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Jumalallinen tuomio on tulossa tämän maailman ylle johtuen sen 
pahuudesta 

Tässä tuore suomentamani pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jossa 
ikäänkuin Pyhä Henki olisi kuiskannut puhujalle lähestyvästä Jumalan tuomiosta maanpiirin ylle. 
Itseasiassa pastori Farag käsittelee aborttikysymystä Amerikassa, mutta lähestyy sitä profeetallisesta 
näkökulmasta liittäen siihen miksi-kysymyksen. Tuomiopäivä tulee, mutta pohjimmiltaan miksi?

---------------------------

Mid-East Prophecy Update – February 17th,
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 Chapel-
seurakunnan perustajapastori, jolla on ainutlaatuinen arabinäkökulma Lähi-
Idän tapahtumiin ja terve eskatologia. Hän osaa käyttää internettiä 
esimerkillisen tehokkaasti, kuten ylläolevista linkeistä voi päätellä. 
Seuraavassa suomennetut ”notet” Lähi-Idän profetiapäivitykseen 17.2.-19. 
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

https://drive.google.com/drive/folders/1Dol7QQodiU64u2olM_flQPkMzVIjOcrf (nykyään löydät 
täältä uusimmat engl. PDF-notet profetiapäivityksille)

Pastori J.D. ottaa toisenlaisen lähestymistavan aborttikysymykseen profeetallisesta 
näkökulmasta.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä aion tehdä jotain hieman erilaista sen sijaan, 
että keskitämme huomiomme Israeliin ja Lähi-itään.
- Muutama viikko sitten mainitsin, että haluan rukouksianne liittyen New Yorkin 
osavaltion uuteen lakiin, joka laillistaa abortin syntymään asti.
- Tämä on jotain, josta en halua puhua, mutta tuntuu, että Herra haluaisi minun tekevän 
niin, koska se liittyy siihen, minkä näen miksi-kysymyksenä.

- On sanottu, että meidän kristittyjen ei tarvitse tietää ainoastaan sitä, mihin uskomme, 
vaan mikä tärkeintä, miksi ylipäätään uskomme siihen, mihin uskomme.
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- Syy, miksi haluan aloittaa tällä tavalla, on se, että suurimmaksi osaksi täällä 
Amerikassa kristityt uskovat perustellusti, että abortti on synti.
- Lisäksi näyttää siltä, että jopa pro-choice (valinnan puolesta) amerikkalaiset, jotka 
tukevat aborttia, vastustavat myöhäisen vaiheen abortteja kolmannella kolmen 
kuukauden raskausjaksolla.

Keskiviikkona Christian Post julkaisi raportin siitä, miten hiljattain tehdyn kyselyn 
mukaan; suurin osa pro-choice amerikkalaisista vastustaa myöhäisen vaiheen aborttia. 
Lainaten Post'ia: ”noin kaksi kolmasosaa amerikkalaisista, jotka identifioivat itsensä 
aborttimielisiksi (pro-choice), vastustavat kolmannen kolmanneksen abortteja… Tiistaina
julkaistun ilmoituksen mukaan, tutkimus havaitsi, että 68 prosentttia pro-choice 
amerikkalaisista vastustaa aborttia lapsen syntymää edeltävänä päivänä, 66 prosenttia 
vastustaa aborttia kolmannen kolmanneksen aikana, ja 77 prosenttia vastustaa 
lääketieteellisen hoidon lopettamista elinkelpoiselle lapselle.” 

https://www.christianpost.com/news/most-pro-choice-americans-oppose-late-term-
abortion-poll.html

- Oletan, että voisitte sanoa, että suurin osa ihmisistä, olivatpa he sitten kristittyjä tai 
eivät, uskovat ainakin myöhäisen vaiheen abortin olevan väärin.
- Kuitenkin ehdotan, että ihmisten enemmistö ei tiedä, miksi abortti kaikissa 
muodoissaan ei ole ainoastaan väärin, vaan kauhistus.
- Suonet anteeksi tylyyden, jolla sanon tämän, mutta se, minkä tunnemme nykypäivän 
aborttina, on muinaisen lapsiuhrauksen uudelleenpaketointia.

3. Moos. 18:21 (KR 33/38) – ”Älä anna lapsiasi poltettaviksi uhrina Molokille, ettet 
häpäisisi Jumalasi nimeä. Minä olen Herra.”

3. Moos. 20:1-5 (KR 33/38) – ”Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: "Sano israelilaisille: 
Jos joku, kuka tahansa israelilainen tai muukalainen, joka asuu Israelissa, antaa 
lapsiansa Molokille, hänet rangaistakoon kuolemalla; maan kansa kivittäköön hänet. Ja 
minä käännän kasvoni sitä miestä vastaan ja hävitän hänet hänen kansastansa, koska 
hän on antanut Molokille lapsiansa saastuttaen minun pyhäkköni ja häväisten minun 
pyhän nimeni. Ja jos maan kansa säästää sitä miestä, joka antaa lapsiansa Molokille, 
niin etteivät he häntä surmaa, niin minä itse käännän kasvoni sitä miestä vastaan ja 
hänen sukuansa vastaan; hänet ja kaikki, jotka häntä seuraten ovat lähteneet 
haureudessa kulkemaan Molokin jäljessä, minä hävitän heidän kansastansa.”

1. Kuninkaiden kirja 11:6-8 (KR 33/38) – ”Ja Salomo teki sitä, mikä on pahaa Herran 
silmissä, eikä uskollisesti seurannut Herraa niinkuin hänen isänsä Daavid. Silloin 
Salomo rakensi Kemokselle, mooabilais-iljetykselle, uhrikukkulan sille vuorelle, joka on 
itään päin Jerusalemista, ja samoin Moolokille, ammonilais-iljetykselle. Näin hän teki 
kaikkien muukalaisten vaimojen mieliksi, jotka suitsuttivat ja uhrasivat jumalilleen.”

- Tämä tuo minut edellä mainittuun kysymykseen siitä, miksi kaikenlainen abortti on 
syntiä ja kauhistus Herran silmissä.
- On sanottu, että synti ei ole paha asia, koska se on kielletty, vaan synti on kiellettyä, 
koska se on vahingollista. Toisin sanoen, synti sattuu ja tappaa meidät.
- Taivaallinen Isämme kieltää syntiset käytännöt, koska Hän haluaa pelastaa meidät 
seurauksista ja tuomiosta, joka seuraa jälkeenpäin.

- Aika ei salli minun puhua kaikista seurauksista ja erityisesti, kun se liittyy äitien 
henkiseen ja fyysiseen terveyteen.
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- Kuitenkin haluan viettää aikaa puhumalla omasta henkilökohtaisesta kokemuksesta 
kun tyttäremme Noelle kuoli vuonna 2007.
- Hän syntyi Trimosia 18 -kromosomipoikkeavuuden kanssa, jossa on kolmas kopio 
kromosomista 18, ja on samantyyppinen kuin Downin oireyhtymä, joka tunnetaan 
Trisomia 21 -kromosomipoikkeavuutena.

CBS teki elokuussa 2017 jutun Islannista, jossa siitä lähtien kun raskaudenaikaiset 
seulontatestit otettiin käyttöön varhain 2000-luvulla, niin valtaosa naisista - lähes 100 
prosenttia - jotka saivat positiivisen testituloksen Downin oireyhtymälle, päättivät 
raskautensa. Syy miksi mainitsen tästä, on se, että näiltä äideiltä ja jopa isiltä ryöstetään
se, mikä olisi voinut olla elämää muuttava kokemus vanhempana olemisesta 
erityistarpeita vaativalle lapselle. Tämä johtuu siitä, että Downin oireyhtymän lapset ovat 
mitä arvokkaimpia ja rakastettavimpia lapsia huolimatta heidän huolehtimisensa 
vaikeista haasteista. 

https://www.cbsnews.com/news/down-syndrome-iceland/

- Luulen, että olisin karkeasti huolimaton, ellen puhuisi siitä painoarvosta, joka on 
asetettu Jumalan tulevassa tuomiossa abortille.
- Sanon sen näin, koska kun puhutaan tuomiopäivästä tälle kauhistukselle Jumalan 
silmissä, se koskettelee vain sitä, että ”mitä” on tapahtuva.
- Jumalan tuomio on se ”mitä” on tulossa, mutta haluaisin puhua, että ”miksi” Jumalan 
tuomio tulee tämän pahan maailman ylle.

- Vastaus tähän miksi-kysymykseen on se, että he ovat torjuneet ajatuksen, että Jumala 
uhrasi Hänen ainosyntyisen Poikansa ottamaan päällensä tuomion ihmisen synneistä.

Apt. 17:31 (KR 33/38) – ”Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva 
maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän 
on antanut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista.”

Hesekiel 33:11 (KR 33/38) – ”Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra,
ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä 
ja elää. Kääntykää, kääntykää pois pahoilta teiltänne; ja minkätähden te kuolisitte, 
Israelin heimo!”

- Uskallan sanoa, että antakaa niiden kuulla, joilla on korva, mitä Jumalan Hengellä on 
sanottavaa meille seurakuntana tänään; Tuomio on tulossa.
- Tämä on syynä siihen, miksi teemme näitä viikottaisia profetiapäivityksiä ja lopetamme 
Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla ja yksinkertaisella pelastuksen ABC:llä.
- 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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Lähettänyt Olli-R klo 18.28
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