
Morsiusseurakunnan tempaus (osa 2)  

Pasi Toivonen kirjoitti 03.09.2002 kello 18:42:  

> Hei,  

>  

> Ihan hyvä selitys. Sinustako Ilm. 7:9-17 ei kuvaa tempausta? Entä  

> Matt. 24:29-51? Minusta ainakin se, että Jeesus vertaa itseään  

> varkaaseen voisi viitata johonkin pieneen tempaukseen joka voisi  

> tapahtua melko pian Antikristuksen ilmestymisen tai ahdistuksen ajan  

> alkamisen jälkeen.  

>  

> Terveisin,  

>  

> Pasi Toivonen  

Hei,  

Toki Ilm.7:9-17 kuvaa tempausta, mainitsinhan sen kirjoituksessani elossa olevista morsiussieluista, 

jotka tulevat suuresta ahdistuksesta ja temmataan. Eri asia on mihin ajankohtaan Ilm.7:9-17 

sovitetaan; minusta Ilm.12:6 vain puhuu puolestaan, jossa kuvataan vaimo eli morsian erämaassa 42 

kk eli sen antikristuksen valtakauden ajan. Voihan silti olla mahdollista, että Ilm.7:9-17 soveltuu 

myös aikaisempaan ajankohtaan eli juuri ennen antikristuksen ilmestymistä 42 kk:n edellä jos 

oletetaan, että Ilmestyskirja etenee kronologisessa aikajärjestyksessä. Samalla hetkellä tapahtuisi 

myös niiden 144 000 israelilaisen sinetöiminen ja kutsu todistajan tehtävään. Voisi olla myös 

kysymys ns. osatempauksista kuten olen aikaisemmin selittänyt eli aina Jumalan aikakausien 

vaihtuessa tapahtuu jonkinlainen tempaus ja pyhimmät ja uskollisimmat temmataan ensin; tähän 

viitannee myös selitykseni morsiusneidoista ja kutsuvieraista eli jäljempänä temmatut ovat aina 

edellisen tempausryhmän kutsuvieraita. Taivaassa eli uudessa Jerusalemissa on jonkinlainen 

hierarkia ja jaetut osastot kullekin ryhmälle. No, tämä on vain teoriaa.  

Matt.24:29-51, jossa Jeesus vertaa itseään varkaaseen koskee koko maailmaa eli maailmalle 

Jeesuksen tulo on yllätys sekä pahoille palvelijoille; ei viisaille neitsyeille. Sanoohan Paavalikin 1 

Tess. 5:ssä, että te (uskolliset ja valvovat seuraajat) ette elä pimeydessä ja teitä se päivä ei yllätä 

niinkuin varas.  

Minusta on väärin sanoa, että uskovat eivät joudu kokemaan antikristuksen vainoja ja näin 

pääsisivät ikäänkuin pälkähästä mm. pre-trib-tempausopin mukaan. Cutting Edge kyllä elää 

vahvasti perinnäissäännöissä kun ei tätä hoksaa. Ei ole mikään ihme, että juuri amerikkalainen 

fundamentalismi on ottanut tämän pre-trib-opetuksen omakseen, sillä sieltähän (Amerikasta) juuri 

menestystysteologia on kotoisin ja kukoistaa nykypäivänä enemmän kuin koskaan.  

Kyllä antikristuksen pitää kiusata uskovia ilmestymisensä jälkeen pidemmän aikaa kuin joitakin 

päiviä tai viikkoja.  

Huom. lasken antikristukseksi myös sen valkealla hevosella ratsastavan Ilm.6:2:ssa, joka levittää 

antikristuksen henkeä yhden vuosiviikon eli 7 vuoden ajaksi (vrt. Bill Clinton).  

Terv. _______  

 



 Takaisin  
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