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Amir Tsarfatin erityissanoma vuodelle 2019

Tässä Samuel Korhosen suomentama viesti israelilaiselta messiaanisjuutalaiselta, Amir Tsarfati'lta, joka 
viime vuodenvaihteessa (25.12.2018) julkaisi kotisivuillaan erityissanoman vuodelle 2019. Sanoma 
keskittyy oleelliseen asiaan tämän ajan kristittyjä koskien, eli kilvoituksen päättämiseen voitollisesti, kun
Herramme toinen tulemus lähestyy pikavauhtia kaikkien nykymerkkien perusteella.

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

https://beholdisrael.org/a-word-from-amir-for-2019/

Shalom Galileasta!

Kun vuosi 2018 on päättymässä, voin katsoa taaksepäin ja iloita siitä, mitä Herra on 
tehnyt. Kuitenkin sanoma, jonka Hän on laskenut sydämelleni, kaikuu mielessäni: Lopeta 
hyvin!

Niin ystävät, olemme lähellä maaliviivaa. Kirjoitus on seinällä, merkit ovat paikalla, kaikki 
näyttelijät ovat paikalla. Me olemme se sukupolvi, joka ei nuku pois. Me olemme sukupolvi,
joka kokee enemmän petosta, kuin mikään toinen, koska digitaalisessa maailmassa on niin
helppo tulla petetyksi. 

Kysymykset, joita minun, kuten teidän kaikkien, on pitänyt esittää itselleni, ovat: Onko 
elämä tässä maailmassa kaikki, mistä välität? Onko tämä maailma kaikki, mitä sinulla on? 
Onko se kaikki vain sitä, että ”saan siitä irti mahdollisimman paljon”? Ovatko tämän 
maailman asiat pääasioita mielessäsi ja elämäsi ensisijaisia tavoitteita?

Kuulin tunnetun pastorin sanovan, että hänen kuoleva poikansa, jolla oli vain kolme viikkoa
elinaikaa johtuen vakavasta syövästä, sanoi hänelle: ”Isä, olen niin innoissani, siitä mitä on
tulossa seuraavaksi!”

Toinen hyvä ystäväni, joka sattuu olemaan pastori täällä Israelissa, sanoi minulle: ”Kun 
olen kuollut, niin älä anna kenenkään elvyttää minua, tai muuten minä tapan hänet!”

Oletko niin innostunut ikuisuudesta, ettet haluaisi elää enää tässä maailmassa? Onko taivas
kotisi, vai tämä maailma? Sinulla voi olla koti-ikävä vain sinne, missä kotisi on! 

Voitko rehellisesti elää elämääsi innostuneena tulevasta? Onko tämä maailma sinulle 
päämäärä? 

Kun heräät aamulla ja aloitat päivän, niin ketä aiot miellyttää ja kehen tehdä vaikutusta? 

”Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole

https://nokialainen.blogspot.com/2019/03/amir-tsarfatin-erityissanoma-vuodelle.html
https://beholdisrael.org/a-word-from-amir-for-2019/
https://beholdisrael.org/


Isästä, vaan maailmasta” (1. Joh. 2:16)

Voitko vuonna 2019 sanoa rehellisesti?

”Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto” (Fil. 1:21).

Kun lähestymme maaliviivaa, meidän jokaisen täytyy tutkia sydäntämme ja kysyä 
itseltämme …Tiedämmekö, että kun Herra tulee takaisin, Hän sanoo meille?

”...hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija!” (Matt. 25:23, KJV)

Ystävät, lopettakaamme hyvin, lopettakaamme vahvoina!

”...Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa 
Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, 
älköön siihen, mikä on maan päällä. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on 
kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin 
tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: 
haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä 
niiden tähden tulee Jumalan viha ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. Mutta nyt
pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe 
suustanne. Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan 
ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon Luojansa kuvan mukaan.
Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä 
ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki 
ja kaikissa on Kristus” (Kol. 3:1-11). 

Hänen tulemustaan odottaen,

Lähettänyt Olli-R klo 13.09
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