tiistai 12. maaliskuuta 2019
Tässä lopunajassa paha on käännetty hyväksi ja hyvä pahaksi – miksi?
Tässä viimeisimmässä pastori J.D. Farag'in Lähi-idän profetiapäivityksessä kehotetaan ymmärtämään
ajat, joissa elämme, ettemme eksyisi saatanan kavaliin juoniin, joka pyrkii vääristämään kaiken
ylösalaisin, kun näkee loppunsa lähestyvän. Tähän liittyen pastori Farag esittää joukon ”miksi”
-kysymyksiä, jotka liittyvät nykyisiin tapahtumiin, ja vastaa sitten Raamatulla. Profetiapäivityksen
suomensi: Olli R.
-------------------------

Mid-East Prophecy Update – March 10th, 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 10.3.-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. vastaa kysymykseen, miksi paha on nyt hyvä ja hyvä on nyt paha.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksestä haluan kysyä ja vastata kysymykseen siitä,
miten ymmärrämme ne ajat, joissa elämme.
- Näin tehden toiveeni ja rukoukseni on, että tämän ymmärryksen avulla tiedämme
myös, mitä meidän on tehtävä tämän kaiken johdosta.
- Ensin ehdotan kuitenkin joukkoa ”miksi” -kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, mitä nyt
tapahtuu, ja sitten annan Raamatun vastauksen.
- Miksi on olemassa liikettä syyttää virkavirheestä Israel-mielistä presidenttiä ja poistaa
vahva Israelin pääministeri, molemmat samaan aikaan?
- Samalla kun puhuimme tästä pitkään viime viikolla, olemme nyt vain 30 päivän päässä
huhtikuun 9. päivän vaaleista Israelissa.
- On tärkeää ymmärtää, että Trump'in hallinto aikoo paljastaa kauan-odotetun

”vuosisadan diilin” sen jälkeen.
- Miksi edustajainhuoneen antisemitismi-päätöslauselma johti kiihkoilun, vihan ja jopa
islamofobian mukaan ottamisen lakitekstiin?
Times of Israel julkaisi perjantaina raportin siitä, kuinka edustajainhuone äänesti luvuin
407-23 lakiesityksen puolesta, joka nähdään nuhteena Ilhan Omar'in antisemiittisille
kommenteille, tämä sen jälkeen kun sisäinen valtataistelu johti islamofobian ja muun
tyyppisen vihan mukaan ottamiseen. Sisällyttäminen tuli lakitekstin osaan, joka totesi
lopussa: ”Kun taas valkoisen ylivallan edustajat Yhdysvalloissa ovat käyttäneet hyväksi
ja edelleen hyödyntävät kiihkoilua ja ruokkivat vihaa poliittista hyötyä varten, tähtäämällä
perinteisesti vainottuihin kansoihin, kuten afroamerikkalaisiin, latinoihin,
alkuperäisamerikkalaisiin, Aasian-amerikkalaisiin ja alkuasukkaisiin Tyynenmeren
saarilla sekä muihin värillisiin ihmisiin, juutalaisiin, muslimeihin, hinduihin, sikheihin,
LGBTQ-yhteisöön (seksuaalivähemmistöt), maahanmuuttajiin, ym. sanallisilla
hyökkäyksillä, kiihottamisella, ja väkivallalla.”
https://www.timesofisrael.com/us-house-overwhelmingly-backs-resolution-condemninganti-semitism-islamophobia/
- Miksi se on nyt hyväksyttävää New Yorkin kaltaisissa osavaltioissa tappaa
ihmisvauvoja, kun samanaikaisesti suojellaan eläinten elämiä?
Tiistaina CNS News lainasi MyPillow'in toimitusjohtajaa, Mike Lindell'ia, joka puhui
äskettäisessä CPAC-konferenssissa, sanoen: ”Minä näen ryhmän, joka pelastaa mutuja
(=kalalaji) Kaliforniassa ja tappaa vauvoja New Yorkissa. Vitsailetteko?”
https://www.cnsnews.com/blog/craig-bannister/mypillow-ceo-saving-minnows-californiaand-killing-babies-new-york-are-you
- Miksi Amerikan kristillinen kirkko rappeutuu niin paljon, että kirkkorakennuksia ollaan
muuttamassa yhteisökeskuksiksi?
Torstaina Christian Post julkaisi artikkelin uudesta tutkimuksesta, jonka teki Exponential
by LifeWay Research, joka havaitsi, että enemmistö seurakunnista on rappeutumassa
tai latistumassa, ja niiden jumalanpalveluksissa käy vähemmän kuin 100 henkeä joka
sunnuntai.
https://www.christianpost.com/news/majority-churches-decline-flatlining-nearly-half-seedip-giving-lifeway.html
- Tämä vie meidät edellä mainittuun kysymykseen, joka koskee sitä, miten ymmärrämme
ajat, joissa elämme, ja mitä meidän on tehtävä.
Ensimmäinen Aikakirja ja luku 12:32a kertoo Isaskarin pojista, joilla oli ymmärrys ajoista
ja näin ollen he tiesivät, mitä Israelin pitäisi tehdä.
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.”

- Tämän oletuksen myötä ymmärrämme todella, että olemme lopunajoissa, niin että
voimme vastata miksi-kysymykseen.
- Erityisesti, miksi se on juuri tämä aika, jossa elämme nyt, jolloin maailma on
ylösalaisin, kun pahaa pidetään hyvänä, ja hyvää pidetään pahana?
- Vastaus, Saatana on strategisesti pettänyt maailmaa, joka on uskonut, että Jumalan
Sanaan, eikä Sanan Jumalaan voi luottaa.
Se alkoi itseasiassa Genesis 3:1 kohdasta, jossa meille on kerrottu, että käärme oli
kavalampi kuin mikään peto kedolla, jonka Herra Jumala oli luonut. Ja hän sanoi
naiselle: ”Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älä syö jokaisesta paratiisin puusta'?”
- Haluaisin sanoa, että vastaus kaikkiin ”miksi” -kysymyksiin löytyy aloittamalla 1.
Mooseksenkirjan alusta.
- Juuri tästä syystä saatana on onnistunut suuressa määrin pettämään maailmaa
hyökkäämällä Genesis-kirjan luotettavuuteen.
- Jos Genesis'tä ei voi ottaa kirjaimellisesti, silloin avioliitto ei ole yhden miehen ja yhden
naisen välillä, ja me kehittyimme eläimistä.
Haluaisin suositella Answers'ia Genesiksen kohdalla, joka on apologetiikan ministeriö,
jonka tehtävänä on antaa kristityille mahdollisuus puolustaa uskoa ja julistaa tehokkaasti
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. He keskittyvät vastaamaan kysymyksiin, jotka
liittyvät Genesis-kirjaan, koska se on eniten hyökätty kirja Raamatussa. He haluavat
myös kouluttaa muita kehittämään raamatullista maailmankuvaa, ja pyrkivät
paljastamaan evolutionististen ideoiden mädännäisyyden, ja sen aisaparin, ”miljoonia
vuosia vanhan” maaplaneetan (ja jopa sitä vanhemman maailmankaikkeuden).
https://answersingenesis.org/
1. Piet. 3:15b (KR 33/38) – ”...olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy
sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla,”
- Tässä tärkein asia: Meillä on vastaus pyhässä toivossa, joka on hyvä uutinen
pelastuksesta Kristuksen persoonassa.
- 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. 10:9-10).
- 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 22.11

