tiistai 19. maaliskuuta 2019

Miten omata rauhallinen sydän hyvin levottomassa maailmassa?
– Pastori Faragin profetiaraportti maaliskuun puolivälissä 2019
Tässä tuorein pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys viime sunnuntailta, jonka suomensin.
Tällä kertaa pastori rauhoittelee raamatullisesti niitä kristittyjä, jotka ovat huolissaan levottomasta
maailmasta, jossa elämme. Paljon on siis tapahtumassa ja esille otetaan tärkeimpiä menneen viikon
tapahtumia, joilla on profeetallista merkitystä. Tärkeintä on säilyttää rauha sydämessä kaiken
laittomuuden ja pahuuden kasvaessa. Jumalan Sanan mukaan vapautuksemme koittaa pian.
--------------------------

Mid-East Prophecy Update – March 17th, 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 17.3.-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. selittää, miten omata rauhallinen sydän hyvin levottomassa maailmassa.
- Minun on tunnustettava, että olin ymmälläni valmistellessani tämänkertaista profetiapäivitystä ja
mielestäni syystä, joka on ilmeinen.
- Nimittäin, Lähi-idässä ja erityisesti täällä Yhdysvalloissa esiintyvien profeetallisesti merkittävien
tapahtumien lukumäärä.
- Kun etsin Herraa ja lajittelin kaikkea, minulle annettiin yliluonnollinen rauha kaikesta siitä, mitä
tapahtuu.
Johannes 14:27-30 (KR 33/38) – ”Rauhan minä jätän teille: minun rauhani-sen minä annan teille. En
minä anna teille, niinkuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen älköönkä
peljätkö. Te kuulitte minun sanovan teille: 'Minä menen pois ja palajan jälleen teidän tykönne'. Jos te
minua rakastaisitte, niin te iloitsisitte siitä, että minä menen Isän tykö, sillä Isä on minua suurempi. Ja
nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se tapahtuu. En
minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole
mitään.”

- Tunsin, että Pyhä Henki kehotti minua aloittamaan tällä tavalla, jotta voimme tarjota meille kaikille
tarpeellisen näkökulman.
- Näin siksi, että se, mitä on tapahtunut, mitä tapahtuu paraikaa, ja minkä on vielä määrä tapahtua, voi
johtaa levottomaan sydämeen, joka on täynnä pelkoa.
- Onneksi näin ei tarvitse olla Jeesukseen uskovien ja Hänen seuraajiensa kohdalla, koska tämä aina
vain synkkenevä maailma ei ole meidän kotimme.
- Toivon, että ystävällisesti kestätte minua, kun nimenomaisesti kerron teille, miten Jumala on
rauhoittanut sydämeni huolimatta kaikesta siitä, mitä tapahtuu.
- Tarkemmin sanottuna, kuinka Jumala on Pyhän Hengen kautta antanut minulle mahdollisuuden
tarkastella epämiellyttäviä tapahtumia profetian linssin kautta.
- Ajan kulumisen vuoksi, olen valinnut tapahtumat, joista väittäisin, että ne ovat merkittävimpiä
tapahtumia, jotka sattuivat juuri tällä kuluneella viikolla.
Aloitan tällä Times of Israel -raportilla koskien raketteja, joita ammuttiin Tel Aviv'iin ensimmäistä kertaa
viiteen vuoteen sitten vuoden 2014. Times'in mukaan, Israelin armeijan virkailijoiden kasvava oletus
on, että torstain raketit ammuttiin Gazasta Tel Aviv'iin erehdyksessä… Pian iskujen alkamisen jälkeen
Israelin puolustusvoimat antoi lausunnon, jossa sanottiin: "Hamas'in terroriryhmä toteutti rakettien
ampumisen. Hamas on kiistänyt, että se oli liikkeen takana, mutta Hazem Qassim, joka on
terroristiryhmän tiedottaja, sanoi, että Gazan kansa ”jatkaa taisteluaan".” Ohjusten laukaisut tulivat
vähemmän kuin kuukautta ennen huhtikuun 9. päivän parlamenttivaaleja Israelissa.
https://www.timesofisrael.com/9-rockets-fired-at-border-towns-idf-assesses-tel-aviv-rocket-attack-wasmistake/
Ehkä se on sanomattakin selvää, mutta tämän ajoitus on hyvin mielenkiintoinen, kun otetaan
huomioon, että presidentti Trump'in rauhansuunnitelma tullaan julkistamaan huhtikuun 9. päivänä
pidettävien vaalien jälkeen, jotka ovat nyt vain 23 päivän päässä. Joel Rosenberg'illa oli
mielenkiintoinen artikkeli Jerusalem Post'issa käsitellen niitä monia kriitikoita, jotka ehdottavat, että se
tulee olemaan ”kuollut saapuessaan”. Tässä jotakin siitä, mitä hänellä oli sanottavaa: ”Kriitikot eivät
odota siihen asti, kun lukevat todellisen tekstin. He ovat jo ilmoittaneet, että ponnistus on tuomittu
alusta alkaen. Kuitenkin tällainen kyynisyys voisi hyvinkin osoittautua hurjasti raiteiltaan poissa
olevaksi. ...HUOLIMATTA TÄLLAISESTA kritiikin rumputulesta, on kuitenkin kaksi syytä, miksi tällainen
tavanomainen viisaus voi osoittautua täysin vääräksi. Ensinnäkin, Trump-tiimi voisi ällistyttää kaikki
sisällyttämällä suunnitelmaansa myönnytyksiä, joita palestiinalaiset pitäisivät aivan liian houkuttelevina
sivuutettavaksi, vetämällä ne takaisin neuvottelupöytään huolimatta kaikista heidän
moraalisaarnoistaan. ...On kuitenkin olemassa toinen ja mahdollisesti pakottavampi syy siihen, miksi
tavanomainen viisaus voisi olla väärässä. Trump-tiimi ei ehkä ole vähäisessäkään määrin huolissaan
siitä, että Palestiinan johto hylkää heidän suunnitelmansa. Itseasiassa se voi todella laskea sen
varaan ja toivoa, että yksi Persianlahden arabivaltio toisensa jälkeen tulee niin kypsytetyksi ikuisesta
palestiinalaisten hylkäämistaktiikasta, että he päättävät lopulta ottaa rohkeita askeleita kohti täyttä
rauhaa Israelin kanssa.”
https://www.jpost.com/printarticle.aspx?id=583054
Tämä tuo meidät tähän Fox News -raporttiin koskien Christchurch'in moskeija-ampumisia UudessaSeelannissa ja kuinka latino-demokraatti Alexandria Ocasio-Cortez läimäytti niitä, jotka ilmaisivat
ajatuksiaan ja rukouksiaan, twiittaamalla: ”Mitä hyvää teidän ajatuksissanne ja rukouksissanne on, kun
ne eivät pysty pitämään edes kirkonpenkkejä turvallisina?”
https://www.foxnews.com/politics/aoc-draws-ire-ripping-your-thoughts-and-prayers-after-christchurchmosque-shootings
- Tässä se, mihin pyrin tällä kaikella: Ilman Raamatun profetian ymmärtämistä, voi tulla toivottomaksi
ja antautua epätoivoon.
- Anna minun selittää; kun tiedän, että Jumalan Sana sanoo näiden kaikkien asioiden tapahtuvan
lopun aikana, niin se kaikki tuntuu järkevältä.
- Niin paljon, että sen sijaan kuin olemalla kauhistunut siitä, mitä Israelia ja Amerikkaa vastaan
tapahtuu, voin itseasiassa olla hyvin innoissani.

Luukas 21:28 (KR 33/38) – ”Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa
päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä.”
- Tämä edellyttää tietysti, että olet oikeassa suhteessa Herraan ja valmis Herralle, sillä tämä toivo on
vain niitä varten, jotka ovat syntyneet uudelleen.
- 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. 10:910).
- 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 16.08

