keskiviikko 30. toukokuuta 2018
Raamatun profetian tarkoitus nopeasti kehittyvien tapahtumien valossa
Tässä vähän tavallisesta poikkeava pastori J.D. Farag'in tuore Lähi-idän profetiapäivitys, jossa ei tällä kertaa
lainailla uutisartikkeleita, vaan puhutaan Raamatun profetian tarkoituksesta Jumalan Sanan valossa, joka on saada
ihmiset lähelle Jeesuksen Kristuksen persoonaa ja sitä myöten kokemaan pelastuksen ihme. Ilmestyskirja 19:10
sanoo vielä, että ”Jeesuksen todistus on profetian henki.” Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.
-----------------------------

Mid-East Prophecy Update – May 27th, 2018
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 27.5.-18. Ne ovat erinomainen
tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2018-05-27.pdf
Pastori J.D. puhuu Raamatun profetian tarkoituksesta nopeasti kehittyvien tapahtumien valossa.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan tehdä jotakin erilaista ja astua
askeleen taaksepäin sananlaskun puusta, jotta voimme nähdä profeetallisen metsän.
- Näin siksi, että niin paljon tapahtuu niin nopeasti, ja mitä tulee sen kylkiäisenä, on tämä
taipumus kohti eräänlaista tunnelinäköä.
- Tällä tarkoitan, että me kaikki saatamme hyperfokusoitua (”flow-tila”) tiettyyn Raamatun
profetiaan ja niin tehdessämme, kadotamme näyn profetian tarkoituksesta.
- Onko Syyrian Damaskos tulossa asumattomaksi rauniokasaksi, kuten sanotaan
Jesajan luvun 17 profetiassa? Uskon, että on.
- Ovatko Venäjä, Iran, Turkki, ym., kaikki valmiita hyökkäämään Israeliin ottaakseen
saalista, mikä toteuttaa Hesekielin 38. luvun profetian? Uskon, että ne ovat.

- Onko maailma kypsä ja valmis Antikristukselle, joka tuo tullessaan 7-vuotisen
rauhansuunnitelman Daniel 9:27'n mukaisesti? Uskon todella, että se on.
- Juuri näistä syistä johtuen me omistamme joka viikko toisen puoliskon yhteisestä
ajastamme Jumalan Sanan äärellä Jumalan profeetalliseen Sanaan.
- Noin kolmasosa Jumalan Sanasta on profetiaa, ja tämä hyvästä syystä, joka on, että
se suuntaa meidät Jeesuksen Kristuksen persoonaan.
- Se on osoitettu ihka ensimmäisessä Raamatun profetiassa, joka yksinkertaisesti sattuu
olemaan ensimmäinen maininta Jeesuksen Kristuksen evankeliumista.
Genesis 3:15 (KR 33/38) – ”Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun
siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet
pistävä sitä kantapäähän.”
- Uskon, että Raamatun profetia on keino päämäärään, eli sen päätarkoituksena on
viedä meidät lopulta Jeesuksen Kristuksen tykö.
Johannes 13:19 (KR 33/38) – ”Jo nyt minä sanon sen teille, ennenkuin se tapahtuu,
että te, kun se tapahtuu, uskoisitte, että minä olen se.”
- Siksi olenkin lähes kahden vuoden ajan jakanut Jeesuksen Kristuksen pelastavan
evankeliumin jokaisen viikoittaisen päivityksen lopussa.
- Syy on se, että Herra on tuottanut osalleni tarpeen mennä Raamatun profetiasta
Jeesukseen niin nopeasti kuin pystyn.
- Vien sen askeleen pidemmälle ja ehdotan, että joillekin Raamatun profetia voi tuntua
ontolta, jos he ovat läpikäymässä hyvin vaikeaa koettelemusta.
- Samalla kun autuas toivo Herran pikaisesta paluusta voi olla rohkaisun lähde, se voi
tietyillä tavoin saada odotuksen tuntumaan rankalta.
Sananlaskut 13:12 (KR 33/38) – ”Pitkä odotus tekee sydämen sairaaksi, mutta täyttynyt
halu on elämän puu.”
- Kun etsin Herraa rukouksessa tämänkertaista päivitystä varten, hän todella laittoi
sydämelleni ne, jotka ovat hukkaamassa sydämensä.
- Meillä on hyvin paljon ihmisiä online-kirkostamme, jotka lähettävät rukouspyyntöjä
todella vakavista asioista, joita he kohtaavat.
- Jos tämä on kuvaelma sinusta, anna minun kannustaa sinua sanomalla, että Herra vie
sinut läpi mistä tahansa, kunnes Hän tulee takaisin.
- Haluan kiirehtiä sanomaan, että sillä välin aiomme edelleen tähystellä Hänen pikaista
paluutaan ja näin puhua Hänen pikaisesta takaisintulostaan.
- Kuitenkin erehdymme suuresti, jos emme pidä pääasiaa tärkeimpänä asiana, ja
pääasia on ristiinnaulittu Jeesus Kristus.
- Syy, miksi mainitsen tämän, on, että se tuo mukanaan meille kaikille vastuun pitää
huolta siitä, ettemme turvaudu ihmisviisauteen.
1. Kor. 2:1-5 (KR 33/38) – ”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen
tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla
teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet
ristiinnaulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa
ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden
sanoja, vaan Hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten
viisauteen, vaan Jumalan voimaan.”

- Tässä tärkein asia: Evankeliumin voima on se, kun Jeesus ristiinnaulittiin, haudattiin,
nousi ylös kuolleista, ja palaa taas takaisin.
1. Tess. 1:8-10 (KR 33/38) – ”Sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut; ei
ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan
levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. Sillä itse he kertovat meistä,
millainen meidän tulomme teidän tykönne oli ja kuinka te epäjumalista käännyitte
Jumalan tykö, palvelemaan elävää ja totista Jumalaa ja odottamaan taivaista hänen
Poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta
vihasta.”
- Jos et ole koskaan vedonnut Herran nimeen pelastuaksesi, haluan jakaa hyvän uutisen
pelastuksesta Jeesuksessa Kristuksessa.
1. Kor. 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 – Roomalaiskirje 3:23
sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. B on uskomista.
Roomalaiskirje 10:9-10 sanoo, että jos sinä sydämessäsi uskot, että Jumala on hänet
kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. C on pyytämistä. Roomalaiskirje 10:9-10
myöskin sanoo, että jos sinä suullasi tunnustat, että ”Jeesus on Herra”, ja uskot
sydämessäsi, että Jumala herätti hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Room. 10:10, ”Sillä
sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.”
Roomalaiskirje 10:13 sanoo, että kaikki, jotka huutavat avuksi Herran nimeä, pelastuvat.
Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-18 löytyy
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html
Lähettänyt Olli-R klo 0.50

