tiistai 23. heinäkuuta 2019

Jumalalla on hyvin pian viimeinen sana
Tässä suomentamassani pastori J.D. Farag'in tuoreessa profetiapäivityksessä puhutaan sanojen
merkityksestä, kun jatkuvaa kinastelua käydään sekä kansainvälisesti Iranin ja Amerikan välillä että
erityisesti Yhdysvalloissa, jossa eräät kongressin naisedustajat ovat ottaneet yhteen presidentti Trumpin
kanssa. Lopulta ihmisten sanat punnitaan Jumalan Sanalla ja kaikesta on tehtävä tili. Nykyajan
kielenkäytön siivottomuus on myös profeetallinen merkki Jeesuksen pikaisesta paluusta.
------------------------

Bible Prophecy Update – July 21st, 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 21.7.-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 siitä, kuinka Jumalalla on hyvin pian viimeinen sana.

- Jos sinun pitäisi laittaa otsikko tämänkertaiselle päivitykselle, se olisi jotain Jumalan
suuntaviivojen mukaista eli Hänellä tulee olemaan viimeinen sana ja hyvin pian.
- Jos voisin olla hyvin rehellinen, niin tämän tietäminen on se, joka estää minua
menemästä pois tolaltani, kun näen, mitä maailmassamme tapahtuu.
- Erityisesti, koska se liittyy Iranin ja Amerikan väliseen sananvaihtoon, ja erityisesti
kinasteluun täällä Amerikassa.
Epäilemättä olet kuullut tästä vihanpidosta presidentti Trump'in ja sen, mitä kutsutaan
"joukkueeksi (the squad)", välillä, joka koostuu neljästä kongressin naisjäsenestä.
Torstaina Fox News raportoi Trump'in Pohjois-Carolinan kiihkeästä joukkokokouksesta,
jossa hän ylitti tuplaten ne kommentit, joita hän antoi Twitterissä aiemmin viikolla.
Kampanjatilaisuudessa hän oli sanonut: ”Antaa heidän lähteä... he ovat aina kertomassa
meille kuinka hoitaa se asia, kuinka tehdä tämä ja kuinka tehdä tuo. Tiedätkö mitä? Jos

he eivät rakasta sitä, kehota heitä jättämään se...” Presidentti jatkoi puhumistaan
kaikista neljästä kongressinaisesta muistuttaen yleisöä erikseen siitä, että Michiganin
edustaja Rashida Tlaib ”käytti F-alkuista sanaa kuvaillakseen presidenttikautta ja teidän
presidenttiänne.” ”Se ei ole mukavaa, edes minulle”, Trump sanoi. ”Se ei ole joku, joka
rakastaa maatamme.”
https://www.foxnews.com/politics/trump-holds-maga-rally-in-north-carolina-after-feudswith-house-dem-squad-pelosi
- Tunsin, että Herra halusi minun menevän tähän suuntaan, koska loppujen lopuksi
sanoilla on merkitystä, ja kaikki päättyy Jumalan lopulliseen Sanaan.
- Kaikki sanat, joita puhuvat ne, jotka ovat nyt valokeilassa, ”kuolevat”, kuten taivas ja
maa, kun ne katoavat!
- Syy, miksi korostan tätä, johtuu siitä, että se on oikeastaan profeetallinen Sana siinä
mielessä, että se olisi merkki siitä, että Herran paluu on lähellä.
2. Timoteuskirje 3:1-4 (KR 33/38) – ”Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva
vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä,
herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia,
epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita,
väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;”
Luukas 21:28-36 (KR 33/38) – ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa
itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä." Ja hän puhui heille
vertauksen: "Katsokaa viikunapuuta ja kaikkia puita. Kun ne jo puhkeavat lehteen, niin
siitä te näette ja itsestänne ymmärrätte, että kesä jo on lähellä. Samoin te myös, kun
näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä. Totisesti minä
sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin kaikki tapahtuu. Taivas ja maa
katoavat, mutta minun sanani eivät katoa. Mutta pitäkää vaari itsestänne, ettei teidän
sydämiänne raskauta päihtymys ja juoppous eikä elatuksen murheet, niin että se päivä
yllättää teidät äkkiarvaamatta niinkuin paula; sillä se on saavuttava kaikki, jotka koko
maan päällä asuvat. Valvokaa siis joka aika ja rukoilkaa, että saisitte voimaa
paetaksenne tätä kaikkea, mikä tuleva on, ja seisoaksenne Ihmisen Pojan edessä."
Matteus 12:36-37 (KR 33/38) – ”Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta,
minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut
julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi.”
Sananlaskut 18:21 (KR 33/38) – ”Kielellä on vallassansa kuolema ja elämä; jotka sitä
rakastavat, saavat syödä sen hedelmää.”
- Uskallan sanoa, että meillä on valta suhteessa sanoihin, joita puhumme tuodaksemme
iankaikkisen elämän eksyneille ja kuolevalle maailmalle, ennenkuin on liian myöhäistä.
- 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
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