Joulu: - Mikä se on?
Kaikki lähtee aina jostain alkuun ja liikkeelle!
Länsimaissa vallitseva synti ja luopumus on lähtenyt liikkeelle joulun vietosta!?
Joulu on Semiramis nimisen naisen keksintöä Baabelissa noin vuonna 1650 juutalaisen
ajanlaskun mukaan. Nyt on juutalaisilla vuosi 5777. Eli se on keksitty jo noin 4 000
vuotta sitten. Joulupukki ja Korvatunturi eivät tosiaan ole suomalaista keksintöä!
Joulua ei ole alun perin suunniteltu Jeesuksen juhlaksi. Jeesus on vain liitetty muiden
juhlittavien joukkoon joskus vuonna 4 000, juutalaisen ajanlaskun mukaan, Roomassa
keisari Konstantinoksen toimesta!
Todellisuudessa vietämme jouluina (Baalin) Nimronin ja Tammuzen syntymäpäiviä!
Jos Jeesukselle pidettäisiin syntymäjuhlia, niin pitäisi viettää syys - lokakuussa! Raamattu ei käske viettämään mitään Jeesukseen liittyviä juhlia! Raamattu ei tunne mitään
joulunajan juhlallisuuksia. Sieltä ei löydy yhtään ainutta mainintaa joulun viettämisestä.
Jeesukselle pidetään kyllä myöhemmin isot juhlat! - Niissä on mukana sitten vain Jeesukseen uskovat!
Kaikki antavat jouluna lahjoja toisilleen! Siksikö, että Jeesus on meidät pelastanut! Ei
varmasti, kuka sellaiseen nyt uskoisi. Todellisuudessa me juhlimme epäjumala Baalia eli
Nimronia, joka on todellinen taustahenkilö tässä kaikessa. Nimronin nimi löytyy Raamatun sukuluetteloista: - Nooalle syntyi Haam. Haamille syntyi Kuus ja hänelle Nimron.
Nimron oli Raamatun mukaan mahtava metsämies. Hän metsästi ihmissieluja.
(Raamatun käännöksessä voi olla käännösvirhe!)
Raamatussa sanotaan heti ensimmäisessä käskyssä: - Minä olen Herra sinun Jumalasi,
Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.
Tätä käskyä vastaan me joulua viettämällä rikomme. Me sanomme Jumalalle: - Et sinä
ole mitään! Meillä on parempi jumala Baal, Nimron.

Me teemme Nimronista jumalan itsellemme! Todellisuudessa koko Suomen kansa, kaikkine kirkkoineen ja seurakuntineen juhlii Nimronia! Näin tehden me uskomme enemmän keisari Konstantinoa kuin Raamatun Jumalaa! Me juhlimme Nimronia joka joulu ja
suoritamme pakanallisia juhlamenoja. Me voimme tosin sanoa: - Me emme tienneet!

Jäljempänä ainakin selitetään lyhyesti mitä joulunvietto pitää sisällään!!
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Miksi joulua vietetään?

Nimron
Semiramis ja Nimron olivat luomassa myös Baabelin tornia.

Miten meidän joulujuhla on syntynyt?
Konstantinos oli Rooman keisarina vuonna 306 - 337. Hän vahvisti;
- Nimrodin eli Baalin ruumiillistuman ja hänen poikansa Tammuz:n syntymäpäivän joulukuun 25 päiväksi!
Astrologit selittivät, että 21. päivä joulukuuta auringonjumala Baal eli Nimrod kuoli ja sitten 24. päivä joulukuuta hän alkoi palata jälleen elämään ja 25. päivä joulukuuta oli hänen
syntymäpäivänsä. - Joulua vietetään aurinkojumalan syntymäpäivänä. Nimronin syntymäjuhlaan on liitetty myös Semiramiksen pojan Tammuz:n syntymäpäivä.
Nimronin ja Tammuzen syntymäjuhlasta (Saturnaliajuhlasta) tuli vuotuinen merkkipäivä,
jolloin juhlittiin hillittömästi, juopoteltiin, irstailtiin ja uhrattiin lapsia Baalille. Elämän
symbolista, ikivihreästä puusta (joulukuusesta), tehtiin Tammuzen symboli ja sitä käytettiin keskitalvella Tammuz:n ja aurinkojumala Nimrod:n syntymäjuhlissa. Puu herää ja alkaa vihertyä. Puu koristeltiin pyöreillä palloilla, jotka symbolisoivat aurinkoa.

Saturnaalia
juhlat
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Kuvassa ovat piirroksena Semiramis, Nimron ja Tammuzpoika.

Saturnalia-temppelin raunioita Roomassa

Me kaikki pilkkaamme Jumalaa viettäessämme joulua!
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