
1. Tämä PDF ja viesti on vastaus ”vihanajan seurakunta” profetioihin, jossa sanotaan 

että kristityt joutuvat lähes kaiken kärsimään mitä suunnilleen ilmestyskirjasta 

löytyy, kuten ilmestyskirja 13 pedon merkin ajan. 

2. Tämä on myöskin vastine PP opetukseen, joka ei odota tempausta vaan vihan aikaa 

kristityille. 

Tässä viitaan erääseen ryhmässämme jaettuun profetiaan sekä yleisesti: Tämän profetian 

asiat ovat tietenkin mainitut ilmestyskirjassa, kuten että ei voi ostaa eikä myydä ilman 

pedon merkkiä ilmestyskirja 13. 

Mutta profetiassa oletetaan niin, että olisimme jo nyt vihan ajassa tai että kristityt 

joutuisivat sinne. Siitä olen eri mieltä. 

Pekka Sartola,  Suomen Israelin ja lähi-idän asiantuntija, 

Olavi Syväntö, jolla on alkukielen ja juutalaisen kulttuurinkin osaaminen, 

Paavo Järvinen ja tämä ohjelmasarja https://www.tv7.fi/vod/series/49456/   ja 

Sekä Pastori Chris ovat myös eri mieltä. 

Tässä Pekka Sartolan kuva. Olemme edelleen seurakunnan ajassa, koska tempausta ei ole 

vielä tapahtunut. Seurakunta on sininen kupoli keskellä kuvaa. siitä lähtee 2 siniharmaata 

väylää ylöspäin. 1) Haudoissa olevat kristityt ylös ensin, ja 2) sitten me, jotka olemme elossa 

meidät temmataan ja saamme aina olla Jeesuksen kanssa. Eli siinä profetiassa, johon tämä 

teksti on vastaus, Tempaus asia on unohtunut kokonaan. 

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/Pekka_Sartola_Lopunajan_tapahtumat.jpg 

Pastori Chris kaavio kesältä 2021. Tempaus eli Rapture tulee ilmestyskirjan 4 luvussa 

jakeessa 1. Kuvan voi napsauttaa auki linkistä ja myös tutkia ja zoomata sitä. Ctrl + ja Ctrl – 

näppäimillä tai sormilla. 

Ilmestys 4:1 Tämän jälkeen näin, ja katso: avattu ovi taivaassa ja ensimmäinen ääni, jonka 

olin kuullut niin kuin pasuunan puhuvan minulle, sanoi: "Nouse tänne, niin näytän sinulle, 

mitä tämän jälkeen täytyy tapahtua. TKSI 

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/PASTORI-CHRIS-RAPTURE-eli-TEMPAUS-Ilm_4-

1_VIDEOLLAAN_3-KAUSI_6-VIIKKO_2-Paiva_27-7-2021.png 

Näin siis uskon minäkin, sain kokea voimakasta Pyhän Hengen voitelua, kun selitin tuon 

Pekka Sartolan kuvan, joka on tässä. Tai siitä on parikin videota, tässä on toinen niistä. 

https://rumble.com/vncs3h-rukousohje-thn-vaikeaan-maailman-tilanteeseen.-jeesuksen-

tulemisesta-miss-t.html 

Mutta liittyen siihen profetiaan mihin tämä on vastaus, ollaan silti niin varovaisia, että ei 

oteta mitään rökötteitä, eikä mitään laastareita joissa on piikit ja koodit, eikä mitään 

merkkiä. Eikä kumarreta petoa.  
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Varaudutaan myös jonkinlaisella hätävara repulla jos jouduttaisiin lähtemään kotoa pois 

metsään pakoon pakkorokotuksia, joksikin aikaa esimerkiksi digi lompakon tullessa jos siinä 

on pakko rötökset mutta, se on kyllä monille vanhoille ihmisille vaikeaa tai mahdotonta. 

Mutta uskon niin että emme edes joudu siihen kaikkein pahimpaan vihan aikaan! 

Suosittelen katsomaan tämän sarjan 20 puolen tunnin osaa. Ilmestyskirja avautuu. 

https://www.tv7.fi/vod/series/49456/ 

Mitäs sanot tästä jakeesta! 1 Tessalonika 1:10 ja odottamaan taivaista Hänen Poikaansa, 

jonka Hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. TKSI. 

Pastori Chris on sanonut näin että, paholainen on aloittanut ennenaikaisesti tämän uuden 

maailmanjärjestyksen. ja syy että miksi niin on käynyt, on se että maailmanlaajuisesti 

seurakunta on vaan katsonut telkkarista elokuvia, eikä ole rukoillut. 

Koska paholaisella vähän aikaa sitten sen 3.5 ja vuoden vihan aikana niin sen tähden hän on 

aloittanut tämä jo aikaisemmin. ja meidän tehtävämme on jarruttaa ja keskeyttää tämä 

hanke ja meidän täytyy rukoilla kussakin maassa tätä pahuutta vastaan. ja koska se on 

ennenaikaista meillä on täysi valta siihen se on seurakunnan tehtävä. 

jatkan itse: sitten siellä oikeassa vihan ajassa jossa me emme ole nyt siellä ei voi mitään sille 

että sitten tulee se pedon merkki niin kun se tulee. mutta nyt kun me emme ole vihan 

ajassa, vaan me olemme seurakunnan ajassa, meidän täytyy laittaa kynsi ja hampain 

vastaan, eli rukouksessa käyttää hengen aseita tätä pahuutta vastaan. 

Kuuntelin erään PP:n puheen pari päivää sitten valmistuneen, vain 20 minuuttia. Sain hänet 

kiinni taas tuosta että hän ei opeta tempausta. hän odottaa vihan aikaa ja opettaa omalla 

tavallaan että kristityt joutuvat vihan aikaan! Mutta jos joku opettaa väärin lopun ajoista 

siitä ei joudu kadotukseen. Nämä eivät kuitenkaan ole yksinkertaisia asioita. On aloitettava 

Danielin kirjan vuosiviikoista. 

Eli kehotan suhtautumaan varauksella hänen opetukseensa. Ei riitä se että vaan julkistetaan 

sanaa vaan täytyy olla Pyhän Hengen voitelu mukana. Just niin kuin Anne Miettinen sanoi 

eräällä 2009 vuoden videolla, Joka jaettiin juuri ryhmissämme. 

Minä taas tiedän että, siinä oli voimakas voitelu kun tein tuon videon Pekka Sartola 

kaaviosta. eli minulla on siis tieto tästä Jumalalta saatuna, Että se on että se on oikea 

lopunajan tulkinta nämä aikakaudet ja se sama voitelu on tässä nytkin kun mä kirjoitan tätä 

puhumalla. 

Kuva Pastori Chris videolta. Vaivan ja Vihan aika on Danielin 70s vuosiviikko. 

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/VIHAN-AIKA-PASTORI-CHRIS-VIDEOLLAAN_3-

KAUSI_6-VIIKKO_2-Paiva_27-7-2021.png 

Seurakunnan lähteminen eli tempaus ja vaivan aika, voi mennä päällekkäin jonkin verran. 
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Aiheesta vielä Olavi Syvännön dokumentti PDF jonka sisältä löytyy vielä hänen 

videolinkkinsä, josta videosta olen kirjoittanut ehkä parikymmentä riviä tähän PDF 

tideostoon. kannattaa tutkia nämä. 

Muistaakseni hän tuo siinä esille Raamatun korjauksen alkukielestä, jota ei ole kun KJV:ssä ja 

Bibliassa. Tämä määrätty sana muuttaa sitä väärää lopunajan tulkintaa.  

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/Olavi_syvanto_Jos_Israelia_ja_juutalaisia_ei_huomi

oida_Jumalan_palapelissa.pdf 

 

Tässä artikkelissa olevat linkit, ja tiedostot löytyvät kaikki tästä lopunajan info 

tiedostokansiosta netistä, josta niitä voi klikkailla auki, tutkia, kuvia zoomata jotka ovat jpg 

tai png päätteisiä.  

https://biblecenter.se/arkisto/tiedostot/ 

Koko Raamattu PDF yms dokumenttiarkisto on tässä: Tutustu ja lataa tiedostoja itsellesi 

talteen! 

https://biblecenter.se/ 

Siunausta t. Jukka  

Maran ata Tule Herra Jeesus! 

Mahdollisesti tämä viesti voi mennä moneen osaan Telegramissa, huomioi se!  

Teen tästä myös PDF tiedoston! 

Jukka  

https://biblecenter.se/ 

Tästä voit tilata uutiskirjeen ja Online rukouksen kutsulinkit. Oline rukous on lauantaisin 

klo 19:00. Zoom Huone avataan jo 18:30. 

https://www.biblecenter.se/jeesusonherra/liity-biblecenterin-uutiskirjeen-tilaajaksi/ 
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