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Maailmanlaajuinen hätätila ja varsinkin Israelissa sen vaalien 
jälkitunnelmissa kun hallitusta ei saada kokoon 

Tässä todella puhutteleva tuore Lähi-idän profetiapäivitys pastori J.D. Farag'ilta, jonka suomensin. Tälle 
ajankohdalle juuri sopiva puhe, kun maailma ja etenkin Israel ovat tulossa kiehumispisteeseen ollen 
hätätilassa nyt. Kaikki tapahtumat maailmalla viime aikoina osoittavat siihen suuntaan ja Israel Jumalan
profeetallisena kellona varsinkin on tärkeä suunnannäyttäjä. Tässä päivityksessä pastori Farag ottaa 
esille Israelin presidentin äskettäiset sanat parlamenttipuheessaan, jotka voivat olla jopa Jumalan 
viitoittamia. 

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

Bible Prophecy Update – October 6th, 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 6.10.-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 siitä, mikä näyttää olevan maailmanlaajuinen hätätila, etenkin Israelissa.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä haluan tehdä jotain hieman erilaista kuin mitä 
yleensä teemme kun tarkastelemme ajankohtaisia tapahtumia.
- Tämä useista syistä johtuen, joista vähäisimpänä ei ole pelkkä profeetallista merkitystä 
omaavien tapahtumien lukumäärä.
- Niin paljon tapahtuu niin nopeasti, minkä vuoksi tunnen, että Herra haluaisi meidän 
tarkastelevan sitä, minkä näen olevan maailmanlaajuinen hätätila.

Miriam Webster'in sanakirja määrittelee hätätilanteen seuraavasti: 1) odottamaton 
olosuhteiden yhdistelmä tai niistä johtuva tila, joka vaatii välittömiä toimia ja 2) 
kiireellinen avun tai helpotuksen tarve. Joitakin synonyymejä, joita he luettelevat, ovat
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kiehumispiste, katkeamispiste, kriisi, tienhaara, ja leimahduspiste, vain muutamia 
mainitakseni. Microsoft Word tarjoaa nämä ylimääräiset synonyymit: katastrofi, tragedia 
ja vaara.

- Uskallan sanoa, että jokainen näistä määritelmistä ja synonyymeistä on erittäin sopiva 
kuvaus nykymaailman tilasta.
- Erityisesti tilasta täällä Yhdysvalloissa, mutta ehkä tärkeämmin ja varmasti 
profeetallisesti, Israelin tilasta Jumalan profeetallisena kellona.
- Väitän, että olemme edellämainitussa hätätilassa, koska kaikki näyttää olevan tulossa 
tuohon kiehumispisteeseen.

Minulle Israelin presidentti Reuven Rivlin'in puhe torstaina 22. Knessetin 
avajaisistunnossa kertoo kaiken. Arutz Sheva julkaisi puheen tekstin, jossa Rivlin totesi, 
että 'Olemme kohtaamassa Israelin demokratian hätätilan.' Tässä jotain siitä, mitä hän 
sanoi: ”Minun voimani, ...on rajallinen. Minulla ei ole muuta kuin sanoja. Voin vain 
ehdottaa ja ehkä yrittää rakentaa siltoja. En myöskään tiedä olenko sopivin välittäjä. 
Mutta tämän tiedän – meillä on Jaakobin huoneessa (House of Jacob) edessämme 
kriisiaika, hätätilanne Israelin turvallisuutta ja yhteiskuntaa ajatellen, hätätilanne Israelin 
demokratian kannalta: kaiken mikä on meille kallista.” ”Hallituksen muodostaminen ei ole
vain kansan tahto. Enemmän kuin koskaan, tällaisina aikoina, se on kansantaloudellinen
ja turvallisuuden edellytys, jollaisesta emme ole tienneet monien vuosien ajan.” ”Kuten 
luemme Saarnaajan kirjasta: 'Aika on etsiä ja aika kadottaa. Aika on säilyttää ja aika 
viskata pois. Aika on reväistä rikki ja aika ommella yhteen. Aika on olla vaiti ja aika 
puhua. Aika on rakastaa ja aika vihata. Aika on sodalla ja aika rauhalla.'” 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/269709?
fbclid=IwAR2t1Cw0oD68sBxLa2wEKIbfOORyuJKKq8Xmvw5SSZUI98tygeb-3To6ef0

- Mikä on hyvin silmiinpistävää minulle, on se, että Rivlin siteerasi tunnettua katkelmaa 
Saarnaajan kirjan 3. luvusta.
- Syy, miksi tämä kosketti minua, johtuu siitä, että hänen lainaamansa tekstin konteksti 
on voimakkaassa vastakkainasettelussa ajan ja iankaikkisuuden välillä.
- Salomon sanoo viisaasti, että kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan 
alla, minkä puolestaan pitäisi viitoittaa meitä kohti taivasta.

Saarnaaja 3:11 (KR 33/38) – ”Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös 
iankaikkisuuden hän on pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä 
tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua.”

- Vaikka tajuan, että tämä saattaa kuulostaa hiukan makaaberilta, niin Saarnaajan kirjan 
7. luvussa Salomon sanoo, että kuolinpäivä on parempi kuin syntymä.
- Hän jatkaa, että on parempi mennä hautajaisiin kuin päivällisjuhlaan, koska se tuo 
meidät kasvotusten kuoleman todellisuuden kanssa.
- Niinpä me todennäköisemmin viemme lähelle sydäntämme tämän elämän lyhyyden ja 
kuoleman todellisuuden, koska Jumala asetti iankaikkisuuden meidän sydämiimme.

Se oli Martti Luther, joka sanoi: ”Jopa ollessamme parhaimmassa terveyden tilassa, 
meillä pitäisi olla kuolema aina silmiemme edessä niin, että emme odota 
pysyvämme täällä maan päällä ikuisesti, vaan meillä on niin sanotusti yksi jalka 
ilmassa.”

- Itseasiassa tämä on sitä, mitä Vapahtajalla oli mielessään viimeisellä ehtoollisella, 
koska aika oli tullut Hänen kuolemalleen maksamaan meidän iankaikkisesta elämästä.
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- 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 0.02
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