Raamattu ei tunne sellaista!
2 Nikean kirkolliskokous 787 poisti toisen käskyn. Sivut 2 ja 3.

Jako 1054

Jan Huss

Poltettiin
ikvisition
roviolla

Kirkkoisä Augustinus
opetti, että harhaoppiset voidaan pakottaa
takaisin katolilaisuuteen ja perustettiin
ikvisitio 1184, jossa
ihmisiä kidutettiin ja
jopa poltettiin elävältä.

Ristiretket n. vuonna
1100. Ne tapahtuivat
lähinnä paavi Urbanus II
toimesta islamilaisia maita
vastaan tarkoituksella
pakottaa heidät kristityiksi. Islamit ei muista niitä
retkiä hyvällä!

Ortodoksit

Katoliset

Meidän tulee palata alkuperäiseen!
- Kumpaa enemmän uskomme Jumalaa vai Konstantinosta?

Raamattu kiellettiin maallikoilta 1229

Paluuta alkuperäiErasmus 1516: - Uuden Testamentin käännös kreikaksi.
seen uskoon.
Luther ajoi muutosta
1492 juutalaiset karkoitettiin Espanjasta.
Kolumbus lähti - Amerikkaan.
1500 luvulla
Mikael Agrigola Uusi Testamentti v. 1552
Ekumenia etenee: - Kirkkokunnat liittyvät
lähes kaikki katolilaiseen uskontoon, josta
tulee eräs valtauskonto lopun aikoina!

Luterilaiset
Pietismi
Metodismi
5 herätysliikettä

Reformoidut
Anglikaanit
Baptistit
Protestanttiset

Täältäkin löytyy
muutamia vaeltajia.

Kirkolliskokous 1870 päätti,
että Paavi on erehtymätön!

Äärikarismaattisuus
Menetysteologia
Ekumenia
Liberalismi

Kirkolliskokous
1962-1963
ekumenia etenee

Vainoja

Jumalan Sanan
tinkimätön linja

1966 ekumeeninen Uusi testamentti Kreikaksi.
1989 katoliset poistivat kirkonkirouksen luterilaisilta
Ekumeeninen koko Raamatun käännös.
Porvoon julistus
Tulevaisuudessa Usko vähenee ja uskonto lisääntyy!

Antikristus tulee, kun kannattajat ovat vastassa!
Jeesus tulee, kun uskovien lukumäärä on täysi!

Antikristus tulee ensin ja
vaikuttaa 7 vuotta! Sitten
Jeesus tulee ja tuhoaa
sen tulemuksensa yhteydessä. Se sidotaan 1000
vuodeksi. - Maan päällä
alkaa silloin tuhatvuotinen rauhan aika.
2 Tess. 2;8.

Ilmeistä on, että
Islam ja katolilaisuus
vielä yhdistyvät!

Islameja on jo 1.8 miljardia
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Käskyjen erot:
Käskyt Raamatun mukaan:

Käskyt katolilaisuuden mukaan:
Ja luterilaisuuden mukaan.

I

I

Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani.

Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla
muita jumalia.

II
Älä tee itsellesi jumalankuvaa, äläkä mitään kuvaa,
älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä,
jotka ovat maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.

Tämä II - käsky puuttuu katolilaisesta ja luterilaisesta opista!
Katolilaiset palvovat Mariaa välittäjänä, ei Jeesusta. Heillä on käytössä myös äiti-lapsi kultti, joka on lähtöisin Baabelin ajoista.

III
Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä,
sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka Hänen
nimensä turhaan lausuu.
IV
Muista pyhittää lepopäivä.
V
Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit siinä
maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi sinulle antaa.
VI
Älä tapa.
VII
Älä tee huorin.
VIII
Älä varasta.
IX
Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
X
Älä himoitse lähimmäisesi huonetta. Älä himoitse
lähimmäisesi vaimoa, palvelijoita, karjaa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa.
Kaikki kulminoituu käskyyn: - Älä himoitse!
Oikeat käskyt löytyy Raamatusta:
2. Mooses 20; 1-17 ja 5. Mooses 5; 6-21.

Nimron ja Samiramis kehittivät aurinkojumala ”Baalin” ja kuujumalattaren roolin. Samiramis sai lapsen Tammuksen, jonka isän
väitti olevan jumalan. Näin sai alkunsa äiti-lapsikultti, joka on katolilaisilla vieläkin. - He ovat tehneet itsellensä jumalankuvan ja rikkovat tätä käskyä vastaan, siksi se on poistettu!
Luterilaiset eivät palvo Mariaa kuten katoliset!

II
Älä väärin käytä Herran Jumalasi nimeä.
III
Pyhitä lepopäivä.
IV
Kunnioita isääsi ja äitiäsi.
V
Älä tapa.
VI
Älä tee aviorikosta.
(Jos ei mene naimisiin, niin ei riko tätä käskyä!)

VII
Älä varasta.
VIII
Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.
IX
Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.
X
Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä,
karjaa, äläkä mitään, mitä hänelle kuuluu.
Kymmenes käsky on sitten jaettu kahtia, jotta
lukumäärä on saatu pysymään oikeana!!???

Jeesus on voimallinen pelastaja kaikesta huolimatta!

- Hän elää!
Toinen käsky on poistettu vain katolilaisissa ja luterilaisissa kirkkokunnissa!

Äiti-lapsi kultti syntyi jo 2000 vuotta ennen Jeesusta. Tapahtumien
kaava on sama kuin Jeesuksellakin ! Saatana ennakoi jo tässä asiassa
ja oli tietoinen tulevista tapahtumista!
- Suomessa ei täällä asialla ole suurta merkitystä, koska Marian palvonta on vähäistä!
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Eniten kristillisiin asioihin vaikuttaneet kirkolliskokoukset:
Ensimmäinen kirkolliskokous pidettiin Nikeassa 325. Sen merkittävimpiä päätöksiä: - Oli tehdä selvä
ero juutalaisiin. Sabatti muutettiin lauantaista sunnuntainin, eli 7.stä päivästä 8:n. Se on täysin Raamatun Sanan vastainen. Myös kaikki muut juhlapäivät myös muutettiin, niin etteivät satu samalle päivälle
juutalaisten kanssa. Jumala on ilmoittanut juhlapäivät, jolloin Hän haluaa juhlia kanssamme. - Me emme halua olla läsnä Hänen päivinään, vaan me juhlimme silloin, kun meitä huvittaa! Säädettiin myös
laki, että joka pitää sabatin lauantaina niin sellaista rangaistiin. Juutalaisten kanssa kiellettiin olemasta
tekemisissä. Silloin antiseminismi alkoi kirkon toimesta. - Keisari Konstantinos ajoi voimakkasti asiaa!
Efesoksen kirkolliskokous pidettiin Efesoksessa, nykyisen Turkin alueella vuonna 431. Kyseessä oli kolmas ekumeeninen kirkolliskokous eli yleinen, koko "yhdeksi, pyhäksi, yhteiseksi ja apostoliseksi" tunnustetun seurakunnan piispojen kirkolliskokous. Kokous vahvisti, että Kristuksella on kaksi luontoa yhdessä Jumala ja ihminen samassa persoonassa.
Päätöksestä seurasi samalla, että Neitsyt Maria oli Jumalansynnyttäjä. Marian kunnioitus lisääntyi ja hänet tunnustettiin Efesoksessa Jumalan äidiksi. Marialta sai pyytää esirukouksia ja
hänelle sai omistaa kirkkoja. - Mariasta tehtiin jumala!
Seitsemäs ekumeeninen yleinen, koko ”yhdeksi, pyhäksi, katoliseksi ja apostoliseksi”
tunnustetun kirkon piispojen kirkolliskokous pidettiin v. 787 Nikeassa Turkin alueella.
Tämä kirkolliskokous oli kutsuttu koolle kuvienraastajia vastaan.
Kirkolliskokouksessa hyväksyttiin kuvien kunnioittamista koskeva dogmi.
”Kunnioittaminen” on kuitenkin käytännössä osoittautunut palvomiseksi.
Seitsemännen ekumeenisen
kirkolliskokouksen ikoni

Tämä aiheutti myös sen, että Raamatun toinen käsky poistettiin ja viimeinen käsky jaettiin kahtia lukumäärän säilyttämiseksi.

Kristinusko lähti juutalaisista ja Jerusalemista. Kaikki johtajat alussa olivat juutalaisia ja he olivat voimakkaasti Tooran
käskyihin pitäytyviä ja he arvostivat vanhurskautta. 200—300 luvuilla kristillisyys siirtyi Ateenan ja Rooman vaikutuspiiriin, jolloin kristillinen ajattelu muuttui.
Asioihin tuli kreikkalainen filosofiaa mukaan. Kaikenlainen inhimillinen, humanistinen ajattelu tuli todellisen uskon
tilalle. On tullut kaikenlaista selittelyä yksinkertaisuuden tilalle! Kreikkalainen ja juutalainen ajattelu eroavat suuresti
toisistaan. Sen tähden suhteetkin juutalaisiin katkaistiin Nikean kirkolliskokouksessa 325.
Selittelylle on ollut todella tilausta, koska aurinkojumala on niin voimakkaasti kiinni kaikessa uskonnollisuudessa!
1. sivun tarkastelusta näkee missä mitassa sitä todellisuudessa on!
Täällä Suomessa kreikkalainen filosofia on lyönyt itsensä läpi täydellisesti. Hengelliseen elämään on liitetty kaikenlaista ”kohellusta” ja sitten niitä selitellään, sillä ja sillä. On ollut suorastaan masentavaa sitä menoa katsella sivusta.
”Kaikilla on mennyt niin lujaa.” Meno muuttui voimakkaasti 70 luvulla.
Kukaan ei tunnu ajattelevan mitään, kun on niin tunnelmallista ja mukavaa.
Kukaan ei ajattele tuomitsevansa itsensä lähtiessään eksytyksiin mukaan. Eksytetyt kun tuomitsevat itse itsensä!
Ei tarvita enää mitään tuomioistuimia silloin, kun astutaan Jumalan eteen. Sana sanoo sen selvästi:
Tiit. 3;11, ”Sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itse
itsensä tuominnut”
Ilm. 3;11-12. ”Ja sentähden Jumala lähettää väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki
tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan ovat mielistyneet vääryyteen”

Me olemme nyt hengellisesti tienhaarassa jossa kysytään: - Palataanko Jerusalemiin vai
jatketaanko tällä Ateenan-Rooman filosofisella linjalla.
Linjattoman linjan kehitysnäkymät ovat jo hyvin nähtävissä!
www.einoniemi.fi
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