Nebukadnessarin / Konstantinoksen kuvapatsas
Laajalle levinnyt epäjumalanpalveluksen kultti alkoi Baabelissa jo noin vuonna 1650 Adamin luomisen jälkeen!
Keisari Konstantinos uudisti sen opin 300 luvulla Roomassa.
Kaiken lähtökohtana on Baabelin tornin rakentamisen aikana vaikuttaneet kaunis nainen Semiramis ja Nimrod niminen
mies! He loivat kuu– ja aurinkojumalan kultin.
He jo uhrasivat ihmisuhreja Baalille ja Nimrodille.
Kultti on todellisuudessa yhä voimissaan!
- Tästä on luotu monia erilaisia oppeja!
Keisari Konstantinos vuonna 321 jKr. muokkasi ja uudisti muiden avustuksella Baabelin opit ajallemme sopiviksi!
Hän yhdisti aurinkojumala Baalin palvonnan ja kristinuskon.
Hän määräsi aurinkojumalan juhlapäivänä joulukuun 25 pnä
juhlittavaksi myös Jeesuksen syntymäpäivänä, vaikka Jeesuksen syntymäpäivä onkin syyskuussa. Aurinkojumalan juhlaan
kuuluva joulupukki, joulukuusi ja sikauhri päätettiin pitää juhlaan kuuluvina. Yhteydet juutalaisiin ja juutalaisten Jumalaan
katkaistiin. Lepopäivä siirrettiin lauantaista sunnuntaihin, joka
piti kuolemanrangaistuksen uhalla myös pitää sunnuntaina.
Ajan määrityksessä otettiin käyttöön auringonkierto, juutalaisten kuukierron sijaan, jolloin juhlapäivät muuttuivat pois Jumalan antamista päivistä. - Kaikki oleellinen muutettiin!

Me elämme nyt
jalkojen aikaa!

Tätä ”lantrattua”
oppia toteuttavat
tänään kaikki Suomen seurakunnat!

Mutta kivestä, joka kuvapatsaan murskaa, tulee
suuri vuori, ja se täyttää
koko maan!

Aurinkojumalan kruunu

Kultaa

Hopeaa

Vaskea

Tätäkö me
palvomme?

Rautaa
ja savea

Molemmat jalat murskautuu ja koko patsas,
kun Jumalan aika tulee!

Hienosti suunniteltu epäjumalanpalvelus
systeemi ja tehty työ sortuu lopulta!
- Vuosituhansien työ valuu hukkaan!

Patsas seisoo kahden jalan ja niiden alla olevien perustuksien varassa!

Toisen jalan alla oleva perustuskivi on
syntynyt Roomassa vuonna 321 jKr. Keisari Konstantinos uudisti Baabelin epäjumalanpalveluksen! Hän yhdisti auringon
palvonnan ja kristinuskon. - Käyttöön
otettiin aurinkojumalan opit. Oppia toteuttavat lähinnä katoliset kirkot ja sen
haarat. Myös luterilaiset ovat mukana.

Tämän jalan alla oleva
perustuskivi on kotoisin
Babyloniasta. Sen epäjumalanpalvelusopin loivat
Semiramis ja Nimrod
nimiset ihmiset. Sen piiriin kuuluvat tänään lähinnä islamit!

Viereisessä kuvassa kuujumalatar Semiramid ja aurinkojumala Nimrod ja poika Tammuz. Maa on heidän käsissään.
Semiramis ja Nimrod loivat alkuperäisen aurinkojumala Baalin-NimrodinMolokin opin.
Lisäksi he kehittivät vielä äiti-lapsikultin, jota katoliset toteuttavat!
Tästä on kehittynyt myöskin islamin
oppi: Kuujumalatar meni naimisiin auringon kanssa. Heidän lapset ovat tähtiä!

Islamin tunnus

Ketä me tänään palvelemme:

Israelin Jumalaa?
vai

”Kostantinoksen
kuvapatsasta?”

Keisari Konstantinos
vuonna 321 jKr. Roomassa ”lantrasi” Kristinuskon sanoman toiseksi!
Hän yhdisti kristinuskon
ja Baalin palvonnan!

Tämäkin asia kuuluu sarjaan: - Kun valhe on tarpeeksi
suuri, niin siihen uskotaan!
Valhe uskotaan vielä helpommin, jos se jotenkin kohdistuu Israelilaisia vastaan!

Asiaan liittyvä Raamatun Sana. Kuningas Nebukadnessarin uni!
Daniel 2: 31
Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus oli ylenpalttinen. Se
seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä.
32 Kuvan pää oli parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. 33 Sen sääret
olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea.
34 Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare-ei ihmiskäden voimasta-ja iski kuvapatsasta jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. 35 Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, savi, vaski, hopea ja
kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, eikä niistä löydetty jälkeäkään
Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja se täytti koko maan.


Paljastettuaan unen, Daniel kertoi hänelle sen selityksen, Daniel 2: 37-45 :
37 Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian. 38 ja jonka käteen hän on antanut ihmiset, missä ikinä heitä asuu, ja kedon eläimet ja taivaan linnut, asettaen sinut kaikkien niiden valtiaaksi: sinä olet se kultainen pää.
39 Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.
40 Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin
rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.
41 Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit
rautaa olevan saven seassa. 42 Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee,
että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras.
43 Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niinkuin ei rautakaan sekaannu saveen.
44 Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan, joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on pysyvä iankaikkisesti,
45 niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta-ei ihmiskäden voimasta-ja murskasi raudan,
vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja sen selitys luotettava."
Muutama kuva auringonpalvonnasta:
Katolilainen usko;
- Maria, aurinko, risti

Japani
Paavi ja aurinko

Islam

Baabelin tornin rakentaminen jäi kesken mutta
Baalin oppi jäi elämään ja se on nyt levinnyt yli
koko maapallon. Kaikkialla se on muodossa tai
toisessa harhaoppia.
Todella kristittyjä ihmisiä saa hakea! Uskon heitä
silti löytyvän maapallon kaikilta kulmilta.

Yk päämajaa pidetään tämän päivän Baabelin tornina. Joku olikin sanonut, että mikä jäi Baabelissa kesken , se viedään Bsysselissä loppuun. Ainakin siellä
ollaan voimakkaasti Israelia ja Israelin Jumalaa vastaan!

Kaikki nämä harhaopit ovat tehneet todella suurta tuhoa Jumalan valtakunnan työlle. Voimallinen Jumala on kuitenkin vain katsonut ”läpi sormien” niiden työskentelyä. - Hän olisi
hetkessä voinut tuhotakin ne.
- Hän on antanut niiden tehdä omaa työtään. Hän on kuitenkin kaikkien vastustajien silmien edessä pelastanut paljon ihmisiä omaan valtakuntaansa niitä, jotka eivät ole lähteneet eksytyksiin mukaan!

Loppukaneetiksi liitän tähän vielä Raamatun jakeen. Matt. 10 ;13

”Antakaa lusteen kasvaa yhdessä vehnän kanssa. - Elonleikkuuaikana lusteet
kerätään ensin poltettavaksi ja nisu kerätään minun aittaani.”
Tuo on todella vapauttava jae!

Emme pysty taistelemaan kaikkia harhaoppeja vastaa!
Siispä pysykäämme itse Jeesuksen uskossa!
Olen vuosikausi tutkinut hengellisiä asioita. Joku on sanonut minulle, että ne eivät ole sitä, kuin miltä ne näyttävät! Aloin etsiä
syitä aivan pohjalta saakka. Aloin tutkia Baabelin uskontoja. - Sieltähän ne perustavat ongelmat löytyivätkin. Sieltä lähtee
koko suuri sotku liikkeelle:. Siellä se on pimeyden onkaloissa luotu suuri harhaoppi jo 2000 vuotta ennen Jeesuksen syntymää
ja kaikki on silloin suunniteltu Jeesusta vastaan.
Meidän luterilainen uskontomme on onneksemme erossa kaikkein pahimmista opeista. Meillä kansalla on sentään Raamattu!
Eikä meillä ole katolilaista äiti-lapsi-aurinko- kulttiakaan. - Konstantinosta palvotaan eikä - Jumalaa!
www.einoniemi.fi

