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Jeesuksen takaisintulemus – vaiettu asia nykyajan kristillisissä
seurakunnissa
Tässä ajankohtaiselta Rapture Ready -sivustolta oiva näpäytys niille uskoville, jotka halveksuvat
profetian sanaa ja ylipäänsä sitä ajatusta, että Jeesus Kristus tulisi pian takaisin. Joidenkin mielestä
profetiasta ei pitäisi puhua ollenkaan ja Jeesuksen takaisintulo olisi lykättävä hamaan tulevaisuuteen,
jos ylipäänsä uskovat kirjaimelliseen Jeesuksen paluuseen. Nykypäivän uskonnolliset johtajat täyttävät
samat ominaisuudet kuin Jeesuksen maanpäällisen ajan fariseukset 2000 vuotta sitten, kun eivät
ymmärrä aikainmerkeistä mitään. Kirjoituksen suomensi: Olli R.
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Viime viikon lopulla merkittävä pastori tunnetusta kirkkokunnasta kävi vastaan ihanaa uutista siitä, että
Kuningas on tulossa. Tällä miehellä on päivittäinen radio-ohjelma kuuntelijoiden soittoja varten.
En viittaa Hank Hanegraaff'iin, joka on tullut tätä ministeriötä vastaan aiemmin, ja järkyttävällä tavalla.
Vuonna 2016 minua kutsuttiin "aikamme riesaksi" ja vielä pahemmin Hank'in taholta. Kuka tiesi, että
olin noin paljon etääntynyt nykymenosta? Hän totesi, että olen harjoittanut ”kidutusta pyhillä kirjoituksilla
(scrip-torture)” premillenniaalisen dispensaatio-opin myötä.
Mutta aivan kuten Hanegraaff, tämä radio-isäntä totesi, että siitä lähtien kun Israelista tuli kansakunta
vuonna 1948, ihmiset ovat sanoneet, että asiat ovat luisumassa alaspäin. Ja se on totta - ne ovat.
Miten tiedän? Raamattu kertoo minulle niin!
”Kun Herra rakentaa Siionin, Hän ilmestyy kirkkaudessaan.” (Psalmi 102:16, KJV)
Olipa se sitten ylöstempaus (Rapture) tai toinen tuleminen (Second Coming), Israel on avain ajan
myöhäisyyteen! Mutta tämä radio-pastori kutsui tätä hyvää uutista "valtavaksi häiriötekijäksi". Pastori
kehotti soittajaa lopettamaan profetiaopetuksen kuuntelemisen ja "vain menemään Raamattusi luo,
joka tekee sinut onnelliseksi."
Vastauksena tähän kaikkeen pastori J.D. Farag sanoo: ”En usko, että Raamatun on tehtävä meistä
onnellisia. Raamatun on tehtävä meidät valmiiksi.” Kuten pastori J.D. muistuttaa yleisöään, Jeesuksen
ankarin nuhtelu kohdistui hänen aikansa uskonnollisille johtajille, jotka kyllä tiesivät säämerkeistä,
mutta eivät Hänen ensimmäisen tulemisensa merkkejä.
Meillä on joitakin tuotteita, joiden avulla voit paremmin ymmärtää viimeisiä päiviä!
Lähettänyt Olli-R klo 13.22

