maanantai 29. huhtikuuta 2019

Lisääntyvä vaino kristittyjä kohtaan luonteenomaista näille
viimeisille päiville aikakaudessamme
Tässä hyvin aiheellinen tuore profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta, jonka suomensin. Käsiteltävänä on
lisääntyneet hyökkäykset kristittyjä kohtaan maailmanlaajuisesti nykypäivänä. Tämä luonnollisesti
aiheuttaa kristityissä useita negatiivisia tunnereaktioita. Kuitenkin meille on annettu Raamatussa
rohkaisun ja kehotuksen sanoja näille päiville, joita noudattamalla selviydymme Herran tulemukseen
asti. Tämä onkin pastori Farag'in pointtina tässä profetiapäivityksessä kun maailma käy yhä vain
antikristillisemmäksi eli pahuus kasvaa Nooan päivien mittoihin.
--------------------------

Mid-East Prophecy Update – April 28th, 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 Lähi-Idän
tapahtumiin ja terve eskatologia. Hän osaa käyttää internettiä esimerkillisen
tehokkaasti, kuten ylläolevista linkeistä voi päätellä. Seuraavassa suomennetut
”notet” Lähi-Idän profetiapäivitykseen 28.4.-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 puhuu vastauksestamme lisääntyviin hyökkäyksiin kristittyjä kohtaan.
- Koskien tämänkertaista profetiapäivitystä, olisin mielestäni karkean huolimaton jos en käsittelisi
kristittyjen joukkomurhaa Sri Lankassa.
- Epäilemättä tiedättekin, että tämä tapahtui ylösnousemussunnuntaina ja kuolonuhrien lukumäärä on
noussut 253:een ja lisäksi moni loukkaantui.
- Valitettavasti se on kiistaton tosiasia, että kristityt ovat nykyään maailman vainotuimpia ihmisiä, ja
tilanne on pahentumassa.
Torstaina CBN News'illä oli artikkeli siitä, miten Sri Lankan tuoreista kirkkohyökkäyksistä syntyneistä
varoituksista huolimatta, tuo maailmanlaajuinen kristillinen vaino on edelleen hämärän peitossa.
Lainaten artikkelia: ”Viime sunnuntaina tapahtuneet pommitukset olivat yksi maailman pahimmista
terroristihyökkäyksistä …mutta yhä on tunne, että amerikkalaiset eivät käsitä sitä, että kristityt ympäri
maailman ovat erittäin tähdättyjä.” Itseasiassa New York Times esitti tällä viikolla mielipidekirjoituksen,
jossa kysyttiin: ”Ovatko kristityt etuoikeutettuja vai vainottuja?” Doug Bandow, CATO-instituutin

analyytikko vastaa tähän kysymykseen kirjoittamalla: ”Kristinuskon hallitseva asema amerikkalaisessa
kulttuurissa on hämärtänyt sen tosiasian, että se on vainotuin uskonto maailmanlaajuisesti.”
http://www1.cbn.com/cbnnews/cwn/2019/april/sri-lanka-says-easter-attack-leader-died-in-hotelbombing
Myöskin torstaina, Fox News'illä oli tekstikappale antikristillisyyden noususta kaikkialla maailmassa,
mainiten viimeaikaisten kristittyjä vastaan tehtyjen hyökkäysten lukumäärän pelkästään Afrikassa. On
tärkeää ymmärtää, että hyökkäykset juutalaisia ja kristittyjä vastaan tulevat islamista, tarkemmin
Koraanista, joka todella käskee muslimeja iskemään kauhulla ja tappamaan ”kirjan ihmisiä”.
Tiistaina Arutz Sheva julkaisi raportin siitä, miten islamilainen valtio on ottanut vastuun pommituksista.
Saatat muistaa, kun entinen presidentti Barack Obama sanoi, että Islamilainen Valtio (Islamic State) ei
ole islamilainen saati valtio. [Barack Obama kutsui ISIS:tä ISIL:ksi, jossa L = Levantti, joka käsittää
myös Israelin alueen. Suom. huom.]
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/262223
Sen ei pitäisi tulla minään yllätyksenä Washington Times'in mukaan, kun Obama ja Clinton kallistivat
heidän antikristillisiä 'pääsiäisen palvoja' -hattujaan. ”Barack Obama ja Hillary Clinton välttivät
käyttämästä sanaa ”kristityt”, kun he kommentoivat Twitterissä näistä kauhistuttavista hyökkäyksistä –
kyllä, kutsuttakoon sitä siksi, mitä se on, please – kristittyjä vastaan Sri Lankassa pääsiäissunnuntaina,
joita kuoli ja loukkaantui satamäärin. Sen sijaan ex-presidentti ja entinen ulkoministeri kutsuivat uhreja
”pääsiäisen palvojiksi (Easter worshippers)”. Se ei ole vain outoa ja luonnotonta. Se on poliittista
laskelmointia. Tässä se, mitä Obama twiittasi: ”Hyökkäykset turisteja ja pääsiäisen palvojia vastaan Sri
Lankassa ovat hyökkäys ihmiskuntaa vastaan. Päivänä, joka on omistettu rakkaudelle, lunastukselle ja
uudistumiselle, rukoilemme uhrien puolesta ja seisomme yhdessä Sri Lankan kansan kanssa.” Ja
Clinton kirjoitti tämän: ”Tänä monien uskontojen pyhänä viikonloppuna meidän on seistävä yhdessä
vihaa ja väkivaltaa vastaan. Rukoilen kaikkien puolesta, joita tämän päivän hirvittävät hyökkäykset
pääsiäisen palvojia ja matkailijoita vastaan Sri Lankassa ovat koskettaneet.” Herranjumala, ihmiset. Se
oli hyökkäys kristittyjä vastaan. Se oli hyökkäys kristinuskoa vastaan. Kutsumalla heitä ”pääsiäisen
palvojiksi” on poliittinen temppu, jonka tarkoituksena on tampata radikaalin islamilaisen terrorin
kristittyihin ja kristinuskoon kohdistuvat todellisuudet.”
https://www.washingtontimes.com/news/2019/apr/22/barack-obama-hillary-clinton-tip-anti-christian-ea/?
utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork
- Jos olet yhtään kaltaiseni ja epäilen, että oletkin, niin reaktio tälle kaikelle on eräänl. suuttumus ja
varmastikin oikeutettu viha.
- Toinen reaktio voi olla pelko, joka voi johtaa masennukseen ja epätoivoon, kun näemme, että asiat
voisivat jopa pahentua meidän kannalta.
- Onneksi meidän ei tarvitse reagoida millään näistä tavoista niiden toiveiden perusteella, joita meille
asetetaan näinä viimeisinä päivinä.
1. Ole kärsivällinen – Jaakob 5:7-11 (KR 33/38) – ”Niin olkaa kärsivällisiä, veljet, Herran tulemukseen
asti. Katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa
syksyisen sateen ja keväisen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulemus
on lähellä. Älkää huokailko, veljet, toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi; katso, tuomari seisoo ovella.
Ottakaa, veljet, vaivankestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran
nimessä. Katso, me ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet; Jobin kärsivällisyyden te olette
kuulleet, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet. Sillä Herra on laupias ja armahtavainen.”
2. Ole rohkaistu – 1. Tess. 4:14-18 (KR 33/38) – ”Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut
ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen
kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme
tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on
tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa
kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne,
temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla
Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.”

3. Ole jumalallinen – 2. Piet. 3:10-12 (KR 33/38) – ”Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja
silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on
tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa
ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat
hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!”
- Tässä tärkein asiaa lopuksi: Kristuksen paluu hänen morsiantaan varten on ovella, mikä on ainoa
toivomme pelastusta ja ruumiinlunastusta ajatellen.
- 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. 10:910).
- 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 23.45

