tiistai 17. syyskuuta 2019

Maailma on levottomassa tilassa nykyään, mikä saa meidät
luottamaan Herraan eikä ihmiseen
Tässä tuore suomentamani Lähi-idän profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta, joka tällä erää keskittyy
paraikaa käytävien Israelin vaalien uutisjuttuihin ennen näitä vaaleja ja siihen, miten maailma on eräällä
tavalla geopoliittisessa murrosvaiheessa, joka on otollista aikaa kääntyä Herran puoleen. Kaikki
Raamatun lopunaikojen profetiat ovat toteutumaisillaan ja Herran paluu on ovella. Paljon tapahtuu ja
aikainmerkit saavat uskovat rohkaisemaan itsensä ja nostamaan päänsä vapautuksensa edellä (Luuk.
21:28).
------------------------

Bible Prophecy Update – September 15th, 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 15.9.-19. 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. puhuu siitä, kuinka geopoliittinen murros saa meidät luottamaan Herraan eikä
ihmiseen.

- Ennenkuin menemme tämänkertaiseen päivitykseen, haluan mainita, että en ole täällä
ensi viikolla, kun olen puhumassa Jan Markell'in konferenssissa.
- Minulla on etuoikeus olla yksi puhujista pastori Robert Jeffress'in, pastori Jack Hibbs'in,
Amir Tsarfati'n ja Jan Markell'in kanssa.
- Konferenssi lähetetään suorana lähetyksenä tuona lauantaina 21. syyskuuta kello
8.45–17 (CDT eli Central Daylight Time, joka on 8 tuntia jäljessä Suomen aikaa)
menemällä osoitteeseen www.olivetreeviews.org.
- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan käsitellä asiaa, jonka Herra laski
sydämelleni myöhään, koskien tätä kasvavaa epävarmuutta.
- Tutkiessani nykyistä geopoliittista maisemaa hämmästyin, kuinka ratkaisematonta

kaikki on hallituksellisesti ja taloudellisesti.
- Erityisesti kun se liittyy Yhdysvaltoihin ja Israeliin, joka menee vaaliuurnille alle 48
tunnin kuluessa valitakseen pääministerin.
Jerusalem Post kertoi torstaina Netanyahu'n paljastaneen, että hänen omien sisäisten
kyselyjensä perusteella hän ei tule voittamaan vaaleja 17. syyskuuta. ...Hän syytti
oikeusministeri Avichai Mandelblit'ia estämästä häntä liittämään Jordanin laaksoa
Israeliin, jonka hän sanoi haluavansa tehdä vaalien alla.
https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=601465
Kuten voitte kuvitella, ei ollut mitään tuomitsemisen puutetta kansainväliseltä yhteisöltä,
jos Netanyahu valittaisiin uudelleen ja hän pysyisi liitossuunnitelmissaan soveltamalla
suvereniteettiaan Jordanin laaksoon. Arutz Sheva'n mukaan, YK:n pääsihteeri Antonio
Guterres varoitti, että tällainen siirto ei olisi vain vakava kansainvälisen oikeuden
rikkomus, vaan hän oli myös sanonut, että se ”olisi tuhoisaa neuvottelujen ja alueellisen
rauhan elvyttämispotentiaalille, samalla kun se heikentää vakavasti kahden valtion
ratkaisun toteuttamiskelpoisuutta.” ...Palestiinalaishallinnon (PA) puheenjohtaja
Mahmoud Abbas oli raivoissaan seurannut Netanyahu'n ilmoitusta ja uhkasi lopettaa
kaikki Israelin kanssa tehdyt sopimukset, jos Netanyahu etenee suunnitelmansa kanssa.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/268765?
fbclid=IwAR0w0CK5m7e4TUDmk7FKOPUGlJiWvZ9f0vyxy4k36pA8-KZAPIIjo7heaac
Keskiviikkona The Times of Israel kertoi Venäjän varoittaneen pääministeri Benjamin
Netanyahu'a, että hänen lupauksensa ulottaa Israelin suvereniteetti Jordanin laaksoon
voisi kasvattaa jännitteitä... Moskovasta tullut takaisku tuli erityisen hankalaan aikaan
Israelin johtajalle, jonka oli määrä matkustaa torstaina Venäjän Sotšin lomakeskukseen
neuvottelemaan Putin'in kanssa.
https://www.timesofisrael.com/ahead-of-sochi-trip-russia-scolds-netanyahu-over-jordanvalley-annexation-vow/
- Tässä se, mihin pyrin tällä kaikella: Kaikki, kaikkialla, nähtävästi jokainen on
vähintäänkin murrostilassa.
- Vaikka olen erittäin tietoinen siitä, että tämän sanominen saattaa vaikuttaa hiukan
rohkealta, on todettava, että levottomuuden tilanne on todella hyvä asia; Jumalan asia.
- Tämä johtuu useista syistä, joista vähäisin ei ole se, että viime kädessä ei oikeastaan
ole merkitystä sillä, kuinka kaikki luonnistuu.
- Epäilemättä olet kuullut sanonnan, että emme ehkä tiedä mitä tulevaisuus pitää
sisällään, mutta tiedämme Kuka omistaa tulevaisuuden.
- Ehdotan, että hallitsemattomalla epävarmuudella, joka liittyy siihen, mitä tulevaisuus
pitää sisällään, on tarkoitettu vaikutus, jotta katsoisimme Herraan.
- Vien sen askeleen pidemmälle ja ehdotan myös, että epävarmuus voi toimia suuresti
kaivattuna muistutuksena luottaa Jumalaan ihmisen sijasta.
Psalmi 118:8-9 (KR 33/38) – ”Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ihmisiin.
Parempi on luottaa Herraan, kuin turvata ruhtinaihin.”
Jeremia 17:5-9 (KR 33/38) – ”Näin sanoo Herra: Kirottu on se mies, joka turvaa ihmisiin
ja tekee lihan käsivarreksensa ja jonka sydän luopuu Herrasta. Hän jää alastomaksi
arolle eikä näe mitään onnea tulevan; hän asuu poudan polttamissa paikoissa

erämaassa, asumattomassa suolamaassa. Siunattu on se mies, joka turvaa Herraan,
jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka ojentaa juurensa
puron puoleen; helteen tuloa se ei peljästy, vaan sen lehvä on vihanta, ei
poutavuonnakaan sillä ole huolta, eikä se herkeä hedelmää tekemästä. Petollinen on
sydän ylitse kaiken ja pahanilkinen; kuka taitaa sen tuntea?”
- Ennenkuin lopetamme, toivon, että ystävällisesti kestätte minua, kun pyydän
anteeksiantoa viime viikolla tekemäni kommentin suhteen.
- Olin rohkeasti todennut, että yksi tärkeimmistä syistä miksi kristityt eivät ole
innostuneita ylöstempauksesta johtuu siitä, että he rakastavat tätä maailmaa. [Se on
muuten totta. Suom. huom.]
- Tunsin suurta syyllisyyttä ja nöyrryin monista niiden ihmisten kommenteista, joilla on
aikuisia lapsia ja läheisiä, jotka eivät ole pelastettuja. [Ja höpsistä sanon minä. Jeesus
sanoo suoraan ylöstempausta koskien, että toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään
(siis esim. 2 veljestä pellolla, Matt. 24:40,41). Muistetaan myöskin Lootin vaimo, joka
muuttui suolapatsaaksi. Ei ole mikään syy viivyttää Jeesuksen toista tulemusta
vetoamalla läheistensä pelastumattomuuteen. Jumalalla on määräämänsä aikataulut,
eikä niitä ihminen voi muuttaa. Jumala on tiukka näissä asioissa; rakkaus maailmaan
kadottaa. Suom. huom.]
• Ei ole niin, että en kaipaisi mennä kotiin. Olen uupunut. Mutta lapseni ja
lapsenlapseni eivät ole siellä missä heidän pitäisi olla.
• Ehkä olemme vain niin huolissamme perheestämme (ne jotka eivät ole valmiita), ja
silloin sydämemme on maahan sidottu.
• Joillakin meistä uskovista on aikuisia LAPSIA, jotka ovat kadotetussa tilassa! Siksi
pyydän Jumalaa odottamaan, vetämään hänet Itseensä. Tämä on lapseni! Haluan
olla Vapahtajani kanssa. Haluan myös, että kadotetut tulevat lunastetuiksi.
• Ainoa syy, miksi haluaisin, että tempaus lykkääntyy, on, että pelastumattomilla
perheenjäsenillä olisi aikaa tehdä heidän sydämensä sopiviksi suhteessa Herraan.
- Lopuksi haluan tarjota rohkaisun sanan tältä osin ja sanoa, että Jumala haluaa heidän
olevan oikeassa suhteessa Häneen enemmän kuin me haluamme.
- 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 15.35

