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Miten Raamatun profetia vaikuttaa elämiimme näinä viimeisinä päivinä ja 
mikä on kärsimyksen tarkoitus kristityn elämässä? 

Tässä hieman erilaisessa pastori J.D. Farag'in tuoreessa Lähi-idän profetiapäivityksessä halutaan 
muistuttaa kristittyjä valmiina olemisesta ylösottoa varten tänä nykyisenä aikana, kun tilanne esim. 
Lähi-idässä on kehittynyt kohti Googin sodan puhkeamista Syyrian konfliktin kautta. Profeetalliset 
palikat ovat loksahtaneet paikoilleen. Tästä mennäänkin kysymykseen Raamatun profetian 
vaikutuksesta meidän elämiimme, sillä tässä maailmassa kristityillä on yleensä ahdistus ja vain toivo 
Jeesuksen pikaisesta paluusta ”pitää meitä hengissä”. Lopuksi pastori Farag selittää kärsimyksen 
merkitystä kristityn elämässä. Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.

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

Mid-East Prophecy Update – January 13th, 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 
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 13.1.-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 siitä, miten Raamatun profetia vaikuttaa elämiimme näinä viimeisinä päivinä.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksestä haluan tehdä jotain hieman erilaista kuin mitä 
yleensä teemme, ja viettää aikaa koskien sitä, että ”miksi”.
- Tällä tarkoitan, että ”miksi” näitä viikottaisia päivityksiä, kun ajatellaan, mitä Herra tekee
ja synnyttää niiden kautta.
- Oletan, että voisitte sanoa, että päivitysten tarkoitus on siinä, miten ne vaikuttavat 
elämiimme näinä viimeisinä päivinä.
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Aloitan tällä Jerusalem Post'in eilisellä raportilla, kun Israelin puolustusvoimat iski Iranin 
ja Hizbollah'in kohteisiin lähellä Damaskosta. Libanonissa tehdyn raportin mukaan 
Israelin ilmavoimien lentokoneet kaartelivat matalalla maan eteläosassa ja siellä kuultiin 
”äänekkäitä pamauksia (sonic booms)” ...Räjähdyksistä raportoitiin myös Syyrian 
pääkaupungin yllä. Syyrian ilmapuolustusyksiköt ampuivat viholliskohteisiin 
Damaskoksen yläpuolella ja tuhosi useita, ...Syyrian opposition lähteet kertoivat, että 
Israelin ilmavoimat hyökkäsi Iranin militioiden tukikohtiin ja Assadin hallinnon joukkoja 
vastaan Damaskoksesta lounaaseen.

https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=577082

- Syy, miksi aloitan tällä tuoreella uutisella, johtuu hyvin erityisestä profetiasta, joka 
löydetään Jesajan luvusta 17:1.

Jesaja 17:1 (KR 33/38) – ”Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan 
kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi.”

- Haluan esittää, että olemme tämän profetian täyttymisen kynnyksellä, joka koskee 
Damaskosta, ja joka käynnistää Hesekielin 38. luvun.
- Syynä tähän on se, että Venäjä, Iran, Turkki ja muut liittoutuneet kansakunnat 
hyökkäävät Israeliin sen pohjoiselta rajalta.
- Kun, ja ei jos, he tekevät näin, uskon, että se tulee olemaan sopusoinnussa 
seurakunnan ylöstempauksen kanssa, ja aloittaa seitsemän vuoden ahdistuksen.

- Vaikka olen syvästi tietoinen siitä, että tämä skenaario voi olla väärin, niin kysymys, 
jonka haluan esittää, on tämä: ”Mitä jos se ei olekaan ja näin tulee tapahtumaan?”
- Eikö olisikin järkevämpää, että haluamme olla valmiita, ja että sitä ei tapahdu, kuin että 
emme olisi valmiita, ja se vain tapahtuu?
- Juuri tästä syystä halusin viettää aikaa puhumalla edellä mainitusta ”miksi” -teemasta, 
koska sillä on vaikutusta elämiimme.

1. Joh. 2:2-3 (KR 33/38) – ”Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä 
käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän 
ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Ja jokainen, joka panee 
häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä, niinkuin hän on puhdas.”

- Jos kysyisit minulta, minkä ajattelisin olevan yksi voimakkaimmista vaikutuksista, joka 
Raamatun profetialla on Jumalan kansaan, niin tämä olisi se.
- Näin siksi, että se on sitä, mihin me viittaamme ”autuaana toivona”, joka 
todellisuudessa on ainoa toivo, joka meillä on tässä maailmassa.
- Väitän, että vain silloin, kun meillä on tämä odottamisen toive, se saa meidän 
kulkumme, minne tahansa menemmekin, pääsemään helpommin perille.

- Myöhemmin Herra on puhunut minulle tärkeästä totuudesta ja se on se, että meillä 
tulisi olla löyhä ote tämän maailman asioihin.
- Jumalalla on keinonsa löyhentää sitä tiukkaa otetta, joka meillä on, ja käyttää kipua ja 
kärsimystä, jotta voisimme luopua rakkaudesta tähän maailmaan.
- Kun asiat ovat hyvin täällä, emme kaipaa tai ikävöi Taivaaseen, mutta sitävastoin ne 
ovat juuri vaikeudet ja koettelemukset, jotka saavat meidät kaipaamaan Taivasta.

Apt. 14:21-22 (KR 33/38) – ”Ja julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään
monta opetuslapsiksi he palasivat Lystraan ja Ikonioniin ja Antiokiaan ja vahvistivat 
opetuslasten sieluja ja kehoittivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: "Monen 
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ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan".”

- Tämä herättää kysymyksen siitä, miksi meidän kristittyjen täytyy käydä läpi niin paljon 
kärsimystä ja vastoinkäymisiä päästäksemme Jumalan valtakuntaan.
- Seuraavassa on useita syitä tähän, joista päällimmäisenä se, että Jumala käyttää 
koetusuunia valmistaakseen meitä Taivasta varten.
- Totuus asiasta on, että tämä on tarkoitus ja suunnitelma, jonka Jumala omaa 
käsitellessään kaikkea elämässämme meidän omaksi parhaaksi ja Hänen kunniakseen.

Room. 8:28-29 (KR 33/38) – ”Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden 
parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat 
kutsutut. Sillä ne, jotka hän on edeltätuntenut, hän on myös edeltämäärännyt Poikansa 
kuvan kaltaisiksi, että hän olisi esikoinen monien veljien joukossa;”

- Nyt kysymys kuuluukin, että miten elämässäni olevat monet vaikeudet täyttävät 
Jumalan tarkoituksen tekemään minusta enemmän Jeesuksen kaltaisen?
- Meidän ei tarvitse katsoa yhtään pidemmälle kuin siihen, miten koettelemukset vetävät 
meitä lähemmäksi Herraa vieden meidät syvälle rukoukseen tällä tavoin, jota emme 
muuten tekisi.
- Näin tehdessään Jumala käyttää elämässäni kipua ja kärsimystä vapauttamaan minut 
synnin orjuudesta, jota en muuten pääsisi pakoon.

- Toinen asia, jonka kipu ja kärsimys synnyttää elämässäni, on, että se antaa minulle 
myötätunnon niitä kohtaan, jotka kärsivät elämässään.
- Se ei ainoastaan tee minua myötätuntoisemmaksi ja kärsivällisemmäksi muiden 
ihmisten suhteen, vaan minulla on myös sydäntä niille, jotka tarvitsevat Jeesusta.
- Niin paljon, että huomaan itseni halukkaaksi jakamaan hyvää uutista pelastuksesta 
Jeesuksessa Kristuksessa, ja voittamaan kadotettuja Jeesukselle Kristukselle.

- Tästä syystä lopetamme viikoittaiset profetiapäivitykset Jeesuksen Kristuksen 
evankeliumilla ja yksinkertaisen pelastuksen ABC:n kanssa.
- Evankeliumi tai hyvä uutinen on se, että Jeesus ristiinnaulittiin, haudattiin, nousi ylös 
kuolleista kolmantena päivänä ja palaa takaisin meitä varten jonain päivänä.
- Tämä on evankeliumi, ja pelastuksen ABC on yksinkertainen lapsenomainen selitys 
siitä, miten vastata evankeliumiin ja olla pelastettu.

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 13.06

http://nokialainen.blogspot.com/2019/01/miten-raamatun-profetia-vaikuttaa.html
http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

	torstai 17. tammikuuta 2019
	Miten Raamatun profetia vaikuttaa elämiimme näinä viimeisinä päivinä ja mikä on kärsimyksen tarkoitus kristityn elämässä?


