lauantai 15. heinäkuuta 2017
Oletko ekumeeninen eli tämän maailmanjärjestelmän rekisteröity kansalainen?
Kuten tämän Samuel Korhosen suomentaman lyhyehkön artikkelin otsikko osoittaa, niin tässä kirjoituksessa
varoitetaan siitä, että meidän kristittyjen ei pidä liittoutua tämän maailman kanssa, joka on Raamatun mukaan
pahan vallassa ja pahenee entisestään. Taivaan kansalaisina meidän pitää kertoa ihmisille globaalista
järjestelmästä, joka on tulossa pedonmerkin kautta, ja samalla julistaa Jeesuksen Kristuksen evankeliumia, joka
pelastaa syntisen ihmisen iankaikkiselta kadotukselta. Raamatun profetiasta kertominen auttaa yksittäisen vielä
uskosta osattoman ihmisen herättämisessä.
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Oletko ekumeeninen?
Oletko maailman kansalainen vai taivaan kansalainen?
by Pat Franklin 13/05/2017
Oletko ekumeeninen? Sinulla on syytä huoleen. Hyvin suureen huoleen. Sain tänään tietää, mitä se
todella tarkoittaa kreikankielessä – olla tämän maailmanjärjestelmän rekisteröity kansalainen ja
Raamatun mukaan se ei ole hyvä asia. Tämä totuuden hippu tulee tri. Alec Passmore'lta, rakastetulta
brittiläiseltä profetian julistajalta, joka opetti Ilmestyskirjasta siinä seurakunnassa, jossa me käymme
Englannissa. Kreikankielen sana oikoumene, josta meidän sanamme ekumeeninen tulee, esiintyy
Raamatussa 10 kertaa ja se ei ole mikään hyvä sana. Itseasiassa se on vastakohta kristitylle jonka
kansalaisuus Fil. 3:20 mukaan on itseasiassa taivaassa.
Tri. Passmore sanoi huomanneensa, että ekumeeniset ihmiset eivät tykkää hänen saarnaamisestaan
tippaakaan, koska hän kertoo ihmisille, että heidän täytyy uudestisyntyä ja että vain usko Herraan
Jeesukseen voi pelastaa heidät iankaikkisuudelta helvetissä. Tämä ei mene jakeluun monissa tämän
päivän seurakunnissa.
Koska tri. Passmore on tosi herrasmies ja yksi ystävällisimmistä ja rakkaudellisimmista puhujista, mitä
kuulee, niin on outoa ajatella, että hänen yksinkertainen evankeliumin saarnansa kohtaa
kovasydämistä vastustusta kirkossakävijöiltä ja papistolta, mutta asia vain on näin. He näet ovat
ekumeenisia.
Tri. Passmore sanoi, että matkalla Romaniaan hän luki Raamatusta kohtaa Ilm. 3:10. Se sanoo, että
ne, jotka pysyvät lujina ja pitävät Jeesuksen käskyt, Hän varjelee koetuksen hetkestä (kauheasta
Suuresta Ahdistuksesta), joka tulee koko maailmalle.
Mutta romanialaiset kuulijat keskeyttivät ja sanoivat, että heidän Raamatuissaan se oli käännetty
erilailla: että koetuksen hetki tulee 'maan rekisteröityjen kansalaisten' päälle.
Myöhemmin tri. Passmore tutki kreikankieltä ja löysi sanan oikoumene, maailmanjärjestelmän
rekisteröidyt kansalaiset. Hän sanoi, että globaali järjestelmä on todella tulossa, kuten se oli Jeesuksen
aikana, kun 'koko maailma' pantiin verolle. Ennustetussa maailman hallinnossa kansalaiset ovat osa
poliittisuskonnollista järjestelmää ja rekisteröiminen on pedonmerkki (Ilm. 13), numero oikeassa
kädessä tai otsassa, jota ilman ihmiset eivät voi ostaa eivätkä myydä.
Jokainen, joka ottaa tuon numeron, on tuomittu ikuiseen helvettiin, kuten on selvästi sanottu kohdassa
Ilm. 14:9-11. Jumala on täynnä rakkautta ja Hän on myös vanhurskas tuomari. Hän on varoittanut meitä
Raamatussa, eikä mikään voisi olla rakkaudellisempaa kuin se! Monet seurakunnat eivät kuitenkaan

halua opettaa helvetistä ja rangaistuksesta.
Jos tämä kuulostaa sinusta uskomattoman kummalliselta, etkä ole koskaan kuullut sanaakaan siitä
seurakunnassasi, niin et ole ainut. Useimmat seurakunnat eivät opeta Raamatun profetiaa, vaikka se
on niin suuri osa Raamattua. Aiheesta on kuitenkin paljon kirjoja ja opetusta internetissä ja voit aloittaa
oppimisen.
Valitse opettajasi huolellisesti, koska siellä on susia lammasten vaatteissa. Tri. Passmore on presidentti
englantilaisessa järjestössä PWMI (Prophetic Word Ministry International), joka on yrittänyt monien
vuosien ajan palauttaa Raamatun profetian opetusta seurakuntaan. Amerikassa Chuck Smith ja tri. J
Vernon McGee, molemmat jo Herran luona, ovat kaksi suosikkiopettajaani. Voit kuulla heidän
opetuksiaan ilmaiseksi netissä.
En tiedä sinusta, mutta minä ainakaan en halua olla oikoumene'n, eli rekisteröityjen
maailmankansalaisten joukossa, sydän ja sielu kokonaan annettuna maailmankirkon yhdistetylle
järjestelmälle. Haluan olla Herran Jeesuksen Kristuksen yksinkertainen seuraaja, joka odottaa Häntä
tulevaksi takaisin ja yrittää olla valmiina tuohon kaikista tapahtumista suurimpaan.
Entä sinä ystäväni? Oletko sinä asettanut luottamuksesi Herraan Jeesukseen, että Hän antaa syntisi
anteeksi ja tekee sinusta yhden Hänen kansastaan? Hän lupaa pestä sinut puhtaaksi jokaisesta
synnistä ja tehdä sinusta taivaskelpoisen. Apostoli Johanneksen ensimmäinen kirje sanoo: 'Jeesuksen
Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät KAIKESTA synnistä.' (1. Joh. 1:7)
Siellä on myös tämä kallisarvoinen lupaus: 'Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja
vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.' (1.
Joh. 1:9)
Sinun ei tarvitse tunnustaa ihmiselle eikä papille. Jeesus on meidän suuri Ylimmäinen Pappimme. Hän
seisoo ovella. Etkö tahtoisi avata sydämesi oven ja kutsua Hänet sisälle?
* Toivon, että voin laittaa lisää tri. Passmore'n ihanaa opetusta tälle sivustolle pian.
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