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Kristuksen seurakunta on hiljaa Hänen takaisintulostaan nyt vuoden 2018 
lopussa, kun pitäisi olla päinvastoin! 

Tässä täysin aiheellinen suomentamani herätyshuuto-artikkeli Rapture Ready -sivustolta äskettäin, jossa
paneudutaan kristillisen seurakunnan (Kirkko) tämänhetkiseen ”apatia”-tilaan, kun se ei saarnaa 
Jeesuksen takaisintulosta mitään, vaikka aihetta siihen olisi paljonkin. Ehkäpä Jeesuksen 10 neitsyen 
vertaus (Matt. 25:1-13) toteutuu parhaillaan, kun kaikki nukkuvat vertauskuvallisesti ja ainoastaan 
ymmärtäväiset palvelijat eli hengelliset vartiomiehet (Matt. 24:45-47) tuntevat ajan ja koittavat 
parhaansa mukaan viestittää tätä tärkeää sanomaa, että aika on lähellä Jeesuksen tulemukselle omiaan 
varten. Artikkelin lopussa evankeliumikutsu jokaiselle, joka ei vielä tunne Vapahtajaamme.
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Tempaus (rapture), Jeesuksen paluu...Hänen takaisintulonsa seurakuntaansa varten, joka on sitä, mistä 
olemme puhuneet täällä. Anna minun selittää.

Olemme ehdottomasti lopun päivissä, ja maailman tapahtumat ovat liioittelematta kiihtymään päin. Tämä
sivusto - samoin kuin muut Raamatunprofetiaan uskovat sivustot - on julistanut ilosanomaa niin monelle 
sielulle kuin on kyennyt. Tämän lisäksi on ensisijainen profetia ja opetus siitä, että Kristus on tulossa 
takaisin hänen morsiantaan varten. Keskeinen juttu on se, että seurakunta ei huuda viestiä katoilta 
(kuten heidän pitäisi), ja paljon vähemmän seurakunnan sisällä siitä, että Jeesus on palaamaisillaan.

Ne meistä (äärimmäisessä vähemmistössä) huutavat kirjaimellisesti, julistavat, todistavat ja kirjoittavat, 
että tämä tilanne on täällä nyt. Herää seurakunta! Raamatussa annetut merkit ja tapahtumat ovat 
lähentymässä toisiaan juuri nyt vuoden 2018 lopussa. Mutta seurakunta on edelleen unessa. Miksi? 
Apatia, puutteellinen asenne, ei tunne Sanaa? En tiedä.

On olemassa suosittu nykyajan vuonna 2015 ilmestynyt Chris Tomlin'in laulu nimeltään ”Even So, 
Come”, joka sanoo, että Jeesus on tulossa pian. Meidän kuoro lauloi tuota viime sunnuntaina; ihana 
laulu. Yksi henkilö, minä, lausahti kovaa lopussa: ”Aamen!” Hiljaisuus oli kuurouttavaa. Toivoin kuulevani
paljon aameneita, ylistyksiä, halleluita, jne., ja tämä oli Etelän Baptistikirkossa. Mitä tapahtui? Opetin 
jälkimmäisessä jumalanpalveluksessa, joten en tiedä, minkälainen reaktio oli tämän aikana, mutta voin 
kuvitella.

Tämä on tavanomaista tai tyypillistä status quo'a ”lopunaikojen seurakunta-ajalla”, joka saattaa ehkä 
päättyä lähiaikoina. Vaimoni ja minä palvelemme tässä hämmästyttävässä Pyhän Hengen täyttämässä 
seurakunnassa, jossa Jumala on hyvin aktiivinen. En voi sanoa tarpeeksi, kuinka siunattu meidän 
seurakuntamme on ja mitä se tekee Hänen valtakuntansa hyväksi, sekä monen muun asian ohella 
tietenkin. Mutta kuten useimmat seurakunnat, ei ole olemassa viestiä lopun päivistä tai Jeesuksen 
paluusta, tällä hetkellä. Evankeliumia julistetaan ehdottomasti, ja pelastuksen alttarikutsulle, josta 
nimenomaisesti on sovittu ja jossa me palvelemme, ei ole vastaanottajia. Hmm?

Herra on tulossa takaisin kuin varas yöllä.
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Ilmestyskirja 3:3 (KR 33/38) – ”Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. 
Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen.”

Ei tule olemaan mitään varoitusta; yhtäkkiä, kiinni jääneinä oltuaan tietämättömiä, ja silloin on liian 
myöhäistä.

Joten, kaiken tämän hiljaisuuden keskellä, mitä tulee tapahtumaan? Seuraava iso profetia (joidenkin 
meistä mukaan niin kuin tulkitsemme Raamattua) täytettäväksi, jota odotamme, on Herran paluu.

Viisi kunniakasta asiaa tapahtuu, kun Jeesus tulee (1. Tess. 4:16-17):

• Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon,
• ylienkelin äänen,
• ja Jumalan pasunan kuuluessa,
• ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;
• sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän 

kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Ei ole aikaa huutaa. Silmänräpäyksessä, ne meistä, jotka tuntevat Jeesuksen Herranaan, lähtevät tältä 
maapallolta. Älä missaa tätä!

Viime artikkelissani sanoin, että olin toistaiseksi suorittanut tehtäväni kirjoittaessani ylöstempauksesta, ja
niin olenkin. Teemani tässä on se, että seurakunnan pyhät eivät julista Hänen pikaista paluutaan 
kaikkialla, joka päivä. Tuntevatko he Sanaa, profetioita, ja/tai eivät välitä? Jeesus koputtaa ovelle; katso 
ympärillesi; Hei! Etkö tiedä kaikkia outoja maailmallisia tapahtumia ja outoja poikkeavuuksia, joita nyt 
esiintyy? Olen tarkkaillut jo jonkin aikaa, ja en ole koskaan nähnyt mitään verrattuna siihen, mitä nyt 
tapahtuu. Asiat ovat todella pahentumassa. Tämä webbisivustomme on meidän ”kattomme”, jonka 
päällä seisomme. Huudamme täältä!

Mutta Jumala on kärsivällinen: ei halua, että kukaan joutuisi kadotukseen.

Toinen Pietarinkirje 3:9 (KR 33/38) – ”Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat 
pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan 
hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.”

Eikö se olisi jännittävää, että meidän Herramme on tulossa hakemaan meidät? Näyttää siltä, että aika 
on viimein tullut; Pyhät kirjoitukset ovat itseasiassa henkiin heräämässä ja niitä täytetään nyt. Tutustu 
joihinkin artikkeleihin täällä R/R -sivustolla, joissa tuodaan esille enemmän yksityiskohtia.

Oletko valmis? Tunnetko Kristuksen? Tämä olisi suurin joululahja, jonka voisit antaa itsellesi ja jakaa 
myös muiden kanssa. Pyydä Kristusta tulemaan elämääsi nyt ja näin pelastut. Se on se, mitä Kristus 
teki sinun hyväksi tuolla ristillä. Siellä oli ja on vain Yksi henkilö, joka oli siihen valtuutettu, ja Hän oli 
Jeesus Kristus.

Apostolien teot 4:12 (KR 33/38) – ”Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla 
muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman.”

Suurin lahja, jonka Jumala antoi meille, oli hänen Poikansa. Sinun tarvitsee vain hyväksyä se.

Roomalaiskirje 6:23 (KR 33/38) – ”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on 
iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.”

Huomaa sana, mutta! Ero iankaikkisen eron Jumalasta ja iankaikkisen läsnäolon Taivaassa Hänen ja 
kaikkien uskovien kanssa välillä on juuri tuo ”mutta”. Sinun täytyy tehdä tämä valinta.

Henkilö: Jeesus Kristus, Hänen ainosyntyinen Poikansa.

Lahja: Jumala luovuttaa lahjansa sinulle. Sinun tarvitsee vain vastaanottaa se.
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Jeesuksen nimessä,

Clay Smith

Merry Christmas

Lähettänyt Olli-R klo 17.54

http://nokialainen.blogspot.com/2018/12/kristuksen-seurakunta-on-hiljaa-hanen.html

	keskiviikko 26. joulukuuta 2018
	Kristuksen seurakunta on hiljaa Hänen takaisintulostaan nyt vuoden 2018 lopussa, kun pitäisi olla päinvastoin!


