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Lopunaikain uupumus ja vihamielinen siirtyminen pois Raamatun profetiasta 

Tässä hyvinkin ajankohtainen pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys, jossa puhutaan etenkin kristittyjen 
väsymisestä lopunaikain ennusteluun, kun ylöstempausta ei ole tullut huolimatta monista ennustuksista viime 
vuosikymmeninä. Valitettavasti tämä turhautuminen näkyy nyt vihamielisenä suhtautumisena Raamatun profetiaan 
ja samalla se aiheuttaa myös uskosta luopumista (esim. entisen ystäväni Pasi Toivosen (Mänttä-Vilppula) tapaus; 
hänen 'katolilainen' sivustonsa tässä ja sieltä erityisesti tämä vapunpäivän kirjoitus, jossa hän purkaa 
turhautumistaan). Niinpä pastori Farag lainaa laajasti erästä tuoreehkoa uutisartikkelia, jossa kirjoittaja käsittelee 
juuri tätä 'lopunaikain uupumusta' kristittyjen kohdalla, joita ei enää Raamatun profetia kiinnosta toteutumattomien 
ennustusten vuoksi. Pilkka Jeesuksen takaisintuloa kohtaan onkin kasvanut huippuunsa viime aikoina. Mutta ei 
kuitenkaan mitään sellaista, jota Jumalan Sana ei olisi ennalta tiennyt. Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.

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

Mid-East Prophecy Update – June 17th, 2018
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 17.6.-18. Ne ovat erinomainen 
tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
 
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2018-06-17.pdf

Pastori J.D. puhuu lopunaikain väsymyksestä ja vihamielisestä siirtymisestä pois Raamatun 
profetiasta.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua jostakin, jonka Herra laittoi 
sydämelleni kertoakseni ”lopunaikain uupumuksesta (End Times Fatigue).”
- Tällä tarkoitan sitä, että osalla ei-kristittyjä näyttää olevan tämä voimakas uupumus ja 
samoin koskien kristittyjä, joilla sitä vasta onkin.
- Tämä johtuu useista syistä, joista päällimmäisenä on se, että on ollut monia vääriä 

https://nokialainen.blogspot.com/2018/06/lopunaikain-uupumus-ja-vihamielinen.html
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2018-06-17.pdf
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http://www.sunpoint.net/~patato/meltdown2018.html
http://www.heinola.org/~patato/cef.html
https://3.bp.blogspot.com/-CDtxilrcXP4/Ux-KfuXLp_I/AAAAAAAAEqE/_uLJrdo4MOA/s1600/J.D.+Farag.jpg


ennustuksia siitä, milloin ylöstempaus tapahtuu.

- Useita viikkoja sitten, Jerusalemissa asuva uskonveli Brian Schrauger, Jerusalem 
Journal'ista, lähetti minulle hyvin kiinnostavan artikkelin.
- Kuitenkin, kun olin lukenut sen, tunsin itseni jokseenkin vaivaantuneeksi, niin paljon, 
että päätin juuri arkistoida artikkelin, ja rukoilla sen sanoman suhteen.
- Sitten viime viikolla tarkistin artikkelin ja luin sen uudelleen, tällä kertaa erilaisten 
linssien läpi, kun jälleen kerran etsiskelin Herraa koskien sen sanomaa.

Artikkeli julkaistiin The Guardian'issa 19. toukokuuta 2018 ja kirjoittaja antaa ymmärtää: 
”Monille kristillisessä oikeistossa, Israelin valtiota on pidetty tärkeänä profetian 
täyttämisessä. Uudella sukupolvella on kuitenkin muita ajatuksia.” Artikkeli kirjoitettiin 
sillä viikolla, kun Trump'in hallinto päätti siirtää Yhdysvaltain suurlähetystön Tel Aviv'ista 
Jerusalemiin. Tässä muutamia otteita artikkelista. ”Avajaisseremoniassa, kaksi 
amerikkalaista puhujaa olivat evankelisia supertähtiä: pastori Robert Jeffress, useiden 
Israelia koskevien tuomiopäiväkirjojen kirjoittaja, ja John Hagee, joka tulkitsi äskettäisiä 
kuunpimennyksiä todisteena siitä, että lopun ajat ovat käsillä. Fox News'in 
persoonallisuus Jeanine Pirro totesi puolestaan, että Trump oli ”täyttänyt raamatullisen 
profetian”. ...1970-luvulla, ...miljoonat ...ostivat kirjan nimeltä Maa - entinen suuri 
planeetta (The Late Great Planet Earth), joka tulkitsi tapahtumia Israelissa todisteeksi 
siitä, että suuri Harmagedonin sota tapahtuisi 1980-luvun lopussa. ...sitä seurasi 
valtavan suosittu lopunaikojen salaliittoteoria ...Uusi Maailmanjärjestys (The New World 
Order), TV-saarnaaja Pat Robertson'in toiminta, ja sitten Left Behind -romaanit ja -filmit, 
jotka koskivat väkivaltaisia yhteenottoja Israelissa, jotka saisivat aikaan raamatullista 
profetian toteutumista. Ulkopuolisille, nämä tuomiopäivän pop-kulttuurin jutut näyttävät 
kaukaa haetulta mielettömyydeltä. Miljoonille kristityille ne ovat tiekartta 
maailmanlopulle. ...”Olemme käyneet tämän kaiken läpi ennenkin”, sanoi Bruce 
McCluggage, entinen evankelikaali, joka tunnustautuu nyt ”Kristuksen seuraajaksi”. 
...Mutta McCluggage'lle, hitaan loppuunpalamisen jälkeen, kun asiat eivät käyneetkään 
toteen, tuo vakaumus hiipui hitaasti. ”Se oli klassinen työkalu, jolla todistettaisiin 
ihmisille”, hän muistutti. ”Kysyimme: 'Jos Jeesus palaisi tänään, olisitko menossa 
Taivaaseen?' Se oli eräänlainen uhkaus ...ja ajattelimme, Israelin palatessa yhteen, että 
voisimme vauhdittaa Jeesuksen paluuta.” ...McCluggage ...on hitaasti etäännyttänyt 
itsensä kristillisestä oikeistosta. Tänään, hän istuu ...paikassa, joka on tunnettu sen 
”jälki-evankelikaalisesta (post-evangelical)” tai ”progressiivisevankelikaalisesta” joukosta.
Se näyttää kuin miltä tahansa hippi-modernilta kahvilalta, tarjoten kallista vaahtoavaa 
kahvia, merkkioluita ja indie-rock'in ääniraitoja. Kirjat, joiden niminä ovat Christianity After
Religion (Kristinuskon jälkeinen uskonto) ja The Rebirthing of God (Jumalan 
uudelleensynnyttäminen), täyttävät hyllyt; tapahtumia, kuten What Would Jesus Brew 
(Mitä juomia Jeesus valmistaisi)? – olueeseen keskittyvä raamattutunti – esiintyisi 
säännöllisesti. ...myymälä edustaa muutoksellista asennetta kristinuskoa kohtaan 
...sellaista, jolla ei ole paljon kiinnostusta Israelin ympärillä pyörivään apokalyptiseen 
retoriikkaan. ”On runsaasti nuoria millenniaaleja (1980- ja 1990-luvulla syntyneitä) 
keskikaupungilla, jotka kutsuisivat itseään evankelisiksi, jopa konservatiiveiksi, mutta 
eroavat suuresti vanhemmistaan”, ...jotka kasvoivat evankelisiksi, mutta eivät enää 
kutsuisi itseään tuolla tavalla. ”He eivät enimmäkseen ole Trump'in kannattajia; heillä on 
erilaisia näkemyksiä LGBT (seksuaalivähemmistöt) -asioista, eivätkä he ole mukana 
keskusteltaessa lopunaikojen teologiasta … Varmastikin tämän sukupolven suhteen on 
olemassa eräänlaista väsymistä. Tämä ”jälki-evankelinen” sukupolvi kasvatettiin 
säännöllisellä ruokavaliolla matalan budjetin elokuvia ja roskakirjallisuutta, jotka 
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injektoivat voimakkaan pelon tulevasta ylöstempauksesta (rapture), ollen dynamiikkaa, 
jota on lennokkaimmin kuvannut edesmennyt Billy Graham. ”Otan Raamatun yhteen 
käteen”, hän sanoi, ”ja otan sanomalehden toiseen käteen. Ja luen lähes samat sanat 
sanomalehdestä kuin luen Raamatusta. Sitä toteutetaan joka päivä ympärillämme.” 
1990-luvulla, Christopher Stroop oli yksi tällainen evankelikaali. Hän on nyt luopunut 
uskostaan ja johtaa sosiaalisen median kampanjaa, joka pyrkii piristämään ”ex-
evankelikaaleja” hashtageilla kuten #emptythepews (kirkonpenkkien tyhjyys) ja 
#raptureanxiety (tempaus-ahdistus).”

https://www.theguardian.com/world/2018/may/19/evangelicals-israel-usa-end-times

- Minun on sanottava, että olen ollut pitkään ristiriidassa, kun on kyse siitä, minkä näen 
vihamielisenä siirtymisenä pois Raamatun profetiasta.
- Tästä syystä olen kysellyt Herralta, miksi on olemassa kasvavaa halveksuntaa aikana, 
jolloin tapahtuu merkittävää profeetallista kehitystä.
- Tehdessäni näin, Herra, niinkuin Hän vain voi, rauhoitti ja rohkaisi sydäntäni liittyen 
tähän edellämainittuun ”lopunaikain uupumukseen (End Times Fatigue)”.

2. Piet. 3:3-12 (KR 33/38) – ”Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee 
pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: "Missä
on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki 
pysynyt, niinkuin se on ollut luomakunnan alusta." Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, 
että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan 
olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui 
vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle,
säästetyt jumalattomain ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään. Mutta tämä yksi 
älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niinkuin tuhat 
vuotta ja tuhat vuotta niinkuin yksi päivä". Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, 
niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, 
sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. 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!”

- Uskallan sanoa, että tämä profetia on sopusoinnussa kaikkien muiden Raamatun 
profetioiden kanssa, jotka ovat alkamassa toteutua nopeasti ja samanaikaisesti.
- Näin ollen, sen sijaan, että olisimme lannistuneita ja masentuneita siitä mitä tapahtuu, 
voimme olla innoissamme ja odottavia Hänen tulemukselle.
- Mutta jos kaikki tämä on pelottavaa sinulle, niin se on osoitus siitä, että sinun on tultava
pelastavaan tietämykseen Jeesuksesta Kristuksesta.

Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-18 löytyy 
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

Lähettänyt Olli-R klo 22.14
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