Amerikan moraalinen rappio – 15 ajanmerkkiä jotka osoittavat pian tulossa olevaan
tuomioon ja seurakunnan ylösottoon
Lähi-idän profetiapäivitys 26.10.2014 by J.D. Farag -- Amerikan moraalinen rappio eli 15 ajanmerkkiä jotka
osoittavat pian tulossa olevaan tuomioon ja seurakunnan ylösottoon. Suomentaja: Samuel Korhonen
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J D Farag on egyptiläisjordanialainen Havaijin Kaneohe'n Calvary Chapelseurakunnan perustajapastori, jolla on ainutlaatuinen arabinäkökulma LähiIdän tapahtumiin ja terve eskatologia. Hän osaa käyttää internettiä
esimerkillisen tehokkaasti, kuten ylläolevista linkeistä voi päätellä.
Seuraavassa suomennetut ”notet” Lähi-Idän profetiapäivitykseen 26.10.-14.
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php/teach/prophecy-updates/sermon/11041-prophecyupdate-2014-10-26
Pastori J.D. selittää, miksi nyt toteutumassa olevat profetiat, jotka eivät olleet toteutumassa
vielä niin vähän aikaa, kuin 10 vuotta sitten, ovat osoitus siitä, kuinka lähellä seurakunnan
ylösottoa me olemme.
- Tämänkertaisessa päivityksessä haluan ottaa vähän erilaisen lähestymistavan ja tavallaan matkata
ajassa takaisin nykypäivään.
- Se, mikä on mielenkiintoista, on, että noin kaksi viikkoa sitten minusta tuntui, että Herra halusi minun
puhuvan siitä, miksi uskon, että tempaus voi nyt tapahtua minä päivänä tahansa.
- Lähestymistapani tuli olla, että nyt on toteutumassa profetioita, jotka eivät olleet toteutumassa, niin
vähän aikaa, kuin 10 vuotta sitten, nimittäin Turkki/Israel.
Sitten perjantaina satuin törmäämään mitä kiinnostavimpaan Charisma News'in julkaisemaan
artikkeliin, joka pohjimmiltaan vei sanat suustani. Salli minun ensin lainata artikkelista ja sitten se, mitä
haluaisin tehdä, on mennä vähän syvemmälle koskien sitä, mitä uskon Herran laittaneen sydämelleni
jaettavaksi teille tänään. Artikkelin otsikko on, “15 „Signs of the Times‟ Indicating Judgment (15
ajanmerkkiä osoittavat tuomiota).” - ...Jos vaipuisit uneen 30 vuodeksi, kuten Rip Van Winkle ja
heräisit nyt, niin kuvittele, kuinka järkyttynyt olisit siitä, mitä on tapahtunut Amerikalle. 1. Avioerot:
Kasvu 4 prosentista 51 prosenttiin yhdessä sukupolvessa. 2. Susiparit. 65% ”kihlapareista” -

kiertoilmaus elämäntapahuoruudelle – asuu yhdessä. 3. Abortit: 57 miljoonaa syntymätöntä vauvaa
abortoitu, jotkut veronmaksajien rahoilla ja nyt osa sosialisoitua lääkärinhoitoa. 4. Marijuana.
Laillistaminen käynnissä useissa osavaltioissa. 5. Eutanasia ja vauvanmurha: Laillistaminen käynnissä
peitenimillä. 6. Pornografia: Rehottavaa ja karkeaa, vain ”klikkauksen päässä” kannettavissa laitteissa.
7. Homoseksuaalisuus, lesbolainen ja transsukupuolinen elämäntapa: Jopa presidenttimme
mainostama yhdessä homoliiton ja homoseksuaalien pappisvihkimyksen kanssa. 8. Elokuvat ja
musiikki: Normit lähes olemattomat, karkeaa alastomuutta, kiroileminen ja jumalanpilkka
tavanomaista. 9. Aviottomat lapset: Ensimmäisen kerran USA:n historiassa yli 50%. 10.
Sukupuolitaudit: Yli 110 miljoonaa väestöstämme saanut tartunnan. 11. Taloudellinen järjettömyys:
Kansallinen velka 18 biljoonaa dollaria; miljoonat työttömät hyötyvät; vuosittain 60 miljardia dollaria
vanhusten terveydenhuollossa (Medicare) petosta ja haaskausta. 12. Laiton maahanmuutto: Yli 11
miljoonaa poliitikkojen ajaessa avoimia rajoja ja armahdusta. 13. Poliittiset johtajat: Korruptiota,
epäpätevyyttä ja petosta kaikilla tasoilla. 14. Islam: Räjähtämässä maailman alueilla yhä
haavoittuvamman Amerikan hajotessa sotilaallisesti ja säyseiden poliitikkojen kutsuessa sitä
”rauhalliseksi uskonnoksi.” 15. Pitäisikö vielä lisätä lukutaidottomuus... rikollisuus... katastrofaalinen
isättömyys... aviorikokset... rienaavat koomikot... tietämätön ja valistumaton väestö? Entä jatkuva
uskonnonvapautemme eroosio ja sekularismi, joka valtaa yhteiskuntaa? Ja viimeisenä, mutta ei
vähäisimpänä, mitä ajattelet laodikealaisesta luopiosta sovittelevasta seurakunnasta, jolta puuttuu
rohkeus puhua aikamme tärkeistä kysymyksistä selkeästi ja vakaumuksella samalla määritellen
menestyksen positiivisten saarnojen, yleisön määrän, uhritulojen, henkilökunnan määrän, ohjelmien ja
neliömetrien puitteissa? Näemmekö ”kirjoituksen seinällä,” että olemme ennennäkemättömässä
käännepisteessä?
http://www.charismanews.com/opinion/heres-the-deal/45851-15-signs-of-the-times-indicatingjudgment
- Meidän ei tarvitse katsoa sen kauemmas kuin tapahtumiin juuri menneellä viikolla tajutaksemme, että
olemme todella ennennäkemättömässä käännepisteessä, niin sanoakseni.
- Maanantai toi meille uutisen, että Christian Chapel'in omistajia uhataan vankeudella ja sakoilla
heidän kiellettyään pitämästä homojen häitä.
- Tiistaina kohtasimme uutisen kanadalaisesta muslimista, joka hyökkäsi sotilaita vastaan ja tappoi
yhden Allahin nimessä Montreal'in lähellä Kanadassa.
- Keskiviikkona uutisoitiin, että kirkosta vieraantuneet amerikkalaiset ovat vastustuskykyisempiä
seurakunnan ja ystävien tavoittamispyrkimyksille kuin 20 vuotta sitten.
- Keskiviikko oli myös päivä, jolloin muslimi tappoi Allahin nimessä kanadalaisen sotilaan kansallisen
sotamuistomerkin luona Ottawa'n keskustassa.
- Torstai oli jälleen vilkas päivä uutisella, että muslimi New York'issa yritti mestata kaksi poliisimiestä
kirveellä.
- Myös New York'issa samana päivänä vahvistettiin ensimmäinen ebola-tapaus, kun eräs lääkäri oli
joutunut kosketuksiin useiden ihmisten kanssa.
- Perjantaina heräsimme uutiseen, että taas oli tapahtunut kouluampuminen, tällä kertaa
Washington'in Marysville'ssä, jossa kaksi oli kuollut.
- Aika ei salli minun puhua merkityksettömistä USA:n ilmaiskuista Islamilaista Valtiota vastaan eikä
uudistetuista uhkauksista Israelia vastaan.
- Yhteinen nimittäjä näillä uutistapahtumilla ja em. artikkelin luettelolla on, että joitakin vuosia sitten
tämä olisi ollut mahdotonta.
- Oikeastaan tämän ei pitäisi olla mikään yllätys, koska Raamattu on täynnä yksityiskohtaisia
kuvauksia siitä, millaista on oleva lopussa.
- Ehdottaisin, että Jumalan tarkoitus kirjatessaan nämä yksityiskohtaiset viimeisten päivien profetiat
Raamatun sivuille, oli, että tekisimme niistä yhteenvedon.
- Tarkemmin sanottuna, Jumala kertoo meille, mitä tulee tapahtumaan, ennenkuin se tapahtuu, jotta
kun näemme sen alkavan tapahtua, uskoisimme Jeesukseen Kristukseen.
Joh. 14:29 Ja nyt minä olen sanonut sen teille, ennenkuin se on tapahtunut, että te uskoisitte, kun se
tapahtuu.
Joh. 13:19 Jo nyt minä sanon sen teille, ennenkuin se tapahtuu, että te, kun se tapahtuu, uskoisitte,

että minä olen se.
Lk. 21:28 Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän
vapautuksenne on lähellä.
- Oletan, että joku kysyy, mitä erikoisesti ovat ne asiat, joiden Jeesus sanoo tapahtuvan, ennenkuin se
tapahtuu, jotta osaamme valvoa.
- Ajattele tätä kohtaa 2.Tim. 3:1-5, jossa apostoli Paavali kirjoittaessaan Timoteukselle kertoo hänelle,
mitä nimenomaan ovat viimeisten päivien merkit:
2.Tim. 3:1-5 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin
itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia,
kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän
vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia; heissä
on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.
- Kohdassa 2.Tim. 4:1-4, heti seuraavassa luvussa, Paavali vie sen askelta pitemmälle ja kuvailee,
kuinka pahaa se tulee viimeisinä päivinä olemaan jopa seurakunnassa.
2.Tim. 4:1-4 Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä
ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: saarnaa sanaa, astu esiin
sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.
Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhyynsä
haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.
- Lopetan tämänkertaisen päivityksen jakamalla kohdan Jes. 46:9-10, jossa Jumala tekee hyvin
selväksi, että se tulee tapahtumaan.
Jes. 46:9-10 Muistakaa entisiä ikiajoista asti, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole; minä olen Jumala,
eikä ole minun vertaistani. Minä ilmoitan alusta asti, mitä tuleva on, ammoisia aikoja ennen, mitä ei
vielä ole tapahtunut; minä sanon: minun neuvoni pysyy, kaiken, mitä tahdon, minä teen.

