Portosta ja suuresta Babylonista
Portto eli suuri Babylon on katolinen eli yleinen uskonnollinen järjestelmä, kolmiyhteiseen
jumalaan uskovien joukko. Siinä joukossa on rakkaita veljiä ja sisaria, joita Jumala kutsuu ulos
ennen kuin peto tuhoaa tämän porton (Ilm 17:16-18:26).
Pedon merkki on väärä uskontunnustus ja antikristuksen nimi otsissa ja oikeassa kädessä (Ilm
13:11-18). Jumalan kansalla on otsissaan ja kädessään Jahven nimi, sillä Raamatun mukaan Jahve
meidän Jumalamme on yksi ainoa Jahve ja Jeesus kristus on tämän Jahven poika, ei itse se Jahve.
Antikristukseen uskovat puolestaan palvovat Jeesusta Jumalana ja Jahvena, kaiken olevaisen
luojana, mitä Jeesus ei tietenkään ole (ei ole isän vertainen herra ja Jumala, kaiken luoja) (5Moos
6:4 on Israelin ja uuden liiton Jumalan kansan uskontunnustus).
Meillä on vain yksi Jumala ja kaikkien isä Efe 4:6; 1Kor 8:4,6.
Joka ei tunnusta yhtä ainoaa Jumalaa ja meidän isäämme vaan tunnustaa uskonsa kolmiyhteiseen
jumalaan, on vielä Babylonissa eli portossa sisällä.
Ja meillä on vain yksi ainoa herra, Jeesus kristus, joka on ihminen, ei kaksi olentoa (jokin
taivaallinen olento, joka olisi sulautunut yhdeksi olennoksi ihmisen kristuksen Jeesuksen kanssa tai
käynyt lävitse muodonmuutoksia: iankaikkinen henkiolento, ihminen, iankaikkinen henkiolento).
Ne, jotka luulevat Jeesuksen olleen mukana luomassa tätä nykyistä maailmaa, ovat vielä Babylonin
eksytyksessä mukana, sen kaupungin porttien sisäpuolella. He hapuilevat nyt illan hämärässä
ulospäin, mutta niin kauan kuin pysyvät kannassaan, ovat vielä sisällä Babylonissa.
Vain ne ovat ulkopuolella Babylonin, jotka tunnustavat, että Jeesus on kristus, Jumalan poika ja
poikanakin vain ihminen, ei mitään muuta (ei ole edeltä oleva taivaallinen olento joka olisi henkenä
kiinnittynyt Marian munasoluun ja syntynyt ihmiseksi hänen kohdustaan).
Ilmestyskirjassa mainitaan Jumalan nimi (Jahve) ja Jeesuksen uusi nimi (Jahve) Jumalan lasten
otsissa (Ilm 3:12 ja 22:4).
Jeesus kristus edustaa isää Jumalaa hänen kaikella arvovallallaan ja siksi hänestä on kirjoitettu, että
hän on tullut ja tulee isänsä Jahven nimessä (Joh 5:43). Kun Jahve ja elohim, herra ja Jumala astuu
öljymäelle (Sak 14:1-9; Apt 1:9-11), niin silloin herra Jeesus tulee alas taivaasta ja isä asuu hänessä
edelleen, niin kuin asui ennen ristinkuolemaa (Joh 14:9-11).
Me näemme valtaistuimella Ilmestyskirjan lopussa vain yhden ihmisen pojan muotoisen hahmon,
joka on meidän herramme Jeesus kristus ja hänen otsassaan ja hänen palvelijoidensa otsassa on
hänen uusi nimensä ja hänen isänsä nimi, joka on Vanhan testamentin mukaan Jahve (Ilm 22:1-5).
Uuden Jerusalemin nimi on "Jahve meidän vanhurskautemme" (Jer 33:16) ja me olemme se uusi
Jerusalem, me, kristuksen morsian (Ilm 19:4-10; 21), herrallemme kaunistettu. Uusi Jerusalem ei
ole jokin kivistä, helmistä ja kullasta rakennettu rakennus vaan hengessä Jumalaa palvelevien
valittujen ja pyhien joukko, jotka temmataan ensin yläilmoihin pilviin herraa vastaan (1Tess 4:1318) ja tulevat sieltä sitten aikanaan takaisin maan päälle hallitsemaan yhdessä kristuksen kanssa
(Ilm 21-22).

Meidän herramme ja jumalamme Jeesus kristus on ihminen, niin kuin Mooses, Israelin päämies ja
jumala (2Moos 4:16) ja tuomari niin kuin Israelin tuomarit, joita elohimeiksi sanotaan (jumaliksi
sanotaan) (Psa 82:1, 6).
Mutta vain harvat alistuvat Jumalan korottaman ihmisen kristuksen Jeesuksen valtaan. Suurin osa
tahtoo kuninkaakseen ja herrakseen "Jumalan, joka on luonut kaiken, mitä on olemassa" ja korottaa
siksi antikristuksen jumalakseen, tämä kun valehtelee olevansa se Jeesus, josta Raamattu todistaa ja
on korottanut itsensä jumalaksi ja luojaksi yli kaiken palvottavan (Jes 14:1-27; Hes 28:1-19; ks.
Adamin synti, 1Moos 3:5, 22).
Se, että isä asuu pojassaan (Joh 14:9-11), ei tarkoita sitä, että poika on se isä, joka hänessä asuu.
Se, että Jumala asuu meissä valituissa, ei tarkoita sitä, että me valitut olemme se Jumala, joka
meissä asuu (1Joh 4:13-15).
Se, joka väittää, että Jeesus on isän vertainen Jumala, on korottanut Jeesuksen vastoin Raamatun
kirjoituksia asemaan, jota hän ei itse tavoitellut (Fil 2:6-8).
He ovat tehneet opillaan Jeesuksesta kristuksesta maailman suurimman syntisen,
majesteettirikoksen tehneen, ihmisen, joka on korottanut itsensä isän vertaiseksi Jumalaksi, mutta
Raamatun Jeesus ei sellaista ole tehnyt, eikä isä Jumala ole sitä tehnyt, joten kuka sen on tehnyt?
Lue se Raamatusta: Jes 14:1-27; hes 28:1-19; Adamin synti, 1Moos 3:5, 22; antikristus/
laittomuuden ihminen 2Tess 2 ja se toinen Jeesus ja se toinen henki, 2Kor 11:4 ja sitä Jeesusta
saarnaavien kirouksen alainen toinen evankeliumi Gal 1:1-11.
Ketä Jeesusta sinä palvelet ja seuraat hengessäsi?
Nämä antikristuksen hengessä vaeltavat eivät voi tunnustaa sitä, että Jeesus kristus on ihminen.
Heidän pitää lisätä siihen aina jotakin muuta. "Jeesus kristus on ihminen ja Jumala yhtä aikaa
olematta silti ihmisenä eri olento kuin Jumala". "Jeesus kristus on taivaallinen olento, joka muuttui
ihmiseksi ja on nyt sulautunut yhdeksi olennoksi, joka on taivaallinen olento ja ihminen yhtä aikaa
olematta kaksi eri olentoa".
Siitä me tunnistamme ne, jotka eivät ole Jumalan hengestä, että he eivät voi tunnustaa Jeesusta
Jumalan poikana vain kristukseksi (ihmiseksi) sillä sanaa kristus on käytetty Raamatussa vain ja
ainoastaan ihmisestä, joka on suomeksi voideltu.
Jeesus on Jumalan voitelema profeetta, Mooseksen kaltainen (5Moos 18:15), uuden liiton Jumalan
kansan ylimmäinen pappi (Hebr 2-10) ja tulevan maailman kuningas (ihminen silloinkin, Hebr 2:53:1).
Jeesus kuvataan hänen ilmestyksessäänkin (Ilm 1:1) vain ihmisenä, jonka Jumala on herättänyt ylös
kuolleista ja on Daavidin juurivesa (Ilm 22:16) eli Daavidin jälkeläinen alenevassa polvessa (Jes
11:1, 10; 2Sam 7:8-17; Ilm 1:5, 17-18; 2:8; 22:12-16).
Kuka on se, joka ei alistu ihmisen kristuksen Jeesuksen valtaan? Antikristus ja villitsijä (1Joh 2:1828; 4:1-5:13; 2Joh 1:7-11).
Myös islamilla on väärä uskontunnustus:

"Ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Muhammad on hänen profeettansa"
Israelin uskontunnustus on:
"Kuule oi Israel, Jahve sinun elohimisi on yksi ainoa Jahve". (5Moos 6:4)
"Kuule, Israel! Herra, meidän Jumalamm, Herra on yksi ainoa!" (Mar 12:29)
Ja tämän Jeesus sanoi isästään ja meidän isästämme (Joh 17:3; 20:17).
Jeesus kristus on Jumalan lähettämä poika (vaikka on poikanakin vain ihminen), mitä muslimit
eivät pidä totena.
Muslimit eivät pidä totena sitäkään, että Jeesus kuoli ristillä ja sovitti syntimme.
Myös muslimit ovat antikristuksia ja villitsijöitä.
Portto on katolinen usko kolmiyhteiseen jumalaan ja heidän joukkonsa, eivät muslimit.
Peto tuhoaa porton ja sen vuoksi peto voisi olla muslimien joukko (Ilm 17:16-18:21) tai sitten se on
"roomalaisten" joukko, joiden käsiin kolmiyhteiseen jumalaan uskovat jäävät sen jälkeen kun
valitut Jumalan lapset on temmattu herramme kristuksen Jeesuksen tykö yläilmoihin ja pilviin häntä
vastaan (1Tess 4:13-17). "Roomalaisilla" tarkoitan uskottomia ja Jumalan kieltäjiä, jotka ovat
nimeltään kristillisen kirkon jäseniä tai tämän maailman hallitsijoita, lähinnä länsimaiden johtajia ja
kansalaisia.
Aika näyttää, kuka on peto, mutta portto on alaston ja paljastettu silmilleni.
Uskon, että taistelua käydään kahdella eri tavalla: perinteisin asein ja hengellisesti.
Muslimit sotivat perinteisin asein erityisesti juutalaisia (pyhien kansaa) vastaan, mutta sitten myös
kaikkia "vääräuskoisia" vastaan. Nämä voivat jopa tuhota jossakin vaiheessa Rooman kaupungin,
joka on katolisen uskon keskus.
Hengellinen sota käydään henkivalloissa, jossa katolisen uskon vaikuttavat pahat henget sotivat
Jumalan enkeleitä ja herraa Jeesusta kristusta ja isäämme Jumalaa vastaan, ja maan päällä, eri
henkien vallassa ja eri henkien johdatuksessa olevat joutuvat konfliktiin keskenään, niin että
katolisen hengen vallassa olevat ajavat luotaan pois ne, jotka hylkäävät katolisen
uskontunnustuksen kolmiyhteiseen jumalaan ja uskovat Raamatun ilmoituksen siitä, että Jeesus on
Jumalan poikanakin vain ihminen, kristus ja meidän herramme, mutta ikuisesti isälle alamainen
(enkelit on alistettu tämän ihmisen kristuksen Jeesuksen valtaan, mutta riivaajahenget eivät tottele
häntä vaan villitsevät kristittyjä katoliseen harhaoppiin seurakunnissa).
Pedon nimen luku on ihmisen luku (666), sillä se "toinen Jeesus" ja "toinen henki", joka on
korottanut itsensä isän vertaiseksi Jumalaksi ja kaiken olevaisen luojaksi, on riistänyt isältä sen
kunnian, joka kuuluu yksin hänelle ja se laittomuuden ihminen, joka lopulta korottaa itsensä
jumalaksi ja yli kaiken palvottavan, saa ihmiset kumartamaan häntä jumalaan ja uskomaan, että hän
on Raamatun ilmoittama Jeesus, koska sanoo itseään Jumalaksi ja kaiken luojaksi, mutta valitut ja
pyhät tietävät, että hän on vain ihminen, jossa pahat henget vaikuttavat, ja niin tämä itsensä

Jumalaksi korottanut ihminen paljastuu meille, emmekä korota häntä jumalaksi niin kuin katolisessa
uskossa olevat tekevät, vaikka hän on vain ihminen ja ihmisen luku on hänen nimensä luku.
Meidän taivaallisen isämme poika Jeesus kristus ei korota itseään Jumalan vertaiseksi eikä väitä
luoneensa tätä maailmaa yhdessä isän kanssa, eikä isämme ole korottanut häntä vertaisekseen,
vaikka on antanut hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä luotuihin nähden, eikä meidän
isämme valehtele ja sano, että poika on ollut luomassa tätä maailmaa, ja niin me näistä kirjoitusten
todistamista asioista tunnistamme oikean Jeesuksen kristuksen, ja alistumme vain hänelle ja
palvelemme vain häntä, emme sitä Jumalaksi ja luojaksi itseään korottavaa toista Jeesusta.
Jos näette katolisen kirkon ja sen tyttärien luopuvan siitä opista, jonka mukaan Jumala on
kolmiyhteinen Isä ja Poika ja Pyhä Henki, ja jos he luopuvat siitä opista, jonka mukaan Jeesus
kristus on isän vertainen Jumala ja luonut kaiken, mitä on olemassa, niin sitten minä olen erehtynyt
ja teen kaikkeni päästäkseni eroon virheellisestä tulkinnastani, mutta niin kauan kuin mitään
merkkejä katolisen kirkon omasta uskontunnustuksestaan luopumisesta ei näy, olen varma, että
Jumala on avannut ymmärrykseni käsittämään kirjoitukset tässä asiassa.
Ja katolisen kirkon tyttäret pitävät myös kiinni tunnustuksestaan, jossa tunnustavat uskovansa
kolmiyhteiseen jumalaan ja Jeesukseen kaiken olevaisen luojana. Ja juuri tätä tunnustusta he
painostavat ja yrittävät saada jokaisen Jeesuksen nimeä tunnustavan heti uskomaan, kun asioista
aletaan keskustella. Pankaapa tämä asia merkille. "Tunnustatko Jeesuksen luojaksi ja Jumalaksi?"
he heti pian kysyvät, mutta älä tunnusta mitään sellaista, mistä et ole täysin varma. Jumala, meidän
isämme, ei vaadi sinua tunnustamaan mitään sellaista, mitä et ymmärrä etkä voi ikinä
ymmärtääkään.
Petteri Haipola 3.2.2016

Pedosta ja sen nimen luvusta
Uskon, että taistelua käydään kahdella eri tavalla: perinteisin asein ja hengellisesti.
Muslimit sotivat perinteisin asein erityisesti juutalaisia (pyhien kansaa) vastaan, mutta sitten myös
kaikkia "vääräuskoisia" vastaan. Nämä voivat jopa tuhota jossakin vaiheessa Rooman kaupungin,
joka on katolisen uskon keskus.
Hengellinen sota käydään henkivalloissa, jossa katolisen uskon vaikuttavat pahat henget sotivat
Jumalan enkeleitä ja herraa Jeesusta kristusta ja isäämme Jumalaa vastaan, ja maan päällä, eri
henkien vallassa ja eri henkien johdatuksessa olevat joutuvat konfliktiin keskenään, niin että
katolisen hengen vallassa olevat ajavat luotaan pois ne, jotka hylkäävät katolisen
uskontunnustuksen kolmiyhteiseen jumalaan ja uskovat Raamatun ilmoituksen siitä, että Jeesus on
Jumalan poikanakin vain ihminen, kristus ja meidän herramme, mutta ikuisesti isälle alamainen
(enkelit on alistettu tämän ihmisen kristuksen Jeesuksen valtaan, mutta riivaajahenget eivät tottele
häntä vaan villitsevät kristittyjä katoliseen harhaoppiin seurakunnissa).
Pedon nimen luku on ihmisen luku (666), sillä se "toinen Jeesus" ja "toinen henki", joka on
korottanut itsensä isän vertaiseksi Jumalaksi ja kaiken olevaisen luojaksi, on riistänyt isältä sen
kunnian, joka kuuluu yksin hänelle ja se laittomuuden ihminen, joka lopulta korottaa itsensä
jumalaksi ja yli kaiken palvottavan, saa ihmiset kumartamaan häntä jumalaan ja uskomaan, että hän
on Raamatun ilmoittama Jeesus, koska sanoo itseään Jumalaksi ja kaiken luojaksi, mutta valitut ja

pyhät tietävät, että hän on vain ihminen, jossa pahat henget vaikuttavat, ja niin tämä itsensä
Jumalaksi korottanut ihminen paljastuu meille, emmekä korota häntä jumalaksi niin kuin katolisessa
uskossa olevat tekevät, vaikka hän on vain ihminen ja ihmisen luku on hänen nimensä luku.
Meidän taivaallisen isämme poika Jeesus kristus ei korota itseään Jumalan vertaiseksi eikä väitä
luoneensa tätä maailmaa yhdessä isän kanssa, eikä isämme ole korottanut häntä vertaisekseen,
vaikka on antanut hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä luotuihin nähden, eikä meidän
isämme valehtele ja sano, että poika on ollut luomassa tätä maailmaa, ja niin me näistä kirjoitusten
todistamista asioista tunnistamme oikean Jeesuksen kristuksen, ja alistumme vain hänelle ja
palvelemme vain häntä, emme sitä Jumalaksi ja luojaksi itseään korottavaa toista Jeesusta.
Jos näette katolisen kirkon ja sen tyttärien luopuvan siitä opista, jonka mukaan Jumala on
kolmiyhteinen Isä ja Poika ja Pyhä Henki, ja jos he luopuvat siitä opista, jonka mukaan Jeesus
kristus on isän vertainen Jumala ja luonut kaiken, mitä on olemassa, niin sitten minä olen erehtynyt
ja teen kaikkeni päästäkseni eroon virheellisestä tulkinnastani, mutta niin kauan kuin mitään
merkkejä katolisen kirkon omasta uskontunnustuksestaan luopumisesta ei näy, olen varma, että
Jumala on avannut ymmärrykseni käsittämään kirjoitukset tässä asiassa.
Ja katolisen kirkon tyttäret pitävät myös kiinni tunnustuksestaan, jossa tunnustavat uskovansa
kolmiyhteiseen jumalaan ja Jeesukseen kaiken olevaisen luojana. Ja juuri tätä tunnustusta he
painostavat ja yrittävät saada jokaisen Jeesuksen nimeä tunnustavan heti uskomaan, kun asioista
aletaan keskustella. Pankaapa tämä asia merkille. "Tunnustatko Jeesuksen luojaksi ja Jumalaksi?"
he heti pian kysyvät, mutta älä tunnusta mitään sellaista, mistä et ole täysin varma. Jumala, meidän
isämme, ei vaadi sinua tunnustamaan mitään sellaista, mitä et ymmärrä etkä voi ikinä
ymmärtääkään.
PH 2.2.2016

