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***Katoliset taikauskot - ristinmerkki suojaa minut pahuudelta. VÄÄRIN** *
Video: https://www.youtube.com/watch?v=sjtXvlgiFZk

"Ja hän sanoi heille: "Hyvin te kumoatte Jumalan käskyn noudattaaksenne omaa 
perinnäissääntöänne." (Mark.7:9)

-Kolminaisuuden ilmoitettu totuus on kristinuskon ytimessä. Joten antiikista saakka me 
olemme aloittaneet rukouksemme: "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen." [katolinen 
pappi tekee ristinmerkin itselleen]

Huomatkaa, että koko tämä rituaali, jossa itselle tehdään ristinmerkki, sitä ei koskaan 
mainita Raamatussa. Me emme koskaan näe sitä, että Jeesuksen Kristuksen apostolit 
tekisivät itselleen ristinmerkin. Eikä meitä koskaan käsketä tekemään ristinmerkkiä ennen 
rukoilua tai saadaksemme minkäänlaista suosiota Jumalalta tai suojellaksemme itseämme 
pahoilta hengiltä. Mutta näyttä ihan siltä, että tämä harjoitus, joka alkoi ihmisen aloitteesta 
myöhään toisella vuosisadalla katolisessa kirkossa, se on yhä käytössä tänä päivänä. 

Eivät ainoastaan katoliset tee itselleen ristinmerkkiä vaan monet tunnustavat 
ortodoksikristityt, luterilaiset, metodistit, episkopaalit, jopa protestantit. Ja monet 
kirkkokunnista, jotka ovat paikallisia kirkkokuntia, pitävät tätä harjoitusta jumalaisena. 
Mutta he eivät tiedä, että tämä harjoitus ei ole lähtöisin Jumalan sanasta. 

-Me käytämme oikeaa kättä, koska Jeesus on Isän oikean käden puolella. Ja teemme tällä 
tavalla: "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, aamen." [Katolinen pappi näyttää, miten 
ristinmerkki tehdään itselle.] Ensiksi Jumala on kolminaisuuspersoona (trinity of persons): 
Isä, Poika ja Pyhä Henki. Sillä aikaa, rukoillaan Our Lady [Maria] hyvää apua. [Pappi 
näyttä siunatun Marian kuvaa.] Rukoile puolestamme! Nähdään ensi kerralla. 

Jos havaitsitte, paholainen, Raamattu sanoo, Saatana on valon enkeli. Kuinka nämä väärät 
harjoitukset ja väärät uskonnolliset toimintatavat ovat muodostuneet? Kuinka niistä tulee 
niin yleisiä? Kuinka ne pääsevät soluttautumaan kirkkoihin? On olemassa yksi, joka tietää, 
kuinka soluttautua pyhimysten joukkoon ja kirkkoihin. Hän tietää, kuinka asettaa itsensä 
seurakunnan sisälle - hyvin huomaamattomasti. Käännytään Jesajan kappaleeseen 14 
jakeeseen 12: "Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka 
olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja! Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen 
taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, 
pohjimmaiseen Pohjolaan. Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman 
vertaiseksi.'"

Jos katsotte kuvaa näytössänne, näette siinä vuohen kuvan. Hän pitää kahta sormea 
pystyssä. Hänellä on myös kaksi sormea osoittamassa alaspäin. Tällä vuohenhahmolla 
sarvineen on myös siivet selässään, mikä osoittaa, että hän oli kerran Jumalan enkeli. Tai 
hän oli Jumalan valtaistuimen läheisyydessä. Ja hänellä oli myös pääsy Jumalan 
ympäristöön. Mutta Raamattu sanoo, että he jättivät ensimmäisen tilansa ja hänet heitettiin 
alas. Joten tämä, joka pitää kahta sormea ylöspäin, osoittaa, että hän haluaa olla saman 
arvoinen Jumalan kanssa. Hän halusi olla yhtä Jumalan kanssa. Hän halusi olla kuin 
Kaikkein Korkein.

Mutta hänet hyljättiin tai alennettiin maahan. Ja jos huomasitte hänen vasemman käden 
osoittavan alaspäin - kaksi sormea osoittaa alaspäin. Nyt hän ymmärtää nykyisen 
asemansa. Hän on alhaalla. Hän on maassa. Joten hän ei enää ole ylhäällä. Hän aloitti 
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ylhäältä, mutta nyt hän on sen alapuolella alhaalla. Mutta hän yhä haluaa olla kuin Jumala. 
Siksi kaksi sormea [osoittaa ylöspäin]. Eikä hän voi koskaan luopua asenteestaan ja 
halustaan olla Jumalan kaltainen. 

Sen vuoksi näemme monissa kuvissa, tämän väärennetyn Jeesuksen pitkine hiuksineen, 
sinisine silmineen ja valkoisine ihoineen, aina osoittamassa ylöspäin. Sitten toisissa 
kuvissa, eri uskonnoissa, kädet tai mudra [muodollinen uskonnollinen käsiele] 
osoittamassa ylöspäin. Toisissa kuvissa näemme kädet osoittamassa ylöspäin ja alaspäin. Ja
on olemassa tiettyjä käsieleitä, kuinka he taivuttavat sormiaan ja kuinka ei. Tämä harjoitus,
tämä rituaaliharjoitus, ei koskaan, ei koskaan, ollut Herran, Jeesuksen Kristuksen käsky. Se
on pakanallinen harjoitus. Se ei ainoastaan alkanut pääsuuntauksena katolisessa kirkossa 
myöhään toisella vuosisadalla vaan sillä on juurensa, paljon, paljon, paljon kauempana 
ajassa. 

-Kun pappi rukoilee ja mainitsee Pyhän kolminaisuuden tai tekee itselleen ristinmerkin, se 
on hyvä vihje. Kun kunnioitat ikonia tai menet sisälle tai lähdet ulos kirkosta, on sopivaa 
tehdä itselleen ristinmerkki. [katolista opetusta]

Ja kyseessä on hyvin outo ja hankala ele, jonka he tekevät. Ja monissa elokuvissa, 
kauhuelokuvissa, joissa on henkien manausta, siellä on pappi, katolinen pappi, joka tulee 
sisään ja tekee ristinmerkin ja pitää kiinni rististä pahan hengen vallassa olevan henkilön 
edessä. Se ei ole Jumalasta. Todellisen kristityn ei pitäisi tehdä tätä ristinmerkkiä itselleen. 
Nämä ovat eleitä, pakanallisia eleitä, joita pyhimyksien ei pitäisi tehdä.

-Ensinnäkin tämä on hyvin muinainen tapa. [Muinainen tapa? Kuten 180 AD] Se todella 
suututtaa minua, anteeksi slangi. Se todella harmittaa minua, kun sallimme 
roomalaiskatolisten käyttää tätä harjoitusta. Miksi roomalaiskatoliset saivat tehdä sitä? 
Luterilaiset ovat aina rohkaisseet tekemään itselleen ristinmerkin vaikka heidän pastorinsa 
eivät opettaneet sitä kunnolla. Helpoin tapa havaita tämä on vähäkatekismus, jossa Martin 
Luther, sanoi aamu- ja iltarukouksesta näin: ensimmäiseksi aamulla nouse ylös ja tee 
ristinmerkki itsellesi Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sano Herran rukous ja julistus 
ja lähde iloisena työhösi. Kun menet nukkumaan illalla, tee ristinmerkki itsellesi Isän, 
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Sano Herran rukous ja julistus ja mene rauhallisesti 
nukkumaan. [Pappi opettaa ristinmerkistä]

Huomatkaa Markuksen kappale 7 jakeet 6-9: "Mutta hän sanoi heille: "Oikein Esaias on 
ennustanut teistä, ulkokullatuista, niinkuin kirjoitettu on: 'Tämä kansa kunnioittaa minua 
huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana; mutta turhaan he palvelevat 
minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä'. Te hylkäätte Jumalan käskyn ja 
noudatatte ihmisten perinnäissääntöä. Ja hän sanoi heille: "Hyvin te kumoatte Jumalan 
käskyn noudattaaksenne omaa perinnäissääntöänne." Asia on siis se, että Jeesus sanoo, 
nämä ihmiset, jotka tekevät käsieleitä ja ulkoisia rituaaleja, he tekevät ihmisten 
perinnäissääntöjä ja oppeja. Koska he hylkäävät Jumalan käskyn. 

He kumartuvat ja ylistävät epäjumalia. He tekevät ristinmerkin ja suutelevat sormiaan. He 
tekevät [minkä?] otsaansa. He suorittavat kasteen pirskottamalla vettä. He kastavat väärin 
arvonimiin. Kaikki edellä mainitut ovat ihmisten oppeja ja käskyjä. He hylkäävät Jumalan 
käskyt. 

-Miksi teemme ristinmerkin itsellemme. Yksi tärkeä syy. Ja vain ja ainoastaan yksi. 
Muistaaksemme kastelupaukset.  Se on syy tehdä ristinmerkki. Nyt, jos muistatte 
kastelupaukset toisella tavalla, enemmän voimaa teille. Se on historiallinen kehityskulku 
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siellä takana. Mitkä sanat teille lausuttiin kasteessa? Minä kastan sinut Isän, Pojan ja Pyhän
Hengen nimeen. Se tehdään kastelupauksien muistamiseksi. [pappi opettaa ristinmerkistä]

Hän sanoo, että se tehdään muistaaksemme kastelupaukset. Mutta, jos henkilö kastetaan 
oikein, kastetta ei tarvitse muistaa tekemällä ristinmerkki rintakehän kohdalla. Ihmisellä 
täytyy olla sisällään sulautuneena sanat, kaikuvat sanat, jotka apostoli Pietari sanoi, kun 
hän nousi sille kivelle. Ja jonka päällä hän seisoi ihmisten yläpuolella. Ja sanoi: "Tehkää 
parannus! Ja ottakaa kaste, jokainen teistä, Jeesuksen Kristuksen nimeen, syntienne 
sovittamiseksi ja vastaanottakaa Pyhän Hengen lahja." 

Se on sitä, mikä pitäisi olla sulautuneena todellisessa uskovassa. Eikä kysymys ole 
kasteesta arvonimiin ja sen muistaminen tekemällä ristinmerkki rintakehän yläpuolella. 
Kuten tämä väärä pappi tai väärä katolinen tai väärä kristitty sanoo. Apostolien teot 2:38 
pitäisi olla sulautuneena hengessämme ja sielussamme. Tälle kivelle. Tälle miehelle. Tälle 
kohdalle, Pietari, minä rakennan kirkkoni. Ja parannuksen tekeminen ja syntien sovitus, 
pitää julistaa, minun nimessäni alkaen Jerusalemista, sanoi Jeesus. Ja Pietari alkoi 
julistamaan parannuksen tekemistä ja syntien sovitusta alkaen Jerusalemista juutalaisille 
helluntaipäivänä. Tuo ymmärrys, tuo opetus, pitäisi olla poltettuna meissä uskovissa, 
sulautuneena ja merkittynä sielussamme.

Me emme tarvitse jonkinlaista ristinmerkkiä muistuttamaan väärästä kasteesta. Mutta 
tosikaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, sitä ei tarvitse tehdä, muistaaksemme sen, 
pakanallisen rituaalin ja käsieleen kanssa. Se vain osoittaa, että tämä mies on väärä. Hän 
on paholaisesta. Hän yrittää olla kuin Kaikkein Korkein. Mutta hän erehtyy. Sinä havaitset 
epäaidon todella helposti, jos tunnet totuuden. 

Ja kyseessä on sama menetelmä, jota paholainen käytti alussa. Hän oli tuo kavala käärme 
tuo huomaamaton käärme, joka petti Eevan. Hän käyttää samaa menetelmää tänä päivänä 
pettääkseen monet teistä. Niitä, jotka noudattavat pakanallisia harjoituksia. Babylonia ja 
roomalaiskatolinen kirkko. Ja monet muut kirkkokunnat, jotka vääristävät Jumalan sanaa. 
Peruuttavat Jumalan sanaa omaksi tuhokseen. Ja se on oikeudenmukaisesta. Koska heissä 
ei ole rakkautta totuuteen. He hylkäävät Jumalan käskyn. 

He sanovat, että ristinmerkin tekeminen itselle alkoi kirkkoisien piirissä. Mitkä kirkkoisät? 
He eivät ole minun kirkkoisiäni. Raamattu sanoo, älkää kutsuko ketään isäksi maan päällä. 
Jos jokin on minun kirkkoisäni,  en kutsu ketään ihmistä niin, kirkkoisäkseni, mutta jos 
jollakin on oikeus olla minun kirkkoisäni, he ovat 12 apostolia. Koska meidät on 
rakennettu apostoleiden perustukselle ja profeetoille. Jeesuksen Kristuksen ollessa johtava 
kulmakivi. Mutta minä tiedän, etten kutsu ketään ihmistä isäkseni. Meidät on rakennettu 
heidän päälleen. Ja niin meidät on asetettu tuolle perustukselle, apostoleille ja profeetoille. 
Ei uskonnolle tai katoliselle lahkolle tai ihmisten muodostamalle lahkolle, joka tuli ja 
ajautui harhaan todellisesta Jumalan kirkosta. Ja jotka kehittelivät oman uskontonsa. 

Minä rukoilen, että tämä viesti on ollut siunaukseksi sinulle. Menkää rauhassa Jeesuksen 
nimessä.
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