maanantai 16. toukokuuta 2016
Kaikkien Jeesuksen toisen tulemuksen merkkien yhteentulo käynnissä!
Tässä lyhyt ja naseva Samuel Korhosen suomentama artikkeli Raamatun opettamista aikakauden lopun yleisistä
merkeistä, joiden täytyy edeltää 7-vuotista Ahdistuksen aikaa maapallolla, joka tunnetaan myös Antikristuksen
hallintakautena. Ennen kaikkea otetaan kantaa Paavalin Toisen Tessalonikalaiskirjeen lukuun 2, jakeeseen 3, jossa
mainitaan kreikan sana Apostasia, jonka täytyy käynnistyä ennen Ahdistuksen aikaa. Tällä sanalla on
englanninkielisissä raamatunkäännöksissä kolme merkitystä tai tulkintaa ja tämän Rapture Ready -sivuston
kirjoittajan mielestä kaikki kolme voivat olla totta. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan.
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Lähtö
Departure
By Daymond Duck
Luku 2.Tess. 2 alkaa Paavalin, Silaksen ja Timoteuksen pyynnöllä, että veljet Tessalonikassa
kiinnittäisivät huomiota siihen, mitä he aikoivat sanoa Jeesuksen toisesta tulemuksesta ja seurakunnan
yhteen kokoamisesta (tempaus jakeessa 1).
He ajattelivat, että heidän täytyi käsitellä näitä kahta asiaa, koska eräs väärä opettaja oli kierrättänyt
heidän nimissään epätarkkaa raporttia, joka järkytti seurakuntaa.
Tätä häikäilemätöntä henkilöä ei ole mainittu nimeltä, mutta hän sanoi suullisesti ja kirjeessä Paavalin,
Silaksen ja Timoteuksen opettaneen, että Herran päivä, eli Ahdistuksen aika, (jotkut tekstit puhuvat
Kristuksen päivästä, mutta niissä on alaviite, joka sanoo, että Herran päivä) oli alkamassa, tai että se oli
jo alkanut (jae 2).
Paavali, Silas ja Timoteus eivät opettaneet, että Ahdistuksen aika oli lähellä, tai että se oli jo alkanut,
mutta juuri niin väärä opettaja virheellisesti kertoi toisille heidän sanoneen.
Paavali sanoi: ”Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä (Herran päivä
eli Ahdistuksen aika) ei tule, ennenkuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy,
kadotuksen lapsi” (jae 3).
Kaksi asiaa täytyy tapahtua, ennenkuin Ahdistuksen aika voi alkaa: 1) Apostasia'n täytyy käynnistyä ja
2) Antikristuksen täytyy paljastua.
Kreikan sana apostasia voi tarkoittaa ”lähtö”. Ensimmäiset seitsemän englanninkielistä käännöstä
sanovat, että ”lähdön” täytyy tulla ensin. Kahdeksas englantilainen käännös (KJV) sanoo, että
”luopumuksen” (falling away) täytyy tulla ensin. Toiset käännökset sanovat, että ”kapinan” (rebellion)
täytyy tulla ensin.
Ongelma on tässä: Sanoivatko Paavali, Silas ja Timoteus, että: 1) ”Lähdön” maan päältä (tempaus)
täytyy tulla ennen Ahdistuksen aikaa, vai 2) Sanoivatko he, että ”lähdön” uskosta (luopumuksen) täytyy
tulla ennen Ahdistuksen aikaa, vai 3) Sanoivatko he, että ”kapinan” (Jumalaa vastaan) täytyy tulla
ennen Ahdistuksen aikaa? Jotkut kirjoittajat ovat voimakkaasti ottaneet kantaa yhden tai useamman
tulkinnan puolesta, mutta tämän kirjoittaja uskoo, että kaikki kolme voivat olla totta.
Raamattu opettaa, että aikakauden lopussa on ”lähtö” maan päältä (tempaus; 1. Tess. 4:13-16).

Se opettaa, että aikakauden lopussa on ”lähtö” uskosta (luopumus; 1. Tim. 4:1-3; 2. Tim. 3:1-5; 2. Tim.
4:3-4; Ilm. 3:16). Se opettaa, että aikakauden lopussa on kapina Jumalaa vastaan (Matt. 24:37; 1.
Moos. 6:5).
Monet ovat eri mieltä, mutta tämän kirjoittaja uskoo, että Raamattu opettaa, että kaikki nämä asiat
tapahtuvat ennen Ahdistuksen aikaa (1. Tess. 1:10; 1. Tess. 5:9; Ilm. 3:10; Luuk. 21:36).
Jeesuksen vertaus sinapinsiemenestä opettaa, että taivaan valtakunta alkaa pienenä, mutta lopunajalla
siitä tulee rumilus (Matt. 13:31-32). Kun valtakunta kasvaa, Jumala lisää oikeita uskovia, ja Saatana
lisää uskottelijoita (make-believers).
Jumalan tosi uskovat opettavat tervettä Raamatun oppia ja Saatanan väärät uskovat opettavat
epätervettä väärää oppia. Siihen aikaan, kun Ahdistuksen aika on lähellä, massiivinen järjestäytynyt
kirkko on paikka valtavalle joukolle kadotettuja.
Jeesuksen vertaus hapatuksesta opettaa, että Saatanan väärän seurakunnan (nainen, väärä morsian)
jäsenet tuovat vääriä oppeja (hapatusta) taivaan valtakuntaan ja Ahdistuksen ajan lopulla se on täysin
turmeltunut (Matt. 13:33).
Öljymäen puheessaan Jeesus varoittaa maailmaa petoksesta neljä kertaa (Matt. 24:4-5, 11 ja 24). Hän
puhui petoksen vaarasta, koska luopumus, lähteminen uskosta, kapina, väärä opetus, penseä henki ja
korruptio ovat hyvin vahvoja siihen aikaan, kun Ahdistuksen aika saapuu.
USA:n presidentti sanoo, että Amerikka ei ole enää kristitty kansakunta ja vain muutamat uskonnolliset
johtajat mainitsevat herätyksen. Kaikkien toisen tulemuksen merkkien yhteentuleminen on käynnissä,
mutta suurin osa seurakuntaa ei halua tietää siitä. Kristityt ovat vainotuin ryhmä maan päällä, mutta
monet seurakunnanjohtajat ja pastorit ovat huolestuneempia muslimien loukkaamisesta, kuin kristittyjen
julmasta tappamisesta muslimimaissa.
Pahuus rehottaa (abortit, vauvojen ruumiinosien keittäminen ja myyminen, homoliitot, avioerot,
homojen pappisvihkimykset). Kristityt menettävät oikeuksiaan päivittäin (eivät saa rukoilla koulussa,
eivät saa tehdä lippuvalaa, tai esittää jouluohjelmaa jne.).
Ja hiljaisuus seminaareissa on korviahuumaava. Paavi näyttää olevan innokkaampi ajamaan
ilmastomuutosta, maailmanhallitusta ja väärää maailmanuskontoa, kuin parannuksen tekemistä,
pelastusta ja oikein elämistä.
Tässä yhteenveto: Kapina Jumalaa vastaan on suuri. Näyttää siltä, että lähtö uskosta on tullut ja lähtö
maan päältä lähestyy. Älä anna kenenkään pettää itseäsi mitenkään. Nämä ovat asioita, joiden täytyy
tapahtua ennen Antikristuksen tuloa.
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