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Kaksi merkittävää profeetallista kehitystä ja rohkaisua väsyneille
Herran paluun odottajille elokuun alkupäivinä 2019

Tässä suomentamassani pastori J.D. Farag'in tuoreessa profetiapäivityksessä käsitellään kahta 
profeetallisesti merkittävää kehitystä Lähi-itää koskien, jotka vievät kohti Herran paluuta 
ylöstempauksessa. Sitten lopuksi pastori Farag rohkaisee Herran paluun odottajia, jotka ovat väsyneet 
odottamaan ja joiden mielestä Jeesuksen olisi pitänyt jo palata seurakuntaansa varten, sentähden että 
aika on pitkälle kulunut.

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

Bible Prophecy Update – August 4th, 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 4.8.-19. Ne 
ovat erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

https://cckministries.com/sermonlibrary?SERIES=00-PRU (nykyään löydät täältä uusimmat engl. 
PDF-notet profetiapäivityksille)

Käsiteltyään kahta merkittävää kehitystä, pastori J.D. tarjoaa rohkaisua niille, jotka ovat 
väsyneitä odottamaan Herran paluuta.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan kiinnittää huomionne kahteen 
kehitykseen, joilla mielestäni on profeetallisesti ennennäkemätön merkitys.
- Sitten päivityksen lopuksi, tunnen, että Herra haluaisi minun vastaavan kysymykseen 
kun se liittyy Herran paluuseen.
- Näin siksi, että Herra on vaikuttanut sydämeeni niin, että monia kristittyjä lannistetaan 
maailmassa, joka on päivä päivältä synkempi.

Ensimmäinen kehitys on Israelin ilmaiskut Iranin kohteisiin Irakin sisällä. Tämä on 
ennennäkemätöntä siten, että kun viime kerralla Israel käynnisti ilmaiskun Irakin 
sisäpuolella, se oli 38 vuotta sitten vuonna 1981, ja tuolloin se ei ollut Iranin tavoitteiden 
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vastaista. The Times of Israel'in mukaan, ”Israel on laajentanut operaatioitaan Iranin 
kohteita vastaan Irakiin, missä ilmavoimien suihkukoneet ovat iskeneet kahdesti 
kymmenessä päivässä”, raportti sanoi tiistaiaamuna. Riittää, kun sanon, että tämä on 
raivostuttanut jo vimmaisen Iranin, joka mielestäni on hivuttautumassa hurjan lähelle 
toteuttamaan profetian Hesekielin luvussa 38. 

https://www.timesofisrael.com/israel-said-to-hit-iranian-sites-in-iraq-expanding-strikes-
on-missile-shipments/?fbclid=IwAR35Oe-
F6c5T5JbQY9STQi2cFnaN9XsXddt3fLaF7q2k4-6YmBLZAkrgoMY

Toinen kehitys on presidentin rauhansuunnitelma, joka näyttää saavan vetovoimaa. 
Keskiviikkona Jerusalem Post kertoi, että Jared Kushner on kaksinkertaistamassa 
ponnistelujaan siihen, mitä on kutsuttu ”Vuosisadan diiliksi”, tapaamisissa Jordanian 
kuningas Abdullah'in ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu'n kanssa. On tärkeää 
ymmärtää, että Kushner on viiden Lähi-idän maan kiertueella pyrkiessään tekemään 
sen, mitä ei ole koskaan tehty aiemmin, nimittäin rauhansuunnitelma, joka tuo juutalaiset
ja palestiinalaiset yhteen elämään rinnakkain ”rauhassa ja turvallisuudessa (peace and 
security)”. 

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=597287

- Tämä vie minut edellämainittuun kysymykseen, joka koskee Herran paluuta ja 
tarkemmin sanottuna sitä, ettei Jeesus ole vielä tullut.
- Totuus asiassa on, että monet ihmiset, etenkin minun ikäryhmässäni, ajattelivat, että 
Herra olisi palannut tähän päivään mennessä.
- Tämä on johtanut siihen, mitä jotkut kutsuvat ”lopunaikojen uupumukseksi”, joka 
puolestaan on antanut tietä lannistumiselle, parhaimmillaan, ja pahimmillaan epäilyksiin 
koko paluun suhteen.

Sananlaskut 13:12 (KR 33/38) – ”Pitkä odotus tekee sydämen sairaaksi, mutta täyttynyt
halu on elämän puu.”

- Onneksi meidän ei tarvitse kadottaa sydäntämme eikä toivoamme, kun me odotamme 
ja tarkkailemme suurella ennakkoaavistuksella Herran paluuta tempauksessa.

Luukkaan evankeliumin 19. luvussa Jeesus opettaa heille vertauksen, koska ihmiset 
ajattelivat, että Jumalan valtakunnan oli määrä ilmestyä heti. Se tunnetaan 
leiviskävertauksena. Jakeessa 13, sen jälkeen kun jalosukuinen mies on antanut 
palvelijoilleen leiviskät, jossa yhden leiviskän uskotaan vastaavan 100 päivän työtä, hän 
sanoo heille, 'Asioikaa näillä, kunnes minä tulen'. Samalla kun tästä vertauksesta on 
paljon opittavaa, tärkein pointti on hyvin selvä. Koska emme tiedä Hänen paluunsa 
päivää eikä hetkeä, meitä käsketään olemaan kiireisiä valtakunnan työssä siihen 
saakka, kunnes meidän kuningasten Kuninkaamme palaa.

- Kysymys kuuluukin, miltä se näyttää elämässäni. Vastaus on hyvin yksinkertainen; 
käytä sitä, mitä Jumala antoi sinulle Hänen kunniakseen.
- Uskovana, Jumala on antanut sinulle ilmaisen iankaikkisen elämän lahjan ja Pyhän 
Hengen valtuutuksen kertomaan Jeesuksesta muiden kanssa.
- Kaksi viikkoa sitten mainitsin, että haluaisimme kuulla teidän, ”kerrro-uskostasi-tarinat”,
ja me saimme valtavan vastausryöpyn.

Yksi tarina, jonka haluan jakaa tänään, on online-seurakunnan jäseneltä nimeltään 
Marina Lamb. – Asun hyvin pienessä kaupungissa ja minulla on ollut etuoikeus olla 
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kuuliainen, kun kuulen Hengessäni, että on rukoiltava jonkun puolesta, jonka olin juuri 
ohittanut kauppakeskuksessa tai jopa kävellessäni autooni. Ensimmäinen yritykseni oli 
kävellä toimistoon, jossa 4 musliminaista työskenteli työpöytiensä takana. Yksi nainen 
tuli palvelemaan minua, kun huomasin suuren huulirokahtuman hänen huulillaan. Kuulin 
itseni sanovan: ”Voinko rukoilla paranemista huulillesi Jeesuksen nimessä.” Katsoin 
melkein ympäriinsä, oliko siellä joku muu sanonut tuon, koska tiesin, etten koskaan tekisi
niin. Hän suostui, oi rakas Isä Jumala taivaassa ajattelin ja sitten Pyhä Henki opasti 
minua siihen, kuinka tehdä tämä rukous. En voinut poistua sieltä tarpeeksi pian edes 
tietäen, että minun piti tulla takaisin seuraavana aamuna saattamaan loppuun syyn siellä
olemiseeni, mikä ei ollut hänen huulirokahtumansa. Seuraavana aamuna kun menin 
takaisin, nämä 4 naista hyppäsivat tervehtimään minua ja nainen, jolla oli 
huulirokahtuma – no se oli poissa – tarkoitan, ettei edes merkkiäkään – se oli vain 
hävinnyt. Sanomattakin on selvää, että liityin noihin musliminaisiin kohotetuin käsin 
ylistäen ja kiittäen Jeesusta paranemisesta, vaikka olin hämmästynyt, tai ehkä 
pökerryksissä siitä, mitä olin nähnyt. Siitä saakka minun musliminaisystävilläni on ollut 
rukouspyyntöjä minulle koko ajan, ja joskus he todistavat ja muina aikoina he vain 
lisäävät rukouspyyntöjään. He eivät loukkaannu siitä, että rukoilen Jeesuksen nimessä 
ja käyn keskusteluja normaalisti heidän kanssaan koskien uskoani ja he kuuntelevat. 
Tiedän, että Pyhä Henki työskentelee heidän kanssaan, ja jatkan vain Hänen 
kiittämistään tästä kaikesta.

- 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 16.05
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