maanantai 30. joulukuuta 2019

Jakaantuminen ja erimielisyys Kristuksen ruumiissa liittyen
presidentti Trumpiin
Tässä tuore pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys eiliseltä sunnuntaipäivältä, jonka suomensin.
Tällä kertaa pastorin sydämellä on asia viime päiviltä, joka on saanut paljon julkisuutta varsinkin
Amerikan mediassa. Kyse on evankelikaalien jakautumisesta suhteessa Donald Trumpiin, kun suurin
kristillinen aikakauslehti Yhdysvalloissa julkaisi pääkirjoituksen, jossa arvosteltiin voimakkaasti
Trumpia ja hänen tukijoitaan. Vähän samanlainen tilanne on nyt Israelissa, jossa sen pitkäaikainen
pääministeri on myöskin hyvin kiistelty hahmo moraalittomien tekojensa vuoksi. Tällä kaikella voi olla
tärkeäkin profeetallinen merkitys.
----------------------------

Bible Prophecy Update – December 29th, 2019
http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php?option=com_sermonspeaker&view=serie&Itemid=101
http://www.youtube.com/user/alohabibleprophecy/videos

J D Farag on egyptiläisjordanialainen Havaijin Kaneohe'n Calvary Chapelseurakunnan perustajapastori, jolla on ainutlaatuinen arabinäkökulma LähiIdän tapahtumiin ja terve eskatologia. Hän osaa käyttää internettiä
esimerkillisen tehokkaasti, kuten ylläolevista linkeistä voi päätellä.
Seuraavassa suomennetut ”notet” Lähi-Idän profetiapäivitykseen 29.12.-19.
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
https://cckministries.com/sermonlibrary?SERIES=00-PRU (nykyään löydät täältä uusimmat
engl. PDF-notet profetiapäivityksille)
Pastori J.D. puhuu jakaantumisesta ja erimielisyydestä Kristuksen ruumiissa liittyen presidentti
Donald Trumpiin.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä, minun on ystävällisesti pyydettävä teitä
kulkemaan kanssani, kun jaan teille sen mitä Herra on pannut sydämeeni.
- Minun on tunnustettava, että tämä on yksi vaikeimmista päivityksistä valmistettavaksi
johtuen asiasta, jonka suhteen tunnen, että Herra haluaisi minun puhuvan siitä.
- Nimittäin jakautumisesta ja erimielisyydestä Kristuksen ruumiissa Yhdysvaltojen
nykyisen presidentin Donald Trump'in suhteen.
Epäilemättä olet kuullut Mark Galli'n kirjoittamasta kriittisestä Christianity Today -lehden
pääkirjoituksesta koskien sitä, kuinka presidentti Trump pitäisi poistaa virastaan. Olisi
karkean varovainen ilmaisu sanoa, että tämä loi tulimyrskyn, joka näyttää edelleen
raivoavan 10 päivän kuluttua sen julkaisemisesta.

https://www.christianitytoday.com/ct/2019/december-web-only/trump-should-beremoved-from-office.html
Christian Post julkaisi maanantaina kirjeen, jonka allekirjoittivat noin 200 evankelikaalista
johtajaa, jotka läimäyttivät Christianity Today -lehteä sen pääkirjoituksen vuoksi,
varsinkin kun se liittyy päätoimittajaan, joka kyseenalaistaa heidän kristillisen
todistuksensa. Uskon johtajat sanoivat kirjeessä, …että pääkirjoitus ”kyseenalaisti
loukkaavasti kymmenien miljoonien uskovien henkisen koskemattomuuden ja kristillisen
todistuksen, jotka ottavat vakavasti heidän kansalais- ja moraalivelvoitteensa.”
Allekirjoittajat myös tuomitsivat Galli'n, jonka he sanovat ”inhottavasti väheksyneen”
heidän näkökulmaansa kommenteissa, joita hän antoi haastattelussa CNN Friday:lle,
jossa hän sanoi, että evankeliset, jotka ovat järkyttyneitä tai raivoissaan hänen
Christianity Today -lehden pääkirjoituksesta, eivät lue lehteä, koska he ovat ”kristittyjä
äärioikealta, evankelikaaleja kaukana oikealla, joten he tulevat olemaan yhtä halveksivia
lehden suhteen kuin presidentti Trump on osoittanut olevansa.” ”Emme itseasiassa ole
"äärioikeistolaisia" evankelisia, kuten kirjoittaja luonnehtii”, kirjeessä todetaan.
”Pikemminkin olemme Raamattuun uskovia kristittyjä ja isänmaallisia amerikkalaisia,
jotka ovat yksinkertaisesti kiitollisia siitä, että presidenttimme on pyytänyt neuvojamme,
koska hänen hallintonsa on edistänyt politiikkaa, joka suojelee syntymättömiä, edistää
uskonnonvapautta, uudistaa rikosoikeusjärjestelmäämme, myötävaikuttaa vahvoihin
työtätekeviin perheisiin maksettujen perhelomien kautta, suojelee omantunnonvapautta,
asettaa etusijalle vanhempien oikeudet, ja varmistaa, että ulkopolitiikkamme vastaa
arvojamme samalla kun maailmastamme tehdään turvallisempi, sisältäen meidän
tukemme Israelin valtiota kohtaan.”
https://www.christianpost.com/news/nearly-200-evangelical-leaders-slam-christianitytoday-for-questioning-their-christian-witness.html
Mennäänpä Israelin pääministeri Netanyahu'un ja tähän Fox News -raporttiin hänen
maanvyörymävoitostaan Likud-puolueen esivaaleissa ennen ensi vuoden yleisvaaleja.
Voitto antaa vaikeuksissa olevalle johtajalle työntöapua Israelin kolmansien vaalien alle
yhdessä vuodessa edellä ja voisi antaa hänelle uuden tilaisuuden muodostaa hallitus
sen jälkeen, kun hän epäonnistui kahdessa aiemmassa yrityksessä vuonna 2019.
Netanyahu, joka on johtanut maata viimeisen vuosikymmenen ajan, on viljellyt
mielikuvaa veteraanivaltiomiehestä, jolla on läheiset siteet presidentti Trump'iin, Venäjän
presidentti Vladimir Putin'iin ja muihin maailman johtajiin.
https://www.foxnews.com/world/israel-netanyahu-wins-likud-party-primary
Mitä tulee Venäjän presidentti Vladimir Putin'iin, The Times of Israel julkaisi raportin,
jossa lainataan pääministeri Netanyahu'a sanomasta: ”Putin kertoi minulle, että jos
emme vaalisi suhdettamme, olisimme voineet löytää itsemme keskeltä sotilaallista
yhteenottoa... Vain siksi, että tapaamme muutaman kuukauden välein, tämä on vältetty.”
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-putin-said-that-if-i-were-not-pm-israel-andrussia-would-be-at-war/
- Tämä Putin'in ällistyttävä lausunto viittaa siihen, että jos Netanyahu ei olisi
pääministeri, Venäjä voisi hyvinkin olla sodassa Israelin kanssa.
- Se vihjaa myös siihen, että jos Trump jollain tavalla ”poistettaisiin virastaan”, niin
Yhdysvallat ei olisi siellä enää puolustamassa Israelia.

- Silloin, ilman Trump'ia ja Netanyahu'a, tapahtuisi hyökkäys Israeliin, mikä johtaa
Antikristuksen rauhansopimukseen.
On tärkeätä muistaa, että Israel odottaa edelleen Messiasta, koska he hylkäsivät
todellisen Messiaansa, ja näin ollen, tulevat hyväksymään anti-Kristuksen Jeesuksen
Kristuksen tilalle. Älä erehdy tämän suhteen, Israelin juutalaiset seuraavat hyvin tiiviisti
Raamatun profetioita, koska he uskovat heidän Messiaansa tulemisen olevan lähellä.
Keskiviikkona, Breaking Israel News julkaisi luettelon ”Kymmenestä tärkeimmästä
profetiasta vuodelta 2019.” Numero 6 luettelossa oli Israelin vaalit, jotka menevät
Sakarjan profetian mukaisesti enteillen Messiasta. Siinä kirjoittaja sanoo: ”Mystikot ja
päivien lopun asiantuntijat ennustavat, että kolmas vaalikierros tulee olemaan uusinta,
johtaen tuloksettomasti siihen, ettei mitään koalitiota muodosteta. Päivien lopun
asiantuntijat ja mystikot ovat ennustaneet tätä lopputulemaa kuukausien ajan
huomioiden, että hallituksen hajottaminen on välttämätön edellytys Daavidin dynastian
ylösnousemukselle.”
https://www.breakingisraelnews.com/142198/top-ten-prophecies-2019/
- Tässä kysymys, joka meidän kaikkien pitäisi kysyä: ”Voisiko olla niin, että kaiken, mitä
tapahtuu, täytyy tapahtua Jeesuksen tulemiseksi?”
- Entä jos kaikki, mitä näemme tapahtuvan maailmassa, on Jumalan tapa vapauttaa
otettamme tästä maailmasta ollaksemme valmiita seuraavaan?
- Väittäisin niin, että kun elämme siten kuin Herra voisi tulla takaisin milloin tahansa,
jatkamme erittäin kevyellä kosketuksella tähän ajalliseen maailmaan.
Matteus 24:46-51 (KR 33/38) – ”Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan
havaitsee näin tekevän! Totisesti minä sanon teille: hän asettaa hänet kaiken
omaisuutensa hoitajaksi. Mutta jos paha palvelija sanoo sydämessään: 'Minun herrani
viipyy', ja rupeaa lyömään kanssapalvelijoitaan ja syö ja juo juopuneiden kanssa, niin
sen palvelijan herra tulee päivänä, jona hän ei odota, ja hetkenä, jota hän ei arvaa, ja
hakkaa hänet kappaleiksi ja määrää hänelle saman osan kuin ulkokullatuille. Siellä on
oleva itku ja hammasten kiristys.”
- Siksi teemme näitä viikoittaisia profetiapäivityksiä ja päätämme ne Jeesuksen
Kristuksen evankeliumiin ja yksinkertaiseen pelastuksen ABC:hen.
- Evankeliumi tai hyvä uutinen on se, että Jeesus ristiinnaulittiin, haudattiin, nousi ylös
kuolleista kolmantena päivänä ja palaa meitä varten jonain päivänä.
Pelastuksen ABC
- A on sen tunnustamista, että olet syntinen ja tarvitset Vapahtajaa, (Room. 3:10, 23;
6:23).
- B on sydämen uskoa siihen, että Jeesus on Herra ja Jumala herätti Hänet kuolleista,
(Room. 10:9-10).
- C on vetoamista Herran nimeen ja tunnustamista suun kautta, että Jeesus Kristus on
Herra, (Room. 10:9-10, 13).
Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-19 löytyy osoitteesta:
http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html
Lähettänyt Olli-R klo 23.26

