
keskiviikko 10. helmikuuta 2016

Käärmeen pää on jo murskattu vaikka paha tuntuu menestyvän nykymaailmassa! 

Tässä loistava tuore Lähi-idän profetiapäivitys pastori J. D. Farag'ilta, joka pureutuu syvälliseen kysymykseen 
aikamme pahuudesta, jolloin näyttää siltä, että mitään toivoa ei ole näkyvissä, mutta kuitenkin kaikki on vain 
väliaikaista Saatanan rimpuilua, sillä hänen päänsä on jo murskattu Golgatan ristillä Vapahtajamme Jeesuksen 
Kristuksen voiton myötä. Päivityksen lopussa erinomainen opettava kertomus tästä tilanteesta. Pastori ei siis jaksa
toistaa presidentti Obaman äskettäisiä sanomisia islamilaisessa moskeijassa, vaan sytyttää mieluummin kynttilän 
kuin kiroaa pimeyden! Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.

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

Mid-East Prophecy Update – February 7th, 2016
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 7.2.-16. Ne ovat 
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.

http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2016-02-07.pdf

Pastori J.D. käsittelee vastahakoisesti Obaman puhetta islamilaisessa moskeijassa ja sitten 
selittää miksi se on niin, että voimme olla rohkaistuneita huolimatta siitä, miten paha tuntuu 
nykyisin menestyvän ja vallitsevan maailmassa tänään.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä huomaan vastahakoisesti tarvitsevani 
käsitellä Obaman puhetta islamilaisessa moskeijassa lähellä Baltimore'a.
- Syy miksi sanon vastahakoisesti, on, että pakotin itseni katsomaan sitä tietäen hyvin, 
mitä kuulisin hänen sanovan muslimeista samoin kuin islamista.
- Lisäksi, tiesin myöskin mitä kuulisin hänen sanovan kristityistä ja kristinuskosta, ja hän
itseasiassa sanoi täsmälleen sitä, mitä olin ajatellutkin.

http://nokialainen.blogspot.fi/2016/02/kaarmeen-paa-on-jo-murskattu-vaikka.html
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Jotta asiat saataisiin huonompaan valoon, niin Fox News'in keskiviikkouutisten mukaan,
moskeija, jossa Obama vieraili ja puhui, on ollut FBI'n valvonnan alla aina vuodesta 
2010 lähtien.

http://nation.foxnews.com/2016/02/03/mosque-obama-visited-under-fbi-surveillance-
starting-2010

- Jos tämä ei ole tarpeeksi pahaa, niin sekä presidentti että Nancy Pelosi edistivät 
propagandaa ja valheita rukousaamiaisella.

Perjantaina Christian Post raportoi, että Nancy Pelosi oli vedonnut 'profeetta 
Muhammediin' tämän vuoden kansallisella rukousaamiaisella, ja verrannut islamia ja 
kristinuskoa kun hän lainasi väärin Raamattua Johanneksen evankeliumista. 

http://www.christianpost.com/news/nancy-pelosi-prophet-muhammad-national-prayer-
breakfast-islam-christianity-156901/

- Jälleen, en lainaa näistä puheista, jotka pidettiin heti seuraavana päivänä, koska en 
halua toistaa monia vakavia valheita.
- Esittäisin, että valheet tulevat valheiden isältä, paholaiselta itseltään, pettääkseen 
massat väkevällä eksytyksellä.

Puhuessamme väkevästä eksytyksestä, haluaisin suositella Jan Markell'in 
palveluministeriötä, ”Understanding the Times (Ymmärtämässä aikoja)”, ja 
erityisesti osaa nro yksi radiolähetyksestä kongressiedustaja Michele Bachmann'in 
kanssa, otsikolla, ”How Strong Delusion is Setting the Final Stage (Kuinka väkevä 
eksytys on asettamassa lopullista näyttämöä)”. 

http://m.oneplace.com/ministries/understanding-the-times/listen/how-strong-delusion-is-
setting-the-final-stage-part-1-513158.html

- Mennäänpä takaisin puheeseen, joka oli suurimmaksi osaksi saman toistoa, eli niin, 
että hän oli arvostanut muslimeja ja panetellut juutalaisia ja kristittyjä.
- Tästä syystä johtuen päätän olla lainaamatta sitä. Ainoastaan viittaan siihen, jotta 
voisin tarjota profeetallisen näkökulman.
- Näin siksi, koska olen siinä uskossa, että tässä tapauksessa varsinkin erehtyisin 
suuresti korostamalla väärennettyä sanomaa aidon sanoman sijaan.

- Yksinkertaisesti sanottuna, islam on väärennettyä ja kristinusko on aitoa. Kun näin on,
haluaisin mieluummin sytyttää kynttilän kuin kirota pimeyden.
- Oikeastaan tein vähän tutkimusta tämän lainauksen alkuperästä ja huomasin, että on 
käynnissä jonkin verran keskustelua siitä kuka alunperin sanoi tämän.
- Vaikka jotkut pitävät sitä kiinalaisena sananlaskuna, niin toiset antavat kunnian siitä 
englantilaiselle Wesleyan'in pastorille, William Lonsdale Watkinson'ille.

Englantilainen Wesleyan'in pastori William Lonsdale Watkinson käytti ilmaisua 
saarnassaan The Supreme Conquest (Korkein voitto), ja muissa Amerikassa 
puhutuissa saarnoissa vuonna 1907. Tässä on lainaus hänen saarnasta: 
”...ilmiantoretoriikka on niin paljon helpompaa ja halvempaa kuin hyvät teot, ja paljastuu
suosituksi houkutukseksi. Silti eikö ole paljon parempi sytyttää kynttilä kuin kirota 
pimeys.” 

http://www.phrases.org.uk/meanings/its-better-to-light-a-candle-than-to-curse-the-
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darkness.html

- Tässä tulee se mihin pyrin tällä, kun mietin pahaa, joka näköjään kasvaa päivä 
päivältä, ja Herra antoi minulle ymmärrystä.
- Erityisesti siinä suhteessa, että minun murheeni siitä kuinka paha ja pimeä 
maailmasta on tulossa, jonain päivänä päättyisi, koska paha lakkaa olemasta.
- Herra muistutti minua ja rohkaisi minua Aasafin kirjoittamalla Psalmilla, nimittäin 
Psalmilla 73, josta haluaisin lukea osan.

- Tässä on tärkein asia: paha saattaa tällä hetkellä näyttäytyä menestyvänä ja 
vallitsevana, mutta hyvin pian, tulemme näkemään miten tämä kaikki loppuu.
- Kuitenkin paha jatkaa näennäisesti voittokulkuaan vanhurskauden ylitse kunnes 
pasuuna soi ja Kristuksen morsian temmataan.
- Kuten Aasafin Psalmissa, on edelleen alttius kompastua uskossamme, ellemme mene
Herran pyhäkköön.

”Opetus päättömästä käärmeestä (A lesson from a headless snake)”, By Carolyn 
Arends – Lapsena rakastin lähetyssunnuntaipäiviä, jolloin lähestyssaarnaajat lomalla 
ollessaan toivat erikoisraportteja saarnapaikkoihin. Joskus he pukeutuivat eksoottisiin, 
ulkomaisiin vaatteisiin; he lähes aina näyttivät diakuvia dokumentoidessaan 
seikkailuistaan. Jos he tulivat tarpeeksi vaarallisesta maasta, nuoret 
seurakunnassamme heräsivät sunnuntaitokkuraisuudestaan ja kuuntelivat 
tarkkaavaisesti. On yksi vierailu jota en ole koskaan unohtanut. Lähetyssaarnaajat 
olivat aviopari, joiden asemapaikkana näytti olevan erityisen höyryinen viidakko. ...Se 
mikä on aina pysynyt mielessäni, on tarina, jonka he kertoivat käärmeestä. Eräänä 
päivänä he kertoivat meille valtavasta käärmeestä – paljon pidemmästä kuin ihmisestä 
– joka luikerteli suoraan heidän ulko-ovestaan läpi ja meni keittiöön heidän 
yksinkertaisessa kodissaan. Kauhuissaan, he juoksivat ulos ja etsivät kuumeisesti jotain
paikallista joka saattaisi tietää mitä tehdä. Viidakkoveistä käyttävä naapuri tuli avuksi, 
rauhallisesti marssien heidän taloonsa ja katkaisi käärmeen kaulan yhdellä puhtaalla 
iskulla. Naapuri nousi ylös voittoisana ja vakuutti lähetystyöntekijöille, että matelija oli 
kukistettu. Mutta oli eräs pointti, hän varoitti: Se vie jonkin aikaa käärmeeltä tajuta, että 
se oli kuollut. Käärmeen hermojärjestelmä ja verenvirtaus ovat sellaisia, että se voi 
kestää huomattavan kauan ennenkuin se lopettaa liikkumisen jopa kaulan katkomisen 
jälkeen. Seuraavien tuntien ajan, lähetyssaarnaajat joutuivat odottamaan ulkosalla kun 
käärme pyristeli, hajotti huonekaluja sekä huitoi seiniä ja ikkunoita päin, aiheuttaen 
tuhoa kunnes sen keho lopulta ymmärsi, ettei sillä enää ollut päätä. Hikoillessaan 
kuumuudessa, he olivat tunteneet turhautumista ja hieman pahoinvointia, mutta olivat 
myös kiitollisia siitä, että käärmeen riehuminen ei kestäisi ikuisesti. Ja jossain 
vaiheessa heidän odotusaikaa, he kertoivat meille, että olivat kokeneet 
molemminpuolisen ahaa-elämyksen. Kallistuin muun seurakunnan kanssa, levottomana
ja lumoutuneena. ”Näetkö sen?” aviomies kysyi. ”Saatana on paljolti samanlainen kuin 
tuo iso vanha käärme. Hänet on jo kukistettu. Hän ei vain tiedä sitä vielä. Sillä välin hän
aikoo tehdä jonkin verran vahinkoa. Mutta älä koskaan unohda, että hän on jo mennyttä
kalua.” Tarina kaappasi mielikuvituksemme silloin, koska se oli graafinen ja verinen – 
jyrkässä ristiriidassa normaalisti herraskaiseen saarnaamiseen jota olimme tottuneet 
vastaanottamaan. Mutta tarina kummittelee mielessäni, koska olen oppinut uskomaan, 
että se on tarkka kuva maailmankaikkeudesta. Olemme rimpuiluajassa, aikakaudessa, 
jolle on ominaista meidän laaja-alainen kyky tehdä väkivaltaa toisillemme ja itsellemme.
On kiusausta joutua epätoivoon. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että se ei kestä 
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ikuisesti. Jeesus on jo murskannut käärmeen pään.

Arkisto suomennettuihin J.D. Farag'in profetiapäivityksiin vuosilta 2014-16 löytyy 
osoitteesta: http://nokialainen.blogspot.fi/p/pastori-jd-faragin-profetiapaivityksia.html

Lähettänyt Olli-R klo 16.44 
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