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Useimmat jotka tunnustavat kristinuskon uskonsa pohjaksi, väittävät pitävänsä kiinni Raamatun
totuudesta. Olen kuitenkin havainnut, että ylivoimainen enemmistö näistä ihmisistä osoittaa vain
vähän, tai ei lainkaan, ymmärrystä tai kiinnostusta ajan myöhäisyyden signaaleihin suhteessa
Raamatun profetiaan.
Tämä ymmärryksen ja jopa kiinnostuksen puute johtuu epäilemättä seurakunnista ja niiden
pastoreista ja opettajista, joilla e juurikaan ole ymmärrystä tai edes kiinnostusta. On surullista
sanoa, että ihmiset kirkopenkeissä kuunnellessaan viikoittaisia saarnoja tai pyhäkoulutunteja ovat
enimmäkseen tyytyväisiä viesteihin, jotka antavat heille lohtua, joka saa heidät olemaan
murehtimatta elämänsä ongelmia viikolla.
Vaikka tämä halu unohtaa ongelmansa on ymmärrettävää, se ei ole ihan kaikki, mitä Herra haluaa
lapsilleen. Itse asiassa Jumalan sana varoittaa juuri näistä päivistä ja vaaroista, joita seuraavat
apostoli Paavalin sanat esittävät:
Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja
kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: saarnaa sanaa, astu
esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja
opetuksella. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa
mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja
kääntyvät taruihin. (2.Tim. 4:1–4)
Olemme vuosien varrella todistaneet monia tällaisia ”taruihin kääntymisiä” ”outojen opintuulien”
vuoksi, joita ”opettajat” opettivat monille ”korvasyyhyisille”. Tämä sisältää ne ”opettajat”, jotka ovat
ennustaneet seurakunnan tempauksen tarkan päivämäärän.
Paavali varoitti Timoteusta – ja kaikkia tulevia saarnaajia, opettajia ja ihmisiä kirkonpenkeissä –
olemaan uskollisia Raamatun totuuden opettamiselle ja noudattamiselle, välttämään "turhia
jaarituksia" (hölynpölyn puhumista tai kuuntelemista). Paavali sanoi edelleen koskien omaa
uskollisuuttaan esimerkillä, joka on kirjattu vain pari jaetta myöhemmin:

Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari,
on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen
ilmestymistään rakastavat. (2.Tim. 4:8)
Ja viimeiset tähän kirjoitetut sanat ovat avain tähän kommentaariin. Suuri apostoli osoittaa tämän
kaikille, jotka ”rakastavat hänen ilmestymistään”. Sana "hänen" tarkoittaa tässä tietysti Herraa
Jeesusta Kristusta. Paavali puhuu Jumalan vanhurskauden kruunun siunauksista kaikille, ”jotka
rakastavat hänen ilmestymistään” – profetoitu Kristuksen toinen tulemus.
Ne, jotka kuuntelevat ja ottavat vaarin Raamatun profetiasta ja jotka ”rakastavat hänen
ilmestymistään” (odottavat tempausta -- tai hänen toista tulemustaan, jos ovat Ahdistuksen pyhiä),
saavat tämän erityisen kruunun. Kruunut ovat taivaallisten palkintojen ylä- ja ulkopuolella, kuten
minä ne ymmärrän. Tämä ”kruunu” on se, jonka sen saaneet heittävät Herran jalkojen juureen
ylistyksenä kuningasten Kuninkaalle. Jeesuksella on päässään nämä ylistyksen kruunut, kun hän
ratsastaa taivaallisella, hohtavan valkoisella ratsulla paluunsa aikana, kuten on sanottu jakeessa
Ilm. 19:11.
Menemme syvemmälle tähän ja sen merkitykseen seuraavassa lyhyessä, mutta ihmeellisessä
Raamatun kohddassa. Sitä lainaamme usein.
...odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme
Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, (Tiitus 2:13)
Meidän, jotka mainitsemme Jeesuksen Kristuksen pyhää nimeä, tulee ”odottaa autuaallista toivoa”.
Jos teemme niin vilpittömästi, vältämme "turhat jaaritukset" ja väärät opetukset ja väärän opin.
Vaikka väärien oppien opetuksia on tärkeää välttää - ja tämä on tärkein vääryyden laji, jota
kristittyjen tulee välttää, niin on olemassa toinenkin laji, joka uskovan on havaittava ja torjuttava.
Luen ja kuuntelen nykyään niin monia asiantuntijoita ja kirjoittajia, jotka ennustavat maallemme ja
maailmalle hirveimpiä kuviteltavissa olevia olosuhteita. On huolestuttavaa, että nämä
pelkoennustajat ovat ainakin osittain oikeassa ennustuksissaan pahuudesta ja tuhosta
keskuudessamme nyt ja tulevista asioista.
Yksi tällainen blogisti kertoo meille, että suuri osa
maailman väestöstä kuolee pian globalistien
manipulaatioiden kautta. Hän on vakuuttunut, että
mahdolliset maailman hallitsijat käyttävät
rokotemandaatin hulluutta "tappopiikkien" pistämiseksi
saadakseen maailman väkiluvun laskemaan 500
miljoonaan, kuten Georgian Opaskiviin (Georgia
Guidestones) on kirjoitettu.

Kommunistiset kiinalaiset, meille kerrotaan, ovat valtaamassa Yhdysvallat suurten kyber- ja
mahdollisesti jopa ydinaseiskujen jälkeen Yhdysvaltojen sotilastukikohtiin.
COVID -kuolemanleirejä on siroteltu eri puolille maata ja niitä tullaan käyttämään kaikkien
rokottamattomien niille viemiseksi ja tappamiseksi, kuten juutalaiset ja muut "ei -toivotut" Hitlerin
ajan kuolemanleireillä.
Voin kertoa, että tämä blogisti - hyvin älykäs kaveri – uskoo tämän koko sydämestään.
Hän antaa vaikutelman, että hän uskoo Jumalaan ja että Jumala on puolellamme ja me voitamme
(ihmisrotuna) pahuuden, joka on käymässä kimppuumme.
Minun on sanottava, että jos hän on tosi uskova, niin hän kuuntelee vääriä opettajia sekä aikanaan
seurakunnan johtajien alaisuudessa että sinä aikana, kun yhdistelee ns. ”tiedustelutietoaan”, mistä
hän sitä sitten saakin.
Se "tiedustelutieto", jota hän ja muut hänen kaltaisensa saavat, kertoo tulevasta vain
puolitotuuden. Todellinen totuus löytyy Jumalan Sanasta, Raamatusta.
Apostoli Paavali sanoi, että kaikkien uskovien tulee odottaa "autuaallista toivoa" - ei totaalista
maailmandiktatuuria - Antikristusta.
Nämä pahat asiat ovat varmasti tapahtumassa, mutta ei kristitylle.
Missä on ”autuaallinen toivo” yhdessäkään näistä hirveistä ennustuksista?
Meille luvataan ”autuaallinen toivo”. Jeesus itse sanoo meille Ilmestyskirjassa, että Hän pelastaa
meidät "koetuksen" hetkestä -- Ahdistuksesta (Ilm. 3:10).
Autuaallinen toivomme murtautuu kirkkauden pilvien läpi ja kutsuu Jumalan lapset olemaan Hänen
kanssaan ikuisesti.
Aamen! Tule Herra Jeesus!

