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Videon transkriptio:

Tullakseen yhteen tämän maailman tapahtumat vievät aikaa. Rukousta, jonka me kristittyinä 

lähetämme taivaalle saadaksemme kärsivällisyyttä, tarvitaan aivan liian usein ja sitten yleensä 

kadumme, että koskaan pyysimme sitä. Ne meistä, jotka odottavat Tempausta ennen vihaa, ovat 

varmoja siitä, että Jumalalta jäi huomaamatta ajastimen hälytys, joka varoittaa Häntä, että tämä 

syntinen maailma on aivan liian valmis tuomioon. Hänen ja Hänen täydellisen ajoituksensa 

odottaminen on vaikeaa. Olen varma, että se on syy siihen, että Jeesus puhui Filadelfian 

seurakunnalle rohkaisevat sanat Ilm. 3:7-13.  Ymmärtäen, että heillä oli vain vähän voimaa, hän 

kittii heitä kärsivällisyydestä. Kuinka täydellisesti tämä sopiikaan meille tänään, kun näemme ja 

koemme moraalin hajoamisen ja kaiken säädyllisen ja järkevän murenevan ympärillämme. Joskus 

tuntuu siltä, että pidämme kiinni kynsillämme; meidän on vain tehtävä niin turvautumatta 

vanhanaikaiseen liitutauluun ja sen hermoja raastavaan kirskuntaan. Koska Raamatun Sana on 

aina nyt, niin Filadelfian seurakunnan kärsivällistä kestämistä koskeva mennyt aikamuoto pätee 

myös meihin. Muista, että kun apostoli Johannes näki näkyjä ahdistuksen ajan tapahtumista, niin 

ne olivat jo tapahtuneet sillä tavalla, kuin Jumala näkee ne ajan ulkopuolella. Niin se on myös 

meidän kohdallamme. Meidän kärsivällinen kestämisemme on Jumalan näkökulmasta jo toteutunut

tosiasia.

Ja tämä on tärkeää, sillä vaikka Ahdistuksen aika näyttää toisinaan olevan käsillä, meidän on 

muistettava, että kaikki silloin tapahtuvat asiat on asetettava paikoilleen nyt. Ottaen huomioon, mitä

ympärillämme tapahtuu, emme voi olla ajattelematta, että varmasti tuo kauhea aika maan päällä 

on ehkä jo alkanut. Mutta ei, Ahdistus heittää pitkiä, mutta yhä lyheneviä varjoja. Sitä ne kuitenkin 

edelleen ovat: vain varjoja. Kun todellinen Ahdistus on maan päällä, ihmisillä ei ole mitään 

epäilyksiä. Meistä se on nyt paha – mutta odotahan. Kun Ahdistus alkaa Kristuksen todellisen 

seurakunnan Tempauksen ja Pyhän Hengen väistymisen jälkeen, niin se, mitä nyt pidetään 
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laittomuutena, muuttuu yliluonnolliseksi kaaokseksi, jonka kuvittelemista useimmat meistä eivät voi

edes aloittaa. Anarkia, joka laskeutuu olentojen keskuuteen planeetalla, on sanoinkuvaamaton 

johtuen laittomuuden, vihan, kannibalismin, luultavasti ihmisen näköisten jättiläisten ja mytologian 

sivuilta ilmestyvien petojen yleisyydestä, puhumattakaan robottiluomuksista, jotka tappavat 

kohteensa välittömästi - ei, tämä vanha planeetta-parka ei ole nähnyt vielä mitään vastaavaa.

Valitettavasti aivan liian monet kristityt eivät pidä kiinni terveestä opista, kun kohtaavat tämän 

pahenevan maailman. He uskovat vääriin ajatuksiin ja filosofioihin ja omaksuvat muita kuin 

raamatullisia käsitteitä, jotka johtavat heidät harhaan.

Tänään tarkastelemme yhtä tällaista esimerkkiä ja käsittelemme lyhyesti useita muita käsityksiä ja 

näkemyksiä, jotka ovat tarkka kuvaus siitä, mitä Jeesus tarkoitti varoittaessaan petetyksi 

joutumisesta näinä viimeisinä päivinä. Petos rehottaa ja seurakunta lankeaa siihen aivan liikaa. 

Sen laajuus vaihtelee alkaen vääristyneestä tempauskäsityksestä ja sen merkityksestä, New 

Age/okkulttisten uskomusten omaksumiseen, jotka eivät voi tehdä muuta kuin vahingoittaa ihmisen

suhdetta Jeesukseen ja sellaisten väärien paimenten seuraamiseen, jotka eivät ilmeisesti edes lue 

Jumalan Sanaa, ottaen huomioon sen, mitä he puhuvat saarnatuoleista. Saatana ja hänen 

kätyrinsä raapivat raamatullisesti lukutaidottoman seurakunnan kutisevia korvia. Se on kauhea 

asia kristityille langeta ja yhtä paha seuraus on heikko tai olematon todistus epäuskoisille, jotka 

kipeästi tarvitsevat näinä aikoina evankeliumin totuutta luotettavista lähteistä.

Kaivaudumme siihen hetken kuluttua, mutta ensin rukoilemme ja luemme Jumalan Sanaa.

<PRAY>

Sana:

Psalmi 37:7-9

 Hiljenny Herran edessä ja odota häntä. Älä vihastu siihen, jonka tie menestyy, mieheen, 

joka juonia punoo. Herkeä vihasta ja heitä kiukku, älä kiivastu, se on vain pahaksi. Sillä 

pahat hävitetään, mutta jotka Herraa odottavat, ne perivät maan. 

Maitoisia kristittyjä

• Se, mikä sai minut tekemään tämän profetiapäivityksen, oli uutinen Justin Bieber'istä pari viikkoa 

sitten.

• Tämä nuori mies on julistanut olevansa kristitty useiden vuosien ajan, mutta asiat, joita hän sanoi 

tai teki, tahrasivat tämän julistuksen.

• Maineen ja omaisuuden tavoittelu tässä maailmassa Kristuksen nimessä on aika ongelmallista.

• Aiemmin tänä vuonna tuli ilmi, että hänen vaimonsa Hailey Bieber oli saanut aivohalvauksen.

• Pian sen jälkeen Justin peruutti sosiaalisessa mediassa julkisesti laulukiertueensa, koska hänelle 

oli kehittynyt eräs kasvohalvauksen muoto.



• Nykyään aina kun joku kuolee äkillisesti, tai sairastuu johonkin sairauteen, jonka miljoonat muut 

ovat yhtäkkiä saaneet juuri näiden viimeisten parin vuoden aikana, se saa jotkut meistä heti 

"menemään sinne" selvittämään, mikä tämän tilan aiheutti.

• Epäilen, että jos katselet tätä profetiapäivitystä, ajattelusi on samankaltainen kuin minun.

• Kun kuulet Hailey ja Justin Bieber'in kaltaisista tapauksista, sanot: ”Lisää COVID-injektion uhreja." 

• Sinä ja minä näemme sen ja tiedämme totuuden, että valtaosa näistä tilanteista - ei varmaankaan 

kaikki - mutta monet, monet niistä johtuvat mRNA-pistoksista.

• Niin uskomattomalta kuin se tuntuukin, ottaen huomioon asian vahvistavien tietojen määrän, 

hirvittävän monet ihmiset - kristityt heidän joukossaan - eivät kuitenkaan näe yhteyttä, tai 

kieltäytyvät näkemästä sitä.

• Tämä oli minusta niin mielenkiintoista koskien Justin Bieber'in paljastusta.

• Sen lisäksi, ettei yhdistänyt pisteitä, hän avautui elämänsä hyvin pimeästä puolesta.

• Olen jo useiden vuosien ajan sanonut uskovani vahvasti, että suuri enemmistö julkisuudessa 

olevista ihmisistä, jotka ovat arvovaltaisissa, mahtavissa ja rahakkaissa asemissa, ovat päässeet 

sinne, koska he ovat myyneet sielunsa Saatanalle.

• He halusivat maailman ja hän antoi sen heille.

• Onko hyvin harvoja, jotka pääsevät ammattinsa huipulle joko omilla kovilla ponnisteluillaan tai 

Jumalan armosta? - ehdottomasti! – mutta luulen, että heitä on vähän.

• Kuten käy ilmi, niin kristillisestä uskontunnustuksestaan huolimatta Justin Bieber oli ilmeisesti 

niiden monien joukossa, jotka tekivät tappavan kaupan.

• Videolla Bieber kertoo, että raamattutunnilla useita vuosia sitten hän tunnusti liittyneensä 

Illuminaattiin.

• Illuminaatti, vapaamuurarit, temppeliritarit - niiden kaikkien juuret ovat muinaisessa Babyloniassa.

• He ovat Saatanan ja hänen ikiaikaisen kostonsa Jumalaa vastaan kutemaa.

• Näiden ja vastaavien salaseurojen ihmiset saattavat jopa aloittaa ilman erityistä vihamielisyyttä 

Jumalaa kohtaan.

• Mutta kun he etenevät riveissä, heidät joko kitketään pois, tai heistä tulee Saatanan omia.

• He uskovat Jumalaan, mutta päättävät tietoisesti kulkea omaa polkuaan – olla omia jumaliaan – 

aivan kuten Saatana kiusasi Eevaa paratiisissa.

• Mikä pahempaa – he vääristävät Raamatun totuuden.

• Saatanasta tulee Lusifer – Valonkantaja – se, joka tuo valaistuksen maailmaan – siitä nimi 

Illuminaatti.

• Jumalasta on tehty pahis – Hän, joka haluaa asettaa ihmiskunnan kantapäänsä alle saadakseen 

ihmisen tekemään sen, mitä Hän käskee – ja se kaikki on niin raskasta!

• Toisaalta Lusifer haluaa vain hyvää ihmisille, jotta he voivat nousta suurempaan kohtaloonsa.

• Niinpä ne, jotka omaksuvat salaseurojen lähtökohdat, tietävät tavallista ihmistä paremmin, koska 

heille on annettu todellinen totuus.



• Oletko koskaan miettinyt, miksi maailman Klaus Schwab'it, Bill Gates'it ja George Soros'it ovat niin 

ylimielisiä? Tämä on syy.

• Heillä on salaista tietoa ja se on hyvin etuoikeutettua.

• Ne, joilla sitä ei ole, ovat vähemmän, kuin ei mitään - he ovat äärettömän kertakäyttöisiä.

• Ja niin Justin Bieber liittyi kuuluisuuden ja omaisuuden himossaan Illuminaattiin - hän hyväksyi 

heidän kutsunsa päästä niiden joukkoon, jotka luovat säännöt ja sanelevat pienille ihmisille, mitä 

heidän pitäisi tietää ja tehdä.

• Siitä huolimatta jokin Justinin omassatunnossa kalvoi häntä.

• Ehkä se oli lapsuuden opetus Raamatulle altistumisen kautta.

• Snl. 22:6 sanoo tästä asiasta seuraavaa:

Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea. 

• Ehkä Bieber'ille kävi näin.

• Tästä huolimatta hän kertoi lausunnossaan osallistuneensa näiden Hollywoodin ja 

viihdeteollisuuden pahojen ihmisten juhliin.

• Heillä oli siellä nuori tyttö, jonka he olivat huumanneet ja tehneet alistuvaksi seksuaalisia 

nautintojaan varten.

• Justinille kerrottiin, että hänen oli tehtävä valinta.

• Jos hän halusi tehdä enemmän kuin vain miljoonia dollareita ja tulla alan moguliksi ja tienata 

miljardeja, hänen täytyi tehdä niin kuin hänelle sanottiin, kun tuota lasta käytettiin hyväksi.

• Ilmeisesti hän sai ilmestyksen, että se ei pysähtyisi siihen.

• Hänen täytyisi myös tappaa lapsi - ja hän ei voinut - ei halunnut - ottaa tuota seuraavaa askelta.

• Hyvä hänelle.

• En tiedä, mitä hänelle ja hänen kristilliselle uskolleen on tapahtunut vuoden 2017 jälkeen, jolloin 

hän kertoi tapahtuneesta raamatuntutkimusryhmässä.

• Yksi asia, joka minulle on selvää, on se, että hän ja hänen vaimonsa ihastuivat COVID-

hypetykseen ja ottivat niin sanotut rokotteet.

• Ei ole sattumaa, että sekä hän että Hailey saivat vakavia fyysisiä vammoja,

• Kuitenkin, ja tässä kohtaa asia muuttuu mielenkiintoiseksi ja ongelmallisemmaksi hänen 

kannaltaan.

• Mitä tahansa kristillistä opetusta hän onkaan saanut, se oli ilmeisesti melko huonoa.

• Koska on nyt tunnustanut avoimesti yhteytensä Illuminaattiin, hän pitää kasvojensa halvaantumista

- ja ehkä myös Haileyn aivohalvausta - Illuminaatin rangaistuksena siitä, että on yrittänyt paeta 

heidän kynsistään.

• Hän näyttää olevan tietämätön - ainakin - COVID-rokotteen aiheuttaman vamman yhteydestä 

siihen, mitä hänelle tapahtui.

• Mikä pahempaa, hän ei näytä ymmärtävän Jeesuksen Kristuksen voimaa.



• Hän ei näytä ymmärtävän, että Illuminaatti ja heidän mestarinsa – Saatana ja muu langennut 

taivaan valtakunta – eivät voi pitää kynttilää Jeesukselle.

• Hän on Jumala – muut eivät ole.

• Bieber puhuu kuin sellainen, joka on kirouksen alla.

• Tavallinen ihminen - epäuskoinen - on todellakin pimeyden kirouksen alainen.

• Todellinen Jeesukseen Kristukseen uskova tietää, että Hän vapauttaa ja lunastaa - että Hän 

murtaa Saatanan, tämän maailman ja lihan himojen orjuuden.

• Ymmärtämättä tätä, Justin on ilmoittanut, että hän etsii katolista pappia tekemään manauksen.

• Mitä se kertoo sinulle hänen kristillisestä uskostaan ja/tai opettajista, joiden alaisuudessa hän on 

istunut?

• Jos ei muuta, niin se kertoo minulle, että hän sopii apostoli Paavalin kuvaukseen, jonka hän kirjoitti

Korinton seurakunnalle.

• Tässä 1.Kor. 3:1-3:

Niinpä, veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niinkuin hengellisille, vaan niinkuin 

lihallisille, niinkuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa,

sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä; olettehan vielä lihallisia. Sillä kun 

keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vaella ihmisten tavoin? 

• Vaikka Justin Bieber on monta vuotta saanut raamatullista opetusta, hän silti oli tarpeeksi 

tietämätön liittyäkseen Illuminaattiin ja nyt osoittaa edelleen, kuinka epäkypsä hän on uskossaan.

• Justin ei tarvitse manaajaa.

• Hän tarvitsee Kristuksen totuutta ja Jumalan voimaa elämäänsä. 

• Jeesus voi ja tahtoo vapauttaa hänet, jos hän vain menisi kokosydämisesti Herran puolelle.

• Tämä tuo minut lisätodisteisiin siitä, että tämän päivän seurakunta on alikoulutettu Jumalan 

Sanassa - ellei jopa täysin luopunut siitä.

• Olen puhunut ja kirjoittanut tästä monesti, mutta surullinen tilanne monien kristittyjen kohdalla on, 

että he uskovat - suoraan sanottuna - valheeseen, joka koskee tervettä oppia Tempauksesta 

ennen Ahdistusta.

• On olemassa lukuisia ongelmia, jotka liittyvät oppeihin post-Trib, mid-Trib ja no-Trib.

•  Olen puhunut niistä usein.

• Yksi iso valhe, jota pastorit edelleen levittävät, on se, että milloin käsite Tempauksesta ennen 

Ahdistusta syntyi.

• Nämä pastorit ja ihmiset, jotka istuvat heidän opetuksensa alla, väittävät, että John Nelson Darby 

1800-luvulla oli vastuussa pre-Trib-idean keksimisestä.. 

• He väittävät luottavaisesti, että Darby konsultoi mystikkoa nimeltä Margaret MacDonald, joka kertoi

hänelle, että hänellä oli ollut näky asiasta.



• Oletettavasti hän otti tuon sanan ja kiersi sen kanssa ja lopputulos on se, mikä on ilmeistä tänä 

päivänä, että me poloiset tylsimykset, jotka uskomme tähän ideaan, olemme kaikki demonisesti 

petettyjä.

• Seuraavassa on useita lainauksia niin myöhään kuin vuonna 2004 laaditusta asiakirjasta, jonka 

väitetään kertovan todellisen totuuden:

Teoria Tempauksesta ennen Ahdistusta on kuitenkin uhkaava oppi, joka vääristää Uuden 

Testamentin tekstin selkeän kielen. Jotkut tämän päivän saarnaajat pitävät tätä oppia 

nykyisten kristillisten odotusten sydämenä ja ytimenä koskien lähitulevaisuuden 

profeetallista totuutta! Monet uskovat, että tämä väärä opetus on Kristuksen ruumiin 

pääasiallinen toivo heidän lunastuksestaan ja turvallisuudestaan Suuren Ahdistuksen 

aikana.

Ymmärtäkää ensinnäkin, että sanaa "rapture" ei löydy KJV-käännöksestä. Raamatun 

kirjoittajat eivät myöskään ole käyttäneet mitään yksittäistä sanaa kuvaamaan niitä 

profeetallisia tekijöitä, joista tämä oppi koostuu.

Nykyinen ilmaisu "tempaus" on keksitty selittämään yleistä opetusta ja sopii hyvin 

aiheeseen. Opin perusperiaatteet ovat yksinkertaiset. Sen mukaan Kristus palaa maan 

päälle kahdessa vaiheessa. Ensin hän palaa salaisesti tempaamaan seurakuntansa pois 

tästä maailmasta, että se voisi paeta aikakauden lopussa tapahtuvaa Suurta Ahdistusta.

Se voi tulla yllätyksenä, mutta tempauksen oppia ei mainita missään kristillisissä 

kirjoituksissa, joista meillä on tietoa, ennenkuin vuoden 1830 jälkeen.

Eräänä iltana Pyhän Hengen voiman kerrottiin levänneen erään neiti Margaret 

Macdonald'in yllä, kun hän oli sairaana kotona. Hän oli vaarallisen sairas ja luuli 

kuolevansa. Tästä huolimatta (tai ehkä siksi, että hänen oletetaan joutuneen Hengen 

"voiman" alaiseksi) hän koki useiden peräkkäisten tuntien ajan "sekoittuneita profetioita ja 

näkyjä". Hän huomasi mielensä olevan muuttuneessa tilassa ja alkoi kokea huomattavaa 

aktiviteettia näkyjen suhteen.

Viesti, jonka hän sai tämän profeetallisen näyn aikana, sai hänet vakuuttuneeksi, että 

Kristus ilmestyisi Toisessa Tulemuksessaan kahdessa vaiheessa eikä yhdellä kertaa, kuten

useimmat aiemmin uskoivat.

Monet ovat luulleet, että John Darby, Plymouth -veljien perustaja, oli tempausopin 

alullepanija. Tämä ei pidä paikkaansa.

Tosiasia on kuitenkin se, että John Darby sai tiedon tästä opista joltakulta toiselta. Hänen 

lähteensä oli Margaret Macdonald.

Totuus on, että meitä suojellaan Antikristuksen järjestelmän pahuuksilta (ja Suuren 

Ahdistuksen tuomioilta) Jumalalta tulevalla turvamanttelilla, joka suojelee meitä maan 



päällä. On vain yksi Kristuksen Toinen Tulemus ja se on hetki (meille kaikille silloin eläville),

jolloin meidät muutetaan kuolemattomuuteen ja kuolleiden ylösnousemus tapahtuu. Silloin 

me kaikki kohtaamme Kristuksen pilvissä.

• Minun tuskin tarvitsee kertoa teille, jotka katsotte tätä videota, näiden useiden lausuntojen 

ongelmista. 

• Mainitsen ne kuitenkin ohimennen:

• En usko, että kukaan meistä, jotka uskomme Tempaukseen ennen vihaa, näkisi sen 

uhkaavana - sensijaan se on autuaallinen toivomme, josta saamme rohkaisua.

• Ei, sanaa Rapture ei löydy KJV -käännöksestä.

• Se on kuitenkin sana, joka on johdettu latinankielisestä Vulgata -käännöksestä - nimittäin 

latinan sanasta rapturus.

• Tällä sanalla on useita merkityksiä, joista osa ei ole positiivisia, mutta raamatullinen käyttö 

varmasti on. 

• Se tarkoittaa "poisviemistä" tai "sieppaamista".

• Toisin sanoen - tämä on juuri sitä, mitä Tempaus on: Jeesus ilmestyy pilvissä rakkaan 

morsiamensa luokse ja temmaisee meidät pois tästä epäuskoisesta maailmasta, joka pian 

kohtaa Jumalan vihan tuomiossa.

• Huomatkaa, kuinka tämän artikkelin kirjoittaja - aivan kuten monet samanmieliset - sanoo, 

että Tempaus tapahtuu salaisesti.

• Tämä on itse asiassa melko hämmästyttävää.

• Miljoonia ihmisiä katoaa, ja tämä tosiasia on salaisuus - tuntematon kaikille. 

• Voitko kuvitella?

• Uskova puolisosi katoaa aivan sinun epäuskoisen nenäsi edestä, etkä sinä tietenkään voi 

uskoa valehtelevia silmiäsi.

• Sitten televisiouutiset ja internet tekevät suuren "ho-hum" -viestin eivätkä kerro tästä 

mitään.

• Ymmärrän, etteivät he halua raportoida asiasta, mutta uskon, että yleisön paine tulee 

olemaan niin suuri, että vallanpitäjien on reagoitava.

• Ja mitä he sanovat? 

• Muukalaisia!

• Ystävämme ulkoavaruudesta ovat tehneet meille suuren palveluksen. 

• Nuo ärsyttävät kristityt, jotka eivät tulleet toimeen kenenkään kanssa, on vihdoinkin 

hoidettu!

• Nyt voimme edetä utopiaan, josta olemme kaikki unelmoineet. 

• Salaiseen tempaukseen! - anna minulle hetki aikaa.

• Kaikki tämä potaska, että Darby sai oppinsa MacDonald'ilta, koska kukaan ei koskaan 



aiemmin ajatellut, että uskovat voitaisiin temmata ennen Kristuksen toista tulemusta, on 

myös uskomattoman typerää.

• Paavalin kirjeissä Tessalonikan seurakunnalle käsiteltiin tätä kysymystä, koska ne, jotka 

olivat elossa, ajattelivat uskovia vainajia ja sitä, mitä heille tapahtuisi, kun elävät 

temmattaisiin ylös.

• Paavali puhui siitä, kuinka Antikristus ei voi paljastua ennen Tempausta, jolloin Pyhä Henki 

astuu syrjään.

• Sorry – ilman Antikristusta ei ole Ahdistusta eikä Toista Tulemusta.

• Näiden tapahtumien on tapahduttava peräkkäin, että Raamatun profetia toteutuisi. 

• Myös varhaiset kirkkoisät uskoivat tähän oppiin.

• Sitä alettiin halveksia vasta, kun katolilaisuus syntyi ja Augustinuksen kaltaiset miehet 

kirjoittivat ja puhuivat sitä vastaan.

• Ja sitten on olemassa idea, että seurakunnan on kestettävä Ahdistuksen aika Jumalan 

suojelemana koko ajan.

• Mistä tämä idea on peräisin? 

• Mikään Raamatun kohta ei tue tätä käsitystä.

• Suojamantteli pitää meidät turvassa Jumalan vihan aikana, kun Hän tuomitsee ja rankaisee

epäuskoista maailmaa? 

• En tainnut huomata sitä lukiessani Raamattua niin monta kertaa, kuin olenkin sitä lukenut.

• Eräs kaveri kommentoi minulle kerran, että Ahdistuksen jälkeiseen tempaukseen  

uskovana, joka oli käymässä läpi Ahdistusta, hän ei malttaisi odottaa.

• Hän totesi, että se olisi suuri juhla uskoville ja että me tekisimme kaikenlaisia yliluonnollisia 

ihmeitä pimeyden voimia vastaan.

• Jos joku jotakin keksii, niin nämä ihmiset.

• Huomaa myös, että Israel ei edes tule mukaan yhtälöön tässä teoriassa, jossa ei ole 

mitään Tempausta ennen Ahdistusta.

• Se on aika iso puute, koska Israel on Ahdistuksen tärkein syy.

• Israelin on saatava lopullinen rangaistus Herralta ja tultava siinä prosessissa pelastavaan 

uskoon Jeesukseen Kristukseen Messiaana.

• Olen melko varma, että Israel katoaa suurelta osin useimpien post-Trib-kannattajien 

ajattelusta, koska monet heistä omaksuvat korvausteologian, jossa kirkkoa kohdellaan 

heidän fantasioissaan kuten Israelia, eli se korvaa Israelin.

• Tarkastelkaamme nyt lyhyesti muutamia muita vääriä ideoita, jotka turmelevat seurakuntaa.

• Vielä kerran sellainen, jota olen kommentoinut laajasti, on ns. apostolien ja profeettojen 

maailmanlaajuinen liike.



• Miten he päätyvät ajattelutapaansa, siitä voidaan keskustella, mutta he uskovat, että Jumala antaa 

heille uutta ilmoitusta sen lisäksi, mitä Hän on jo sanonut Sanassaan.

• Koska nämä miehet ja naiset ovat tietenkin Jumalan valitsemia, heille on annettu pyhä tehtävä 

johtaa globaalia seurakuntaa.

• Heidän oppinsa mukaan kaikkien pastoreiden on alistuttava näille itseoikeutetuille apostoleille ja 

profeetoille.

• Niinpä jotkut näistä ihmisistä johtavat tehokkaasti satoja tai tuhansia seurakuntia ja heitä pidetään 

lopullisen auktoriteetin johtajina.

• Se siitä, että olet Kristuksen alaisuudessa oleva paimen.

• Näissä ihmisissä on aivan liikaa ylpeyttä ja ylimielisyyttä niin alhaiseen asemaan.

• Lisää tähän sekoitukseen profetiat, joita he esittävät muka sanoina Herralta.

• Ainoa ongelma on, että monet niistä eivät koskaan toteudu - mutta se jätetään huomiotta ja 

unohdetaan pian.

• Puhumattakaan siitä, että Raamattu julistaa, kuinka yksikin väärä profeetallinen sana mitätöi 

tällaisen henkilön profeetan virasta.

• Jumala sanoo, ettei Hän koskaan antanut tällaisia valheellisia näkyjä väärille profeetoille 

muinaisessa Israelissa ja voisin kuvitella, että se, mitä Raamattuun on kirjoitettu noista päivistä, on 

totta meille nytkin.

• Jälleen kerran ihmiset haluavat kutisevia korviaan raavittavan ja juoksentelevat edestakaisin etsien

puhuttua sanaa Jumalalta näiltä huijareilta, vaikka todellisuudessa heidän pitäisi lukea Hänen 

pyhää Sanaansa.

• Tämä on juuri niin, kuin 2.Tim. 4:3 sanoo:

Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan 

korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia 

• Jos ne, jotka etsivät merkkejä, ihmeitä ja uutta sanaa elämäänsä, ovat

ylipäänsä kristittyjä, niin jälleen kerran näyttää siltä, että he ovat

äärimmäisen maitoisia, joilla on vähän syvyyttä tai kypsyyttä.

• Voimme puhua niin monista petoksista seurakunnassa, jotka saavat

ihmiset välttämään Raamatun lukemista ymmärtääkseen, mitä Jumala on

sanonut.

• Yksi esimerkki on Sarah Young'in kirja Jesus Calling (Suomeksi Jeesus

kutsuu. Kuva ja Sana, 2011). 

• Jos ymmärtää, miten Young alkoi kirjoittaa tätä kirjaa, näkee heti alusta

alkaen, että se on ongelmallinen.

• Kun kirja julkaistiin ensimmäisen kerran, Young sanoi esipuheessaan selvästi, että hän oli saanut 

idean samannimisestä kirjasta: God Calling



• Tässä on nopea, hieman muokattu ote, jonka löysin The Berean Call -sivustolta Tom McMahon'in - 

joka työskenteli paljon Dave Huntin kanssa ennen tämän kuolemaa - ja Warren Smith'in, miehen, 

joka on tutkinut laajasti vääriä opetuksia, välisestä keskustelusta:

Tom: Kerro meille muutama vertailu - vain muutama lyhyt vertailu kirjojen God Calling ja 

Jesus Calling välillä.

Warren: God Calling - New Age -kieli on ehkä ilmeisempää. Minusta se on melko ilmeistä 

myös kirjassa Jesus Calling. Mutta siellä painotetaan hengellistä kokemusta Jumalan 

Sanan yli. Toisin sanoen Jeesuksen kokeminen on tärkeämpää kuin Raamatun sanojen 

lukeminen. Keskeistä on, että molemmissa kirjoissa on tapoja sanoa, että Jumala on 

jokaisessa ja kaikessa. Ja se on uuden New Age -hengellisyyden ydin.

Tom: Totta. Se on panteismia ja/tai panenteismia, joka on pakanuutta.

Warren: Niin, ja molemmissa kirjoissa on valtavasti imartelua. Kirjassa God Calling...

Tom: Kenen Imartelua ?

Warren: Lukijan.

Tom: Aivan. Se kaikki koskee itseä, eikö niin?

Warren: Kyllä. Ja kirjan God Calling Jeesus sanoo: "Minä tarvitsen sinua enemmän, kuin 

sinä minua". Vau! Tiedäthän... Enpä usko! Ehkä ensi viikon istunnossa voimme käydä läpi 

joitakin asioita, joita "hän" sanoo, mutta pari niistä, jotka todella tarttuivat minuun, on se, 

kun tämä "Jeesus" sanoo Sarah Young'in kirjassa Jesus Calling:

“Tunnen tuskaa pitää sinua iankaikkisilla käsivarsillani (I’m aching to hold you in my 

everlasting arms.)”

"Kun vaellat päivän läpi luottaen minuun, kipeä sydämeni rauhoittuu."

"Kun kuulet lintujen kutsuvan toisiaan, kuule myös minun rakkauteni kutsuvan sinua."

Tom: Joo, Warren, salli minun sanoa tämä. [Tämä on sitä, mitä NAR-liike saarnaa:] 

romanttista Jeesusta...

Warren: Siis hengellinen kokemus Jumalan Sanan yli, ja sitten todellinen sysäys päästä 

kuulemaan Jumalan ääntä. Melkein kuin, että jos et kuule Jumalan ääntä, niin sinussa on 

jotakin vikaa ja olen kuullut tätä paljon monilta ns. kristityiltä johtajilta.

• Tästä voit alkaa nähdä kirjan Jeesus Kutsuu ongelmat - eikä tässä edes puhuta siitä, miten Sarah 

Young sai kirjoitukset tätä kirjaa varten.

• Hän itse totesi kirjan aiemmassa esipuheessa - jota sittemmin muutettiin kahdesti tämän 

raskauttavan todisteen poistamiseksi - että hän kanavoi kuulemansa tehokkaasti ja kertoi siitä 

automaattisen kirjoittamisen avulla.



• Toisin sanoen hän näyttää olleen jonkinlaisessa transsissa, kuullut tämän oletetun Jeesuksen 

puhuvan ja tallentanut kaikki hänen sanansa käyttämättä tietoista mieltään.

• Tuota aiempaa esipuhetta muuten muutettiin, koska kustantaja sai palautetta arvostelukykyisiltä 

kristityiltä, joiden mukaan Sarah Young välitti New Age -filosofioita mystisen, okkulttisen 

kokemuksen avulla.

• Tästä huolimatta kirjaan liittyy noin 22 muuta kirjaa ja tätä profetia-päivitystä laatiessani, se oli 

Amazonissa numero 1 kategoriassa katolilaisuus (hmmm!) ja  numero 2 kategoriassa inspiraatio ja

hengellisyys. 

• Kristiyhteisössä on edelleen paljon petosta koskien näitä kirjoja - olkaa varovaisia!

• Voisin jatkaa ja jatkaa siitä, miten kristityt etsivät valaistumista Jumalan Sanan ulkopuolelta ja 

kokemuksen kautta.

• Meillä on kristillistä joogaa, joka on muka ok, koska etiketti on muutettu.

• Totuus on kuitenkin, että joogaa ei ole ilman hindulaisuutta eikä hindulaisuutta ilman joogaa. 

• Kristillinen jooga on vain yksi Saatanan keino houkutella ihmisiä pois Jeesuksen Kristuksen 

persoonasta.

• Toinen suosittu petos on Enneagrammi. 

• Tämä oletettu persoonallisuustesti on hyvin suosittu kristillisissä piireissä.

• Siinä käytetään yhdeksää persoonallisuustyyppiä ja yritetään selittää, kuka olet muinaiseen 

viisauteen perustuen. 

• Siinä vain on ongelma.

• Tällä on myös okkulttiset juuret ja sitä ovat edistäneet selvästi mystiset tyypit, jotka väittävät 

olevansa kristittyjä.

• Tässä on lainaus Marsha Montenegron artikkelista – entinen, hyvin huomattava New Age 

-astrologi, joka oppi todella tuntemaan Herran Jeesuksen Kristuksen:

Enneagrammi-instituutti myöntää itse, että "Enneagrammin taustalla oleva filosofia sisältää osia 

mystisestä juutalaisuudesta, kristinuskosta, Islamista, taolaisuudesta, buddhalaisuudesta ja 

muinaiskreikkalaisesta filosofiasta (erityisesti Sokrates, Platon ja uusplatonismi)".

Viittaus kristinuskoon viittaa epäilemättä sellaiseen, jota joskus kutsutaan "mystiseksi" tai 

"esoteeriseksi kristinuskoksi". Gurdjieff ja muut New Age'in edelläkävijät väittivät usein tällaista 

kristinuskoa - todellisuudessa se on kristinuskon gnostilainen (uusplatoninen) vääristymä - ei 

aidoksi historialliseksi kristinuskoksi. Gurdjieff, hänen edeltäjänsä teosofiassa [jonka perusti 

Helena Blavatsky ja joka sisältää monia hindupohjaisia uskomuksia] ja ne, jotka seurasivat 

teosofian ja siihen liittyvien ryhmien eri haaroja, viittasivat yleensä itseensä kristittyinä ja uskoivat 

löytäneensä "todellisen" kristinuskon. Monet nykyään New Age'iä ja muita salaperäisiä filosofioita 



seuraavat väittävät olevansa mystisiä tai esoteerisia kristittyjä.

Se, että Enneagrammin alkuperä on hengellinen, että sen tarkoitus on hengellinen ja että se on 

periytynyt salaisten hengellisyyksien opettajien kautta, osoittaa selvästi, että sen pätevyys 

minkäänlaisena työkaluna itsen tai totuuden ymmärtämiseen on parhaimmillaankin kyseenalainen.

• Voit lukea lisää tästä gnostilaisuuteen perustuvasta juonesta sekä lisää kristillisestä joogasta alla 

olevista linkeistä (Rumble-sivulla).

• Pohjimmiltaan, mitä yritän välittää?

• Elämme äärimmäisen petollisia aikoja. 

• Petos on kaikkialla ja lisääntymässä.

• Se on tullut ja tulee edelleen seurakuntaan monista eri suunnista.

• Koska – valitettavasti – harvat ihmiset, jotka tunnustavat Kristuksen nimeä, todella lukevat Jumalan

Sanaa, heillä ei ole haarniskaa – ei suojaavaa eristystä – joka estäisi heitä uskomasta riivaajien 

oppeihin.

• He ovat kypsiä ja halukkaita kohteita ja lopulta uhreja Saatanan lopunajan pyrkimykselle kääntää 

ihmiset pois elävästä Jumalasta.

• Pastorit ovat susia lammasten vaatteissa. 

• Seminaarit tuottavat tällaisia miehiä ja naisia.

• Kirkko hyväksyy maailmalliset pyrkimykset ja niistä on tullut uusi evankeliumi.

• Sen sijaan, että pitäisi löysästi kiinni maailman asioista, kirkko kaivautuu syvemmälle ja riippuu 

niistä kaikin voimin. 

• Näin sanoo tästä Jaakob 4:4:

Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on Jumalan vihollisuutta? Joka siis 

tahtoo olla maailman ystävä, hänestä tulee Jumalan vihollinen. 

• En tiedä teistä, mutta minä ainakaan en halua, että minua pidetään Jumalan vihollisena. 

• Tässä maailmassa ei ole mitään, mitä enää haluaisin.

• Ihmiset, jotka yrittävät muovata sitä omaksi kuvakseen ja ne, jotka vapaaehtoisesti menevät 

mukaan, ovat tuomittuja karuun heräämiseen. 

• Tämän vuoksi Tempaus ennen Ahdistusta on niin suuri siunaus.

• Jeesus poistaa meidät tästä vieraasta paikasta. 

• Hän vie meidät Isänsä taloon.

• Tämän maailman tulevaisuus on kolkko. 

• Meidän tulevaisuutemme on valoisa.



• On ok olla pessimistinen sen suhteen, mitä maan päälle on tulossa. 

• Ne, jotka jäävät jäljelle Tempauksen jälkeen, ovat valinneet tulevaisuutensa hylkäämällä 

Kristuksen.

• Jeesus on osoittanut meille, jotka uskomme, että olemme suurimman ja loistokkaimman toivon 

vastaanottajia, mitä voisi koskaan kuvitella.

• Ahdistus on melkein täysin järjestetty ja kaikki palaset ovat paikoillaan. 

• Se valtaa pian tämän maailman.

• Se tarkoittaa, että Tempaus ja lähtömme Herran läsnäoloon on vain hetken päässä.
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