Morsiusseurakunnan tempaus (osa 3)
Pasi Toivonen kirjoitti 06.09.2002 kello 09:01:
> Tervehdys!
>
> Sinun tulkintasi Ilmestyskirjasta on tähän astisista kaikkein paras,
> vaikka siinäkin on puutteita. Julkaisin juuri uutisen 1688
> (http://www.mantta.fi/~patato/cef1688.html) jossa puhutaan
> tempauksesta. Laitoin mukaan lyhyen kommenttini jossa sitouduin irti
> joistakin heidän opeistaan. Kuitenkin heidän kuvauksensa Jeesuksesta
> joka yösydännä hiipii taloon varastamaan omaisuutta antoi aiheen
> taannoiseen kysymykseeni, että voisiko kyseessä olla melko aikaisessa
> vaiheessa tapahtuva pieni näkymätön osatempaus (Matt. 24:42-44).
> Mikäli Matt. 24:27-31 kuvaa suurta tempausta, niin tämä tempaus on
> ilmeisesti näkyvä, ei salainen. Siis eri tempaus? Kommentoi jos
> haluat.
>
> Terveisin,
>
> Pasi
Hei,
Lukaisin tässä pikaisesti uutisen 1688. En ole aikaisemmin ehtinyt lukemaan, kun olen ollut
matkoilla Itä-Suomessa. Aikamoista huuhaata puhua miljardin ihmisen tempauksesta Jeesuksen
tullessa takaisin näkymättömästi ensimmäisen kerran. Aika suuresta joukosta puhuu kyllä Ilm.7:917, mutta tämä joukko temmataan ilmeisesti vasta aivan lopullisen ahdistuksen ajan (42 kk)
lopussa, jolloin ei ole enää mikään ihme, että paljon ihmisiä on ottanut vastaan Jeesuksen
Kristuksen ainoana pelastuksenaan. Uskon että tämä joukko lasketaan silti vain kymmenissä
miljoonissa; ehkä n. 1 % ihmiskunnan koko väkimäärästä silloin. Nyt 1% olisi n. 60 miljoonaa
ihmistä kaikkiaan 6 miljardista ihmisestä. Raamattu puhuu enkelienkin määrästä lukemattomana,
vaikka heidän lukumääräksi Ilmestyskirja ilmoittaa vain 101 miljoonaa (10 000 x 10 000 + 1000 x
1000). Varsinaisia morsiussieluja (elossa olevia viisaita neitsyeitä) tuskin on 100 miljoonaa
enemmän; todennäköisesti alle 50 miljoonaa. Viimeisessä eli julkisessa tempauksessa, kun Jeesus
tulee Harmagedonille, temmattavia (kutsuvieraita + morsiusneitoja) on varmasti vielä paljon
enemmän.
Kyllä Matt.24:27-31 kuvaa ennenkaikkea näkyvää tempausta, ks. jae 30; tosin joiltakin osin
kyseinen kohta soveltuu aikaisempiin osatempauksiinkin, mm. auringon pimeneminen ym.
Matt.24:42-44 sopii sekä viimeiseen näkyvään tempaukseen, että aikaisempiin osatempauksiin.
Näkyvään tempaukseen siksi, että maailman ihmiset tuskin tajuavat Raamatun aikaennustuksia ja
näinollen Jeesuksen julkista takaisintuloa. Jae 42 tarkoittaa sitä, että meidän pitää valvoa, jotta
osaisimme varautua siihen päivään, jolloin Jeesus tulee; näinollen meidän olisi mahdollista tietää
jopa päiväntarkkuudella Jeesuksen tulemus; tämä selkenee meille kuitenkin vasta aivan
loppuvaiheessa. Hetkeä eli tuntia me emme varmaankaan tule tietämään jakeen 44 perusteella.
Cutting Edge tulkitsee väärin Matt.24:36 kohtaa, jossa sanotaan että siitä päivästä ja hetkestä ei
tiedä kukaan muu kuin Isä. Cutting Edge soveltaa kyseistää kohtaa virheellisesti näkymättömään
tempaukseen. Minusta tätä jaetta ei tule lukea ilman jaetta 35, jossa sanotaan että taivas ja maa

katoavat. Jakeet 35 ja 36 muodostavat siis yhden kokonaisuuden ja tämä kokonaisuus tarkoittaa
todellista maailmanloppua 1000-vuotisen valtakunnan ja sen "vähän ajan" (saatana vapaana jälleen)
jälkeen, jolloin luodaan uusi taivas ja uusi maa. Tästä ajankohdasta ei tiedä kukaan muu kuin Isä.
On naurettavaa sanoa ettei Jeesus muka tietäisi tulemustensa ajankohtia ennen 1000-vuotista
valtakuntaa.
Uutisessa 1688 siteerataan kyllä oikein Ilm.3:10 kohtaa tempauksena ja lopun ajan Filadelfian
seurakuntaa tempausjoukkona. Uutinen kuitenkin tekee virheen kun se laskee jakeen 10
mainitseman "koetuksen hetken" 7-vuotiseksi ahdistuksen ajaksi. Minusta "koetuksen hetki"
jakeessa 10 tarkoittaa sotaa ja ennenkaikkea maailmansotaa ydiniskuineen, jonka seurauksena
syntyy uusi maailmanjärjestys. Toki "koetuksen hetkeksi" voidaan laskea myös antikristuksen
hallitsemat 42 kk tai vihan maljojen aika (3,5 kk?).
Nyt tällä hetkellä "koetuksen hetkeksi" voidaan sanoa tulevaa 3. maailmansotaa, joka mitä
ilmeisimmin alkaa USA:n hyökkäyksellä Irakiin. Tästä syntyy ketjureaktio, joka aikaansaa sotia
myös muilla tahoilla. Syyria ilmeisesti hyökkää Israeliin, Venäjä hyökkää Georgiaan tehtyään sitä
ennen kaupat USA:n kanssa sallien USA:n hyökkäyksen vastineena vapaista käsistä Georgian
suunnalla, Intia hyökkää Pakistaniin, Kiina hyökkää Taiwaniin ja Pohjois-Korea hyökkää EteläKoreaan. Näin syntyy siis maailmanlaajuinen selkkaus, jota voidaan kutsua 3. maailmansodaksi.
Syypää tähän kaikkeen on USA:n presidentti George W. Bush, joka on Ilm.6:4:n tulipunaisella
hevosella ratsastava henkilö. Jumala sallii kaiken tämän. On loogista ajatella, että toisen sinetin
henkilö on Bush, sillä ensimmäisen sinetin henkilö oli "rauhan mies" Bill Clinton.
Vielä lopun ajan Filadelfian seurakunnan jäsenistä se, että nämä kristityt ovat vain pieni ja
vähäpätöinen joukko, joka on saanut kärsiä saatanan synagoogan eli porttokirkon pilkkaa lopun
aikana. Saatanan synagooga tarkoittaa nykyajan fariseuksia, joihin voi laskea liberaalikristityt,
menestysteologit että karismaattisen liikkeen kannattajat.
Uskon siis että ennen 3. maailmansotaa tapahtuu jonkinlainen tempaus, jossa on mukana kärsiviä
morsiussieluja; huom. jae 8 ja "sinun voimasi on vähäinen". Nämä pääsevät taivaaseen eli uuteen
Jerusalemiin. Minun henkeni ainakin vähän väliä sanoo, että taivas maksaa.
Hieman ennen 3. maailmansodan puhkeamista voi tapahtua vielä jokin suuri terrori-isku USA:n
maaperälle, joka on viimeinen pisara Bushille.
Lopullisen antikristuksen henkilöllisyydestä vielä sen verran, että en usko sen olevan joku
Lontoossa asuva Maitreya eli Himalajan vuoristosta lähtöisin oleva intialainen hengellinen guru
(Rahmat Ahmad), jota mm. Netmissionin keskustelufoorumi pitää, päätellen joidenkin
keskustelijoiden kannanotoista, ainoana ja selvänä antikristusehdokkaana. Tietoja tästä Maitreyasta
löytyy osoitteesta: http://www.sharefin.org. Tiedot ovat kuitenkin mielenkiintoista luettavaa.
Minun mielestäni tämä Rahmat Ahmad on kuitenkin vain yksi monista lopun ajan vääristä
kristuksista, joista Jeesus varoittaa. Tällaisia vääriä kristuksia ovat mm. eräät äärikarismaatikot
kuten nigerialainen T.B. Joshua. Huomautan vielä, että Cutting Edgekin on kirjoittanut tästä
Maitreyasta ja pitää häntä mahdollisena lopullisena antikristusehdokkaana, joka muka ilmestyisi
kaikille ihmisille yliluonnollisesti aikanaan.
Minä uskon, että lopullinen antikristus vasta syntyy 3. maailmansodan seurauksena ja hänen
henkensä tulee vaikuttamaan maailmassa seuraavat 30 vuotta ennen hänen ilmestymistään julkiselle
näyttämölle. Antikristus tulee olemaan aivan tavallinen henkilö siihen asti kunnes hän tulee esille,
mutta silloinkin ihmeet tekee varsinaisesti väärä profeetta eikä antikristus Ilm.13:n mukaan.

No, tässä tuli jonkin verran asiaa ja voit julkaista kirjoitukseni, jos haluat.
Terv. _________

TAKAISIN

