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Amerikan hengellinen nykytila ja mitä tehdä sen suhteen 

Tässä suomentamassani pastori J.D. Farag'in tuoreessa profetiapäivityksessä käsitellään Raamatussa 
ennustettua lopunaikojen hengellistä luopumusta, joka koskee nyt Amerikkaa. Esille otetaan faktaa ja 
analyysia eri uutislinkeistä. Yleinen ohje on, että kristittyinä meidän pitää kertoa Raamatun totuutta 
uskosta osattomille aina tilaisuuden tullen, joka vie heitä lähemmäksi Jeesusta. 

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

Mid-East Prophecy Update – May 5th, 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 
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 5.5.-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. puhuu Amerikasta ja siitä, mitä voimme tehdä sen suhteen.

- Ennenkuin menemme profetiapäivitykseen, minun on käsiteltävä jotakin, joka saatettiin 
huomioomme sosiaalisen median osalta.
- Nimittäin se, että nimeäni ja kuvaani käytetään väärennetyissä tileissä, erityisesti 
Facebook'issa, joissa pyydetään rahaa lähetystyöhön.
- Tiedä, etten koskaan pyydä rahaa sosiaalisessa mediassa, ja jos saat sellaisen viestin,
sinun on ilmoitettava tästä tilistä.

- Tämänkertaisessa päivityksessä, tunsin, että Herra haluaisi minun tarttuvan arkaan 
aiheeseen koskien sitä mitä tapahtuu täällä Amerikassa.
- Minun on tunnustettava, että olen jo pitkään ollut sydämessäni ristiriidassa mitä tulee 

http://nokialainen.blogspot.com/2019/05/amerikan-hengellinen-nykytila-ja-mita.html
https://drive.google.com/drive/folders/1Dol7QQodiU64u2olM_flQPkMzVIjOcrf
http://www.youtube.com/user/alohabibleprophecy/videos
http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php?option=com_sermonspeaker&view=serie&Itemid=101
http://3.bp.blogspot.com/-CDtxilrcXP4/Ux-KfuXLp_I/AAAAAAAAEqE/_uLJrdo4MOA/s1600/J.D.+Farag.jpg


Yhdysvaltojen nykyiseen tilanteeseen.
- Tämä johtuu uskomuksestani, että Yhdysvallat on näkyvästi poissa Raamatun 
profetiasta ja nyt näemme miksi.

Torstaina 18. huhtikuuta Gallup julkaisi raportin siitä, kuinka ”Yhdysvaltojen kristillisiin 
kirkkoihin kuuluvien jäsenmäärä on laskenut jyrkästi kahtena viime vuosikymmenenä 
pysyttyään sitä ennen kuuden vuosikymmenen aikana suhteellisen vakaana. Voimakas 
kasvu siinä väestön osassa, jolla ei ole mitään uskonnollisia sidoksia, kirkkojen 
jäsenmäärän lasku niiden joukkossa, joilla on uskonnollinen mieltymys, ja alhaiset 
kirkkojen jäsenyystasot millenniaalien keskuudessa edesauttavat kaikki kiihtyvään 
trendiin.” 

https://news.gallup.com/poll/248837/church-membership-down-sharply-past-two-
decades.aspx 

Viime torstaina Los Angeles Times'illa oli mielipidekirjoitus, jossa viitataan siihen, että 
uskonnon suosion laskiessa Amerikassa, poliittinen tribalismi (heimokuntaisuus) on 
täyttämässä tyhjiön, joka jää jälkeen. Äskettäisessä esseessä, otsikolla ”America’s New
Religions (Amerikan uudet uskonnot)”, joka julkaistiin New York Magazine’s 
Intelligencer -sivustolla, kirjoittaja Andrew Sullivan lisää nimensä kasvavaan luetteloon 
kulttuuritarkkailijoista, jotka uskovat, että vakiintuneet uskonnot Yhdysvalloissa antavat 
tietä poliittiselle tribalismille. Halu uskonnolliselle täyttymykselle on ”geeneissämme”, 
Sullivan kirjoittaa, ja kun kristinusko heikkenee Amerikassa, hän uskoo, että kaksi 
erillistä poliittista ”uskontoa” on ottanut paikkansa merkityksen etsinnässä: Trumpismi ja 
”sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kultti”. 

https://www.latimes.com/socal/burbank-leader/opinion/tn-blr-me-intheory-20190504-
story.html 

2. Timoteuskirje 3:1-5 (KR 33/38) – ”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.”

2. Timoteuskirje 4:1-5 (KR 33/38) – ”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. 
Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi 
täydellisesti.”

- Se oli tiistaina Havaijin rukousaamiaisella Ravi Zacharias'in kanssa, joka toimi 
pääpuhujana, kun ymmärsin, että se ei ollut vain minä.
- Hän antoi tämän ällistyttävän kommentin: ”Palvelutyöni 47-vuotisen historian aikana en
ole koskaan nähnyt amerikkalaista yhteiskuntaa niin myrkyllisenä kuin se on tänään.”
- Sitten hän jatkoi puhuakseen käsittämättömistä kauhukuvista, joita syntyy aina, kun on 
olemassa poiskääntymistä Raamatun Jumalasta.

- Tämä oli tiistaina; sitten keskiviikkona Barry Meguiar lähetti minulle sähköpostitse 
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artikkelin, jonka hän oli kirjoittanut otsikolla ”Racing Toward Anarchy (Kulku kohti 
anarkiaa)”.
- Siinä hän ei ainoastaan mainitse syitä sille, mitä tapahtuu Amerikassa ja Amerikalle, 
vaan hän pitää tärkeämpänä ratkaisun tarjoamista siihen.
- Toivon, että ystävällisesti kestätte minua, kun kerron teille lyhyesti hieman siitä, mitä 
hänellä oli sanottavanaan, sillä se on kunnolla puhuttua profeetallista sanaa.

”On mahdotonta ymmärtää, mitä Amerikassa tapahtuu ilman, että tunnustamme, miten 
olemme kääntäneet selkämme Jumalalle. Vuonna 1960 lähes 70% väestöstämme oli 
uskollisia kirkossakävijöitä. Tuo lukema on nyt 20%. Kun 50% maan väestöstä liikkuu 
pois Jumalasta oman itsekkyytensä vuoksi, se on kulkua kohti anarkiaa. ...Ilman 
Jumalan moraalisia absoluutteja, jotka määrittelevät mikä on oikein ja väärin, ei ole 
oikeaa tai väärää. Jokainen näkee heidän 'oikeansa ja vääränsä' ylempänä kaikkien 
muiden 'oikeita ja vääriä'. Jokaisesta tulee laki itselleen, kun äänekkäimmät ja 
vihamielisimmät äänitorvet ovat lujasti päättäneet kääntää Amerikan pois Jumalasta. 
...Korruptoituneet poliitikot EIVÄT ole ongelma! Ne, jotka johtavat meitä julkisessa 
virassa, ovat peilikuva niistä, jotka valitsevat heidät vaaleilla. Jumalaton yhteiskunta 
valitsee jumalattomat johtajat, mikä johtaa siihen, että sokea taluttaa sokeaa. Saatana 
sokaisee uskottomien mielet, jotka muodostavat nyt yli kaksi kolmasosaa 
väestöstämme. (2. Kor. 4:4) Useimmat amerikkalaiset ovat kadotettuja, antaneet myöten
valheelle ja menossa helvettiin. Miten he tulevat tuntemaan totuuden, ellei joku kerro sitä
heille. . .kun vain 1% meistä tekee näin? Se on ongelma! Me olemme ongelma! …Jos 
olet patriootti, rakastat Amerikkaa ja rakastat Jumalaa, käytät jokaista tilaisuutta hyväksi 
siirtääksesi jokaista, jokaisena päivänä lähemmäksi Jeesusta.” 

https://igniteyourlife.tv/ 

- Efesolaiskirjeen luvun 4:12 mukaan, pastorina olen varustettu Hänen kansaansa varten
palveluksen työhön, jotta Kristuksen ruumis voisi rakentua.
- 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 22.22
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