lauantai 1. elokuuta 2015
Maailman paheneva pahuus viestittää Jeesuksen paluun läheisyyttä
Tässä pastori J. D. Farag'in profetiapäivitys heinäkuun alkupäiviltä 2015, jossa hän muistuttaa uskovia Herran
paluun läheisyydestä, joka näkyy lisääntyvänä moraalittomuutena ja pahuutena eri asioissa maailman taholta.
Tällä kasvavalla pahuudella Jumala voi ravistella omaa kansaansa pyhittäytymiseen ja Kristuksen paluun
odotukseen. Profetiapäivityksen suomensi: Samuel Korhonen
----------------------

Mid-East Prophecy Update – July 5th, 2015
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 5.7.-15. Ne ovat
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2015-07-05.pdf
Pastori J.D. jakaa jotain sellaista, joka on ollut hänen sydämellään viime aikoina koskien sitä,
että Jumala käyttää maailman pahenevaa pahuutta irrottamaan kristittyjen otteen tästä
maailmasta ja sen asioista.
- Tunnen, että tämänkertaisessa päivityksessä Pyhä Henki tahtoisi minun puhuvan jostakin
sellaisesta, joka on ollut sydämelläni viime aikoina.
- Se mistä puhun, on tämä tunne, että Jumala käyttää tämän maailman pahenevaa pahuutta
irrottamaan otteemme tästä maailmasta.
- Varsinkin, koska se liittyy USA:han ja johtuu rakkaudestamme tähän maahan ja vapauteemme tässä
maassa.
- Valitettavasti näemme monien noista vapauksista haihtuvan, kuten todistaa hiljattainen samaa
sukupuolta olevien avioliiton laillistaminen.

- Minusta oli aika mielenkiintoista, että tämän harkitun Jumalan tuomion pilkkaamisen vanavedessä
monet näkivät sen hyvänä asiana.
- Se ei ole niiltä, joilta voisi luulla. Ennemminkin se on niiltä, jotka luulevat olevansa kristittyjä ja/tai
luulevat Jumalan hyväksyvän sen.
En voi sanoa yllättyneeni, kun eräs hyvä ystävä sähköpostitti minulle linkin tähän CNN:n tarinaan
otsikolla, “Rainbow flag maker was inspired by Bible, U.S. Flag (Sateenkaarilipun tekijä sai innoituksen
Raamatusta ja Yhdysvaltojen lipusta)”
- Jos tämä ei ole tarpeeksi paha, niin raportoitiin, että noin 26 miljoonaa Facebook -käyttäjää lisäsi
sateenkaaren profiilikuvansa yläpuolelle.
- Huhuttiin, että se oli juoni Facebook'ilta jäljittää ja kerätä tietoa siitä, millainen vaikutus tällä on
heidän käyttäjiinsä.
- Kuinka olkoonkin, on käymässä aika selväksi, että elämme ajassa, jota parhaiten kuvaa penseä
Laodikean seurakunta.
Ilm. 3:14-22 Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen
todistaja, Jumalan luomakunnan alku: Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä etkä palava; oi,
jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä kylmä, olen minä
oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään
tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon
sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin
pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit.
Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan; ahkeroitse siis ja tee parannus.
Katso, minä seison ovella ja kolkutan; jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn
hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan, ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä
annan istua kanssani valtaistuimellani, niinkuin minäkin olen voittanut ja istunut Isäni kanssa hänen
valtaistuimellensa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo.'"
- Väittäisin, että Jeesuksen Kristuksen seurakunta on ratkaisun paikalla ja on vain ajan kysymys,
milloin se on liian myöhäistä.
- Ratkaisu, joka jokaisen seurakunnan ja jokaisen kristityn on tehtävä, on, että kehen tai mihin asettaa
luottamuksensa.
- Luotatko varoihisi? Jos luotat, niin et tarvitse katsoa sen kauemmas kuin Kreikkaan. Tämä on se,
johon koko maailma kohta johdetaan.
- Rohkenisin sanoa, että se, mitä tapahtui viime viikolla Kreikassa, pitäisi olla riittävä syy jokaiselle
kristitylle päästää irti tästä maailmasta.
- Vien sen askelta pitemmälle ja ehdotan, että kaikki, mitä maailmassa tänä päivänä tapahtuu, on
Jumalan keino herätellä ja ravistella ihmisiä.
- Antanet minulle anteeksi tavan, kuinka sanon tämän, mutta Jumala ravistelee ja herättelee, jotta
ihmiset odottaisivat Kristuksen paluuta.
- Uskon todella koko sydämestäni, että me olemme Herran paluun kynnyksellä Hänen morsiamensa,
Jeesuksen Kristuksen seurakunnan, tempauksen muodossa.
- Jos ihmiset olisivat rehellisiä, heidän olisi pääteltävä ilman epäilyksen häivääkään, että Raamatun
profetia on toteutumassa hyvin nopeasti.
- Lisää tähän tutkijoiden ja Raamatun opettajien kasvava joukko, jotka kaikki sanovat samaa: olemme
hyvin lähellä.
- Kääntäen, tähän voi lisätä kasvavan joukon Raamatun profetian pilkkaajia, jotka sanovat, ettemme
ole.
- Itseasiassa tämä on vielä toinen profetia, joka on nyt toteutumassa, kuin ei koskaan ennen, koskien
niitä, jotka lisääntyvästi pilkkaavat meitä.
- Minusta on mielenkiintoista, että apostoli Pietari mainitsee Pyhässä Hengessä, että maailma
tahallaan unohtaa Jumalan tuomion.
2 Piet. 3:3-16 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! Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja
uutta maata, joissa vanhurskaus asuu. Sentähden, rakkaani, pyrkikää tätä odottaessanne siihen, että
teidät havaittaisiin tahrattomiksi ja nuhteettomiksi, rauhassa, hänen edessänsä; ja lukekaa meidän
Herramme pitkämielisyys pelastukseksi, josta myös meidän rakas veljemme Paavali hänelle annetun
viisauden mukaan teille on kirjoittanut; niinkuin hän tekee kaikissa kirjeissään, kun hän niissä puhuu
näistä asioista, vaikka niissä tosin on yhtä ja toista vaikeatajuista, jota tietämättömät ja
vakaantumattomat vääntävät kieroon niinkuin muitakin kirjoituksia, omaksi kadotuksekseen.
Lähettänyt Olli-R klo 12.58

