
maanantai 20. tammikuuta 2020

Nykyiset geopoliittiset epävarmuustekijät aiheuttavat huolta maailmassa 
pannen kysymään ”entä jos” 

Tässä hyvinkin aiheellinen pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivitys eilispäivältä, jonka 
suomensin. Pointtina on useat maailman geopoliittiset epävarmuustekijät, jotka aiheuttavat monelle 
huolta vuonna 2020. Näin tämä vuosi voi toimia suuresti kaivattuna herättäjänä ajan myöhäisyyteen ja 
ihmiset ovat siten herkempiä tarttumaan pelastavaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumiin. Tästä 
esimerkki päivityksen lopussa.

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

Bible Prophecy Update – January 19th, 2020

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 19.1.-20. 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. vastaa ”entä jos” -kysymyksiin, jotka koskevat nykyistä geopoliittista epävarmuutta.

- Tämänkertaisen päivityksen osalta aion tehdä jotain hieman erilaista ja laittaa otsikon 
profetiapäivitykseen, joka on "entä jos (what if)".
- Noin kaksi kuukautta sitten minulla oli juuri tämäntyyppinen avoin kysymysmerkki, joka 
liittyy näihin kahteen yksinkertaiseen sanaan "entä jos".
- Siitä lähtien olen pyrkinyt täyttämään tyhjiä lomakkeita niin sanoakseni, koska ne 
koskivat laajaa joukkoa monista nykyisistä geopoliittisista epävarmuustekijöistä.

- Luulen, että hyväksyt sen, että maailmannäyttämöllä on niin monia hyvin tärkeitä 
asioita, jotka näyttävät olevan tällä hetkellä ilmassa.
- Nimittäin Israelin vaalit ja myöhemmin hallituksen muodostaminen, ja sen lisäksi 
Yhdysvaltojen tämän vuoden presidentinvaalit.
- Lisää tähän tilanne, jossa Putin on vahvistamassa hallintoaan Venäjällä, jännitteet 
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Iranin kanssa, ja Trump'in rauhansuunnitelman paljastaminen.

The Jerusalem Post -lehden mukaan olen hyvässä seurassa Jordanian kuninkaan 
Abdullah'in kanssa, joka esittää saman "Entä jos (What If)" kysymyksen, mutta eri syistä.
Lainaten Jordanian kuningasta: ”Entä jos maailma luopuu kahden valtion ratkaisusta 
Israel-Palestiina konfliktiin?” Abdullah vastasi omaan kysymykseensä toteamalla, että ei 
vähempää kuin maailmanrauha riipu tämän konfliktin lopputuloksesta. ”Sanon sen yhä 
uudestaan. Rauhallisempi maailma ei ole mahdollinen ilman vakaata Lähi-itää ja vakaa 
Lähi-itä ei ole mahdollinen ilman rauhaa palestiinalaisten ja israelilaisten välillä”, 
Abdullah sanoi kovien aplodien saattelemana. ...”Entä jos Jerusalem, kaupunki, joka on 
henkilökohtaisesti lähellä sydäntäni ja jolla on suuri historiallinen merkitys, pysyy 
edelleen kiistanalaisena? Onko meillä varaa ryöstää kristittyjä ja muslimeja yhtä lailla 
siitä henkisyydestä, rauhasta ja rinnakkaiselosta, jota tämä kaupunki symboloi, ja sen 
sijaan antaa sen laskeutua poliittiseksi konfliktiksi?”, Abdullah kysyi. Hän puhui juuri kun 
spekulaatiot pyörivät villeinä siitä, tuleeko Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihdoin
julkistamaan hänen kauan-odotetun rauhansuunnitelmansa, joka tunnetaan nimellä 
"Vuosisadan sopimus (Deal of the Century)". On oletettu, että suunnitelmaan ei sisälly 
perinteistä olettamaa kahden valtion ratkaisusta perustuen rajoihin ennen vuotta 1967. 
Sekä Abdullah että EU omaksuvat ratkaisun, joka perustuu vuotta 1967 edeltäneisiin 
linjoihin. Hän sanoi äskeiseen Iranin ja Amerikan väliseen konfliktiin liittyen: ”Entä jos 
seuraavalla kerralla kumpikaan osapuoli ei astu pois jyrkänteeltä vetäen meidät kaikki 
kohti suunnatonta kaaosta. Täysimittainen sota vaarantaa koko alueen vakauden. 
Jälleen kerran se aiheuttaa uhan massiivisista häiriöistä koko maailmantaloudelle, 
mukaan lukien markkinat, [ja] uhkaa terrorismin elpymisellä kaikkialla maailmassa.”
...”Entä jos näemme ISIS:n uudelleen nousun, ja Syyriasta tulee liikkeellepaneva 
maaperä muuhun maailmaan kohdistuviin hyökkäyksiin? Syyria saattaa olla poissa 
uutisotsikoista... mutta kriisi ei ole vielä läheskään ohi.” 

https://www.jpost.com/Middle-East/King-Abdullah-What-if-world-gives-up-on-two-state-
solution-614246

- Jos ystävällisesti vielä kestätte minua, yritän vastata kaikkiin ”entä jos” -kysymyksiin 
hyvin yksinkertaisella vastauksella Raamatun profetian sivuilta.
- Yksinkertaisesti sanottuna, vastaus ”entä jos” -kysymyksiin on, että kaikki menee 
täydellisesti Jumalan profeetallisen suunnitelman mukaisesti ja se tapahtuu nopeasti.
- Niinkin suuresti, että tällä vuodella 2020 saattaa olla paljon-kaivattu vaikutus monien 
ihmisten heräämiselle ajan myöhäisyyteen.

Roomalaiskirje 13:11-14 (KR 33/38) – ”Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, 
että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, 
kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden 
pois pimeyden teot, ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme 
säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja 
irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, 
älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät.”

- 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.

Ennenkuin tulemme pelastuksen ABC:hen, haluan jakaa kanssanne sähköpostiviestin, 

https://www.jpost.com/Middle-East/King-Abdullah-What-if-world-gives-up-on-two-state-solution-614246
https://www.jpost.com/Middle-East/King-Abdullah-What-if-world-gives-up-on-two-state-solution-614246


jonka saimme online-seurakunnan jäseneltä nimeltä Gail Dyry. ”Minulla on ystävä 
Vancouver'issa, Kanadan Brittiläisessä Kolumbiassa, jonka olen tuntenut 7-vuotiaasta 
saakka ja hän (she) oli silloin 10-vuotias. Olemme nyt vastaavasti 75- ja 78-vuotiaita. 
Asun Yhdysvalloissa, hän on edelleen Kanadassa. Minusta tuli kristitty vuonna 1974. 
Meillä on ollut useita rupatteluhetkiä henkilökohtaisilla vierailuilla ja/tai puhelimitse, joissa
olemme puhuneet Herrasta ja siitä, kuinka pelastua, mutta ilman mitään hyötyä. Kaksi 
päivää sitten keskustelimme taas ja tällä kertaa hän ilmaisi suurta pelkoa johtuen 
tilanteesta Iranin kanssa. Hän oli juuri kertonut minulle, että hän ei tiennyt kuinka tulla 
kristityksi. Meidät katkaistiin kesken kaiken enkä pystynyt tavoittamaan häntä kuuden 
yrittämisen jälkeen. Arvaapas mikä tuli mieleeni, eli ei muu kuin pastori Farag'in 
pelastuksen ABC. Menin webbisivustollesi ja kopipeistasin ABC:n sähköpostiin. 
Seuraavana päivänä helpotuksekseni hän soitti minulle, kertoi lukeneensa 
sähköpostiviestin, ja kertoi minulle myös, että hänen mielestään hän ON nyt kristitty. 
Ajatellessani tätä, uskon, että tämä oli hänen viimeinen mahdollisuutensa ja minulla ei 
ole mitään epäilyksiä hänen suhteen enää. Rakastan yksinkertaisuutta mutta kuitenkin 
perusteellista tapaa jolla selität pelastuksen. Kiitos!”

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 2014-20 löytyy 
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

Lähettänyt Olli-R klo 23.23
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