lauantai 17. elokuuta 2019
Maan päälle tuleva pelko viimeisinä päivinä eli NYT!
Seuraavassa suomentamassani pastori J.D. Farag'in tuoreimmassa Lähi-idän profetiapäivityksessä
kerrotaan maan päälle tulevasta pelon hengestä ennen Jumalan tuomioita. Tämä käy ilmi useista
Raamatun lopunaikojen profetioista, jotka käyvät yhteen tämänpäivän uutisraporttien kanssa, erityisesti
Amerikkaa koskien, joka tullaan pian tuomitsemaan suurena Babylonina (Ilm. 18). Se, miten tämä pelko
tulee maan päälle, on Farag'in profetiapäivityksen keskeinen teema. Myös uskovilla voi ilmetä pelkoa.
-------------------------

Bible Prophecy Update – August 11th, 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 11.8.-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 pelosta, joka tulee maan päälle viimeisinä päivinä.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua kanssanne siitä, mikä
mielestäni on tehokkain ase, jota vihollinen käyttää uskovia vastaan.
- Nimittäin pelko siitä, mitä on tulossa ja joka on jo alkamassa tulla koko maailman ylle
näinä historian viimeisinä päivinä.
- Yksi lopun ajan Raamatun profetioista, josta ei oikeastaan ole puhuttu niin paljon, on
se, kuinka tämä pelko tulee maan päälle.
Jesaja 24:17-18 (KR 33/38) – ”Kauhu ja kuoppa ja paula on edessäsi, sinä maan
asukas. Joka pakenee kauhun ääntä, se putoaa kuoppaan, ja joka kuopasta nousee, se
puuttuu paulaan. Sillä korkeuden akkunat aukenevat ja maan perustukset järkkyvät.”
Luukas 21:25-26 (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.”
Luke 21:25–26 (KJV) - 25 “And there will be signs in the sun, in the moon, and in the
stars; and on the earth distress of nations, with perplexity, the sea and the waves
roaring; 26 men’s hearts failing them from fear and the expectation of those things
which are coming on the earth, for the powers of the heavens will be shaken.
Luukas 21:10-11 (KR 33/38) – ”Sitten hän sanoi heille: "Kansa nousee kansaa
vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja tulee suuria maanjäristyksiä, tulee ruttoa
ja nälänhätää monin paikoin, ja taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja suuria merkkejä.”
Luke 21:10–11 (KJV) - 10 Then he said to them: “Nation will rise against nation, and
kingdom against kingdom. 11 There will be great earthquakes, famines and pestilences
in various places, and fearful events and great signs from heaven.
- On mielenkiintoista huomata, että sana alkuperäiskielellä kansalle (nation) on
kreikkalainen sana ”etnos”, josta saamme sanan etninen.
- Toisin sanoen, Jeesus sanoo, että lopun aikaan eri etnisyyden ja rodun omaavat
ihmiset nousevat muita rotuja vastaan.
- Ehkä on sanomattakin selvää, mutta se, mitä tapahtuu, on tykkäämiset (likes), joita
emme ole koskaan ennen nähneet eritoten täällä Yhdysvalloissa.
Israelilainen Haaretz julkaisi torstaina raportin presidentti Trump'ista, joka läimäytti
Shepard Smith'iä ja Fox News'iä, kun Smith sanoi valkoisen nationalismin olevan
todellinen ongelma. Fox News -uutisankkuri Shepard Smith soti suorassa lähetyksessä
keskiviikkona kollegaansa Tucker Carlson'ia vastaan, joka väitti päivää ennen, että
valkoinen ylivalta ei ”oikeastaan ole todellinen ongelma Amerikassa.” ... Smith'in sanat
olivat suorassa ristiriidassa Carlson'in kanssa, joka väitti: ”Koko juttu on valhetta,
...Valkoinen ylivalta ei oikeastaan ole todellinen ongelma Amerikassa.” Carlson lisäsi,
että juttu valkoisesta ylivallasta on ”huijausta” ja ”salaliittoteoria, jota käytetään maan
jakamiseen”.
https://www.haaretz.com/us-news/trump-slams-shepard-smith-and-fox-news-aftersegment-on-white-nationalism-being-real-1.7651468?
utm_source=Push_Notification&utm_medium=web_push&utm_campaign=GeneralBethatasitmay
- Kuinka olkoonkin, tosiasia on, että olemme jakautuneita, ja tämä on juuri se, minkä
saatana on onnistunut tekemään Amerikan tuhoamiseksi.
- Luulen, että voisit sanoa kyseessä olevan oppikirjatapaus ”Hajoita ja hallitse”
-menetelmästä, kun etninen rotu nousee etnistä rotua vastaan.
- Tämän seurauksena ihmiset, jopa kristityt, alkavat pelätä sitä, mikä on nyt
kohtaamassa maata, kuten Jeesus sanoi.
Tämä USA Today -raportti kertoo kaiken, koskien sitä, että Amerikka on ”reunalla”.
”...Viikon mittainen joukkoampumisten sarja on ravistellut amerikkalaisia, ja useat väärät
raportit ja sepitelmät aktiivisista ampujista ovat levinneet ympäri maata, korostaen
akuuttia pelkoa, jota monet amerikkalaiset tuntevat tapausten vanavedessä. Sen
osoitti paniikki, joka levisi nopeasti Times Square'lla, kun kova pamaus sai väkijoukon
hajaantumaan kaikkiin suuntiin. Se, mitä monet ajattelivat tuona hetkenä, olisi uusi
tragedia USA:n joukkoampumisten meressä, joka osoittautui jälleen vääräksi

hälytykseksi. Moottoripyörän pakoputki paukahteli sopimattomaan aikaan, kajahtaen
kuin aktiivisen ampujan laukaukset.”
https://eu.usatoday.com/story/news/nation/2019/08/07/active-shooter-false-reports-putamerica-edge-after-mass-shootings/1942249001/
Jesaja 8:11-13 (KR 33/38) – ”Sillä näin sanoi minulle Herra, kun hänen kätensä valtasi
minut ja hän varoitti minua vaeltamasta tämän kansan tietä: "Älkää sanoko salaliitoksi
kaikkea, mitä tämä kansa salaliitoksi sanoo; älkää peljätkö, mitä se pelkää, älkääkä
kauhistuko. Herra Sebaot pitäkää pyhänä, häntä te peljätkää ja kauhistukaa.”
Matteus 10:28 (KR 33/38) – ”Älkääkä peljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät
voi tappaa sielua; vaan ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin
hukuttaa helvettiin.”
- Viimeinen ajatus; se liittyy Jobiin ja silmiinpistävään varoituksen poissaoloon
Saatanalta, että hänellä oli Jumalan lupa.
- Jumala ei antanut Saatanalle lupaa hyökätä Jobia vastaan pelon hengellä aiemmin,
hänellä oli vain lupa hyökätä Jobin kimppuun, ei varoittaa Jobia.
- Toisin sanoen, milla tahansa peloilla Saatana hyökkääkin sinua vastaan, niin se ei
tapahdu siksi, että hänellä olisi ollut siihen lupa, vaan hän vain tekisi sen.
Jaakob 5:11 (KR 33/38) – ”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.”
Heprealaiskirje 10:36-37 (KR 33/38) – ”Sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne
Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Sillä "vähän, aivan vähän aikaa
vielä, niin tulee hän, joka tuleva on, eikä viivyttele;”
- 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.
1. Korinttolaiskirje 15:1-4 (KR 33/38) – ”Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen
evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa
myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin
minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen
kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme
tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista
kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan,”
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
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