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Lopunajan luopumus uskosta käy nyt villinä kristillisessä maailmassa 

Tässä hyvinkin aiheellinen tuore suomentamani profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta, joka käsittelee 
viimeaikaista trendiä maailmalla, kun useat tunnetut kristilliset johtajat ovat luopuneet uskostaan. Tämä
kehitys on profetoitu Raamatussa ja ajoittuu aivan niihin aikoihin, kun Jeesus Kristus palaa takaisin 
noutamaan uskollisen seurakuntansa taivaallisiin (uskovien ylöstempaus).

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

Bible Prophecy Update – August 25th, 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 25.8.-19. Ne ovat erinomainen tiivistelmä 
puheesta. Suom. huom.

https://cckministries.com/sermonlibrary?SERIES=00-PRU (nykyään löydät täältä uusimmat engl. 
PDF-notet profetiapäivityksille)

Pastori J.D. puhuu viimeaikaisista kristityistä johtajista, jotka luopuivat uskostaan.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan puhua kehityskaaresta, koskien sitä, 
että missä vaiheessa ja kuinka nopeasti Raamatun profetian toteutuminen on menossa.
- Erityisesti liittyen kuvaukseen, joka meillä on kristillisen kirkon tilasta viimeisinä päivinä 
ennen seurakunnan ylöstempausta.
- Epäilemättä olet kuullut viimeaikaisista tunnetuista kristillisistä johtajista, jotka ovat 
tosiasiassa luopuneet kristillisestä uskostaan julkisesti.

Keskiviikkona The Washington Examiner julkaisi hyvin kirjoitetun artikkelin otsikolla, 
”Tunnetut kristityt luopujat ovat menettäneet totuuden tuntonsa.” – ”Evankelista 
maailmaa on ravisteltu tuoreilla uutisilla, joiden mukaan useat merkittävät kristityt ovat 
yhtäkkiä ja hyvin julkisesti ilmoittaneet luopuvansa uskosta. Kristitty musiikkitaiteilija 
Marty Sampson kirjoitti, että hän uskoo kristinuskon olevan ”vain uskonto muiden 
joukossa.” Viikkoja aikaisemmin, Joshua Harris, joka tunnetaan treffailua ja seksuaalista 
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puhtautta koskevista kirjoistaan, julkaisi Instagramiin, että hän oli läpikäynyt ”valtavan 
muutoksen uskossaan” ja julisti, ettei hän ole enää kristitty.”

https://www.washingtonexaminer.com/opinion/famous-christian-departees-have-lost-
their-sense-of-truth 

- Kuten voitte kuvitella, keskustelu raivoaa sen suhteen, olivatko nämä ”kuuluisat 
kristityt” alun alkaenkaan edes todellisia kristittyjä.
- Samalla kun Jumala tuntee sydämen, totuus on, että Jumalan Sana kertoo meille 
tämän olevan juuri sitä, mitä tapahtuu lopun aikaan.
- Meille ei ainoastaan kerrota, että tätä tapahtuu, vaan meille kerrotaan miksi näin 
tapahtuu. Yksinkertaisesti sanottuna, se on niin, etteivät he siedä tervettä oppia.

2. Tim. 4:1-4 (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.”

- Suonet anteeksi yksinkertaisuuden, jolla sanon tämän, mutta viime kädessä kysymys 
on Jumalan Sanasta ja rukouksesta, jotka molemmat puuttuvat.
- Ehdotan, että kristillinen kirkko tänäpäivänä ei ole saarnannut Jumalan Sanaa, eikä 
kirkko ole korostanut rukoilemista Jumalalle.
- Tästä syystä sen ei pitäisi tulla minään yllätyksenä, että kristillinen kirkko ja kristityt 
siinä ovat sellaisessa tilassa kuin ovat.

Luukas 18:1-8 (KR 33/38) – ”Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina 
rukoilla eikä väsyä. Hän sanoi: "Eräässä kaupungissa oli tuomari, joka ei peljännyt 
Jumalaa eikä hävennyt ihmisiä. Ja siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli 
hänen luoksensa ja sanoi: 'Auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan'. Mutta pitkään 
aikaan hän ei tahtonut. Vaan sitten hän sanoi mielessään: 'Vaikka en pelkää Jumalaa 
enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan 
hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni'." Niin Herra sanoi: 
"Kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo! Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta 
valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat, ja viivyttäisikö hän heiltä apuansa?
Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika 
tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?"”

Ilmestyskirja 3:7-13 (KR 33/38) – ”Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin 
sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka 
sulkee, eikä kukaan avaa: Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun 
eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta 
sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä 
annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, 
eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat 
ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä 
olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja 
pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, 
jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi 
sinun kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän 
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koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani 
kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani
tyköä, ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille 
sanoo.'”

- 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.

1. Korinttolaiskirje 15:1-4 (KR 33/38) – ”Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen 
evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa 
myös pysytte ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena, kuin
minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen 
kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme 
tähden, kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin ja että hän nousi kuolleista 
kolmantena päivänä, kirjoitusten mukaan,”

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 22.12
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