maanantai 2. maaliskuuta 2020

Koronavirus aiheuttaa paljon pelkoa ja paniikkia
maailmalla, mutta Jumala on ohjaksissa
Tässä tuoreessa Lähi-idän profetiapäivityksessä pastori J.D. Farag esittelee oman lähestymistapansa
paljon huolta herättävään maailmanlaajuiseen koronavirustautiin, joka tekee nykyisin ylenmäärin
uutisotsikoita. Siispä uskovan ihmisen pitäisi katsoa Raamatun sanaan, jossa on profetoitu tällaista
tapahtuvaksi lopun päivinä. Ei hätiä mitiä. Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.
-------------------------
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J D Farag on egyptiläisjordanialainen Havaijin Kaneohe'n Calvary Chapelseurakunnan 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 1.3.-20. 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. ottaa erilaisen lähestymistavan koronaviruksen aiheuttamaan pelkoon.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä aistin Herralta, että olisin karkeasti
huolimaton, jos en käsittelisi koronaviruksen leviämistä.
- Jos luet samoja uutissyötteitä kuin minä, ja uskon että teetkin näin, on täysin selvää,
että tämä aiheuttaa paljon pelkoa.
- Pelkästään otsikot ennustavat pelottavan tarinan tulevista viikoista ja kuukausista.
Tässä on vain muutama:
• Maailman on varauduttava 'potentiaaliseen pandemiaan': WHO
• Kiinalla on mahdollisuus kohdata finanssikriisi, joka lähettäisi shokkiaallon ympäri

maailman
• Kiina lykkää parlamentin istuntoja keskellä koronavirustaistelua
• Koronavirus pyyhkii 1.7 biljoonaa dollaria Yhdysvaltain osakemarkkinoiden arvosta
kahdessa päivässä
• 10 vuoden valtionlainojen tuotto on ennätysmatala, kun koronavirus saa sijoittajat

pakenemaan turvallisiin kohteisiin
• Koronaviruksen aiheuttamat pelot saavat asuntolainakorot syöksymään 8 vuoden
alimmalle hintatasolle
• Valkoinen talo pyrkii hillitsemään yleistä levottomuutta koronaviruksen suhteen
• San Francisco julistaa hätätilan koronaviruksen vuoksi
• Leviääkö koronavirus Yhdysvalloissa? Se ei ole "jos", vaan "kun", CDC sanoo.
• CDC kehottaa amerikkalaisia valmistautumaan koronaviruksen puhkeamiseen: 'Tämä
saattaa olla rumaa'
• 'Vakavaa häiriötä jokapäiväisessä elämässä': CDC varoittaa amerikkalaisia
koronaviruksesta
• CDC hahmottelee, miltä koulujen, liikelaitosten sulkeminen näyttäisi pandemiassa
• Hongkongin hallitus jatkaa koulujen kiinnipitämistä koronaviruksen puhkeamisen
yhteydessä
• Hongkongin rakennusteollisuus hidastuu pysähtyäkseen, ja ammattiliitto kertoo, että
koronavirus on jättänyt 50 000 työntekijää työttömäksi
• 'Kaupunki on tuhottu': Etelä-Korean koronavirus-episentrumi on virtuaalinen
aavekaupunki
• Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean sotaharjoitusten odotetaan painuvan taka-alalle
koronaviruksen vuoksi
• Olympialaisten virkailijat painiskelevat koronaviruksen aiheuttaman uhan kanssa
• Israelin vaalit: Erityisiä äänestyspaikkoja on pystytetty koronaviruspotilaille
• Ennennäkemättömässä liikkeessä, israelilaisia suositeltiin välttämään kaikenlaista
matkustamista viruspelkojen vuoksi
• El Al -viranomainen varoittaa, että lentoyhtiö voi upota 'viikoissa' koronaviruksen vuoksi
• Ketään Havaijilla ei ole testattu koronaviruksen vuoksi, koska terveysviranomaiset
odottavat välineistöä CDC:ltä (Star Advertiser)
- Tämä on oppikirjatapaus siitä, kun et osaa kääntyä sen puoleen, jonka kykenet
tietämään, nimittäin Jumalan Sana ja Sanan Jumala.
- Tiedämme Raamatun sanovan, että ihmiskunta pystyy tuhoamaan kaiken elämän
suhteessa ydinaseisiin, kemiallisiin ja biologisiin aseisiin.
- Niin suuresti, että mikäli Jumala itse ei puuttuisi asioihin, kukaan ei selviäisi tästä
vertaansa vailla olevasta globaalista katastrofista.
Matteus 24:21-22 (KR 33/38) – ”Sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei
ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä
olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi; mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.”
- Jos kysyisit minulta, mikä on mielestäni suurin huolenaihe koronaviruksen suhteen,
minun olisi sanottava, että se on pelko ja paniikki.
- Näin siksi, että Jumala ei ole antanut meille pelon henkeä. Olla täynnä pelkoa ei ole
sellaisen uskon omaamista, että olen joko täynnä pelkoa tai täynnä uskoa.
- Toisin sanoen, olen täynnä pelkoa, kun en usko, että Jumala on ohjaksissa. Kuten joku
kerran sanoi, ”Jumala on kaikkien yläpuolella ja ylhäältä hallitaan kaikkea.”
- Väitän, että kaikki nykymaailmassa tapahtuva on juuri sitä, mitä meille kerrottiin
tapahtuvaksi lopun ajassa.
- Raamatun profetiasivut ovat tupaten täynnä hirveitä varoituksia katastrofaalisista
tapahtumista, jotka iskevät koko maapalloon.
- Nimittäin näitä ovat nälänhätä, sairaudet, ruttotaudit, sodat, luonnonkatastrofit,
taloudellinen romahdus ja jopa ihmisen sydämen pettäminen pelon vuoksi.

Luukas 21:25-28 (KR 33/38) – ”Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja
ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset
menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten
voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla
ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa
päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
- 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 2014-20 löytyy osoitteesta:
http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html
Lähettänyt Olli-R klo 15.51

