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LÄHESTYMME BABYLONIA I

Väinö Hotti

BAABELIN TORNI
Huippu ulottuu taivaaseen
”Ja kaikessa maassa oli yksi kieli ja yksi puheenparsi. Kun he lähtivät liikkeelle itään
päin, löysivät he lakeuden Sinearin maassa ja asettuivat sinne. Ja he sanoivat
toisillensa: "Tulkaa, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi". Ja tiiltä he
käyttivät kivenä, ja maapihkaa he käyttivät laastina. Ja he sanoivat: "Tulkaa,
rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja
tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan". Niin Herra
astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia, jonka ihmislapset olivat rakentaneet. Ja
Herra sanoi: "Katso, he ovat yksi kansa, ja heillä kaikilla on yksi kieli, ja tämä on
heidän ensimmäinen yrityksensä. Ja nyt ei heille ole mahdotonta mikään, mitä
aikovatkin tehdä. Tulkaa, astukaamme alas ja sekoittakaamme siellä heidän kielensä,
niin ettei toinen ymmärrä toisen kieltä." Ja niin Herra hajotti heidät sieltä yli kaiken
maan, niin että he lakkasivat kaupunkia rakentamasta. Siitä tuli sen nimeksi Baabel,
koska Herra siellä sekoitti kaiken maan kielen; ja sieltä Herra hajotti heidät yli kaiken
maan” (1. Moos.11:1-9).

LOPUN AJAN BAABEL
”Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui
minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu
paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta
harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet". Ja hän vei
minut hengessä erämaahan. Siellä minä näin naisen istuvan helakanpunaisen pedon
selässä; peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli seitsemän päätä ja kymmenen
sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja
jalokivillä ja helmillä ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja
hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus:
"Suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti". Ja minä näin sen naisen
olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajain verestä; ja nähdessäni
hänet minä suuresti ihmettelin” (Ilm.17:1-6).
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AIVOPESUA VENÄJÄLLÄ
ENSIMMÄINEN MARTTYYRI SODASSA – TOTUUS!
Nyt Ukrainan sodan aikaan olemme nähneet, kuinka Venäjällä suoritetaan
tehokasta mielipiteen muokkausta, aivopesua. Teknisesti tämä on
mahdollista nykyaikaisten informaatiovälineiden avulla. Totuus poljetaan
röyhkeästi maahan. Valtio levittää ”omaa totuuttansa”. Toisaalta on
outoa kansalaisten ”herkkäuskoisuus”.
Erinomaisen selkeäesti tässä on havaittavissa, että valheellisen tiedon
takana on itse VALHEENRUHTINAS.
”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne
himoja te tahdotte noudattaa. Hän on
ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa
hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole.
Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu
omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen
isä” (Joh.8:44).
(nettikuva)

HENGELLISELLÄ KENTÄLLÄ
Lopun aikana valheen valtaa on ilmeinen.
”Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa; jahka vain tulee tieltä
poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka
Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa
ilmestyksellä, tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta
valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden
viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sentähden etteivät
ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua.
Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he
uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet
totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen” (2. Tess.2:7-12).
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USKOVAT HERKKÄUSKOISIA

”Totta luulen, kristikansa narrattavaks´ kai on herkin, jos vain liikkuu
hurskain elein, osaa tehdä ristinmerkin” (Vilho Rantanen, Runot, s.152).
”Kun ei tahdota tehdä Jumalan tahtoa, niin jättää Herra sellaisen kuulijan
häijyyn mieleen uskomaan valhetta ja pitämään sitä totuutena. Siten on
selitettävissä se, että niin suuressa määrin aikanamme kaikenlainen alaarvoinen hengellinen tavara saavuttaa innokkaita ostajia. Tulkoon
minkälainen laukkuri tahansa ja kaunistakoon tavaransa
raamatunlauseilla, kohta löytyy ihmisiä, jotka sen ottavat täydestä”
(Wilhelmi Malmivaara / Salattu viisaus, s.58).

ROOMAN KIRKKO – PORTTO
MIKKO LEPPÄNEN 6.2.2019 (Netti)
Paavi Franciscus myönsi tiistaina, että katolisen kirkon papit ja piispat
ovat käyttäneet seksuaalisesti hyväkseen nunnia. Samalla paavi kertoi
olevansa sitoutunut lopettamaan nunnien hyväksikäytöt.
Hän puhui asiasta lentokoneessa pidetyssä lehdistötilaisuudessa
paluulennolla Abu Dhabista Roomaan.
Viime vuosina katolilaiset nunnat ovat syyttäneet pappeja seksuaalisista
hyväksikäytöistä Intiassa, Afrikassa, Euroopassa ja Etelä-Amerikassa.
Naisten oikeuksia ajavan #MeToo-liikkeen myötä nunnat ovat saaneet
huomiota asialleen.
Nyt kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun paavi tunnusti julkisesti, että osa
piispoista ja papeista on syyllistynyt nunnien hyväksikäyttöihin.
– Uskon, että se jatkuu. Ei se mene niin, että se loppuu, kun asia
tiedostetaan, Franciscus sanoi uutistoimisto AP:n mukaan.
---------------------
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Katolinen pappi Oskari Juurikkala Ranskan skandaalista:
Perinteisissä katolisissa maissa papin rooli on vääristynyt
08.10.2021 14:47 - Jussi Rytkönen
Uutiset Katolisen kirkon Ranskassa asettama riippumaton tutkimuskomissio julkisti tämän viikon alussa raportissaan, että vuosien 1950–2020
välisenä aikana jopa 330 000 ranskalaista lasta olisi joutunut hyväksikäytön uhreiksi katolisessa kirkossa. Tekijät olisivat pappeja, munkkeja,
nunnia, muita kirkon työntekijöitä ja esimerkiksi katolisten koulujen
opettajia.
Hyväksikäyttöön syyllistyneitä arvioidaan olevan vähintään noin kolme
tuhatta.
Tutkimuskomissio totesi, että kodissa ja lähipiirissä tapahtuvien
hyväksikäyttötapauksien jälkeen katolinen kirkko näyttää olevan
ympäristö, jossa seksuaalista hyväksikäyttöä on ollut yhteiskunnassa
eniten.
Tiedot ovat järkyttäneet Ranskaa ja katolista maailmaa laajemminkin.
Kyseessä on uhrien ja tekijöiden määrän perusteella laajin katolisen kirkon
hyväksikäyttöskandaali.
……………

ROOMAN KIRKKO – SUOMEN KIRKON ÄITI
Suomen ev.lut.kirkolla on erikoinen suhde Rooman kirkkoon; Rooma on
ÄITIKIRKKO. Viime aikaisten törkeiden paljastusten johdosta ”riippuvuus”
on muodostunut vähintäänkin kiusalliseksi. Yhtä kaikki Suomen kirkko ei
ole lähtenyt millään tavoin korjaamaan tilannetta, päinvastoin: se on
jopa vahvistanut sidonnaisuuttaan Roomaan!
Piispat ovat hakeneet paavin siunausta. Näin Suomen kirkko on julkisesti
häpäissyt MARTTI LUTHERIN PERINNÖN! Tänään Suomen ev.lut kirkolla ei
ole mitään edellytyksiä vannoa Lutherin nimiin. Ainut oikea ratkaisu on –
Lutherin tavoin - katkaista suhde PORTTO-ÄITIIN!
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(nettikuva)

"60-luvulla sain melko paljon vaikutteita kirkkoa
kritisoivista, niin kirkon sisäisitä piireistä kuin ns.
kulttuuriradikaaleista piireistäkin. Olin itsekin
mukana kritisoimassa. Mutta samalla ajattelin
erään englantilaisen opiskelijan sanoin: Saattaa
olla että hän on huora, mutta hän on minun
äitini" (Jörn Donner-John Vikström: Elämme, siis
kuolemme, s.84).

JOHN VIKSTRÖM

”Meidän kaikki aikaisemmat piispat ovat käyneet hakemassa
siunausta paavilta Vatikaanissa. Ja, sanon senkin, kun paavi oli
täällä 1989 vierailulla ja piti Helsingin jäähallissa ehtoollispalvelusta, eukaristiaa kuten he sanovat, niin hän itse kertoo kirjeessään,
että sen lopussa suomalaiset piispat tulivat pyytämään hänen
siunaustaan - ja hän siunasi heidät” (Paavo Hiltunen).
”Eivätkö nämä suomalaiset piispat ja
teologit edes tajua miten hirvittävä
harhaoppi eukaristia on, jossa leivän ja
viinin väitetään muuttuvan "lihaksi" ja
"vereksi". Tämä on kerran tapahtunutkin.

(nettikuva)
PAAVO HILTUNEN
2.6.1923 - 31.8.2013

Minulla on tässä Internetistä saatu
Marian ilmestys Najussa, Etelä-Koreassa,
jossa pidettiin Ehtoollisjumalanpalvelusta,
ja siinä leipä muuttui lihaksi ja viini
vereksi. Siinä yksi nainen natusteli tätä,
lihapalaa, veristä lihapalaa. Se oli aika
vaikea niellä. Tästä on Internetissä pitkä
juttu. Se mitä katolinen kirkko on
yrittänyt tehdä tuhat vuotta, mutta ei ole
koskaan onnistunut, se tapahtui nyt siellä
pienessä eteläkorealaisessa
seurakunnassa, mutta sen takana oli
Lusifer” (Paavo Hiltunen).

