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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 30.3.-14. 
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä jatkan viime viikon päivitystä, jossa me tarkastelimme pahuuden lisääntymisen
viimeisten päivien merkkiä siveellisessä mielessä.  
- Tarkemmin ottaen tarkastelemme sanan saarnaamisen suvaitsevaisuuden ja terveen sanan opin vähenemistä 
hengellisesti. 
- Näin, koska nämä moraaliset ja hengelliset viimeisten päivien merkit vahvistavat muut merkit, jotka koskevat Israelia 
ympäröiviä geopoliittisia maisemia. 

2.Tim. 4:1-4 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. 

- Kestänet minua ihan pikkuisen, kun jaan kanssasi jotakin, jonka itseasiassa olen jakanut kanssasi noin vuosi sitten, 
koska se liittyy tähän. 
- Olen kysellyt itseltäni, miksi on niin, että ihmiset eivät siedä tervettä oppia ja parveilevat opettajien luokse, jotka 
sanovat, mitä heidän korvansa syyhyävät kuulla. 
- Parveilevatko he opettajien luokse, jotka sanovat, mitä heidän syyhyävät korvansa haluavat kuulla, vai opettavatko he, 
mitä he syyhyävät kuulla ja niin ihmiset parveilevat heidän luoksensa. 

- Olen sitä mieltä, että itseasiassa molemmat on totta ja niin ollen terveestä opista on näinä viimeisinä päivinä nopeasti 
tullut se kadonnut jalokivi tämän päivän seurakunnassa. 
- Väittäisin, että tätä tapahtuu useista syistä, joista vähäisin ei ole se, että pastorit eivät halua loukata ihmisiä. 
- Sen kai ei pitäisi olla yllätys, että Amerikan seurakunnan tila on rapautunut niin nopeasti ja niin pahasti kuin nyt.  

- Sitä todisti jälleen viime viikolla World Vision'in järkyttävä ilmoitus, että he hyväksyvät homokristityt työntekijöiksi. 
- Ansiokseen he peruuttivat päätöksensä, mutta sanoa, että palaute ja vastareaktio siitä ovat paljastavia, olisi karkea 
vähättely. 
- Anna kun selitän; näyttää, että taloudelliset tukijat, jotka olivat valmiita lopettamaan World Vision'in rahoituksen 
motivoivat tämän nopean peruutuksen. 

Ainakin se on maailman käsitys World Vision'ista, kuten tämä “The Huffington Post'in” antikristillinen artikkeli niin ilkeästi
väittää jo otsikossa: “World Vision's (Failed) Attempt at Justice for Gay Christians (World Vision'in epäonnistunut yritys 
saada oikeutta homokristityille).” Kestä minua, kun luen pätkän tästä härskistä artikkelista. ”Ne, jotka pakottivat 
politiikan muutokseen perustivat kantansa muka Raamattuun sitoutumiseensa. Mutta tietysti me tiedämme, että Jeesus 
ei sanonut mitään homoudesta. Kuitenkin hän kyllä sanoi paljonkin köyhistä, syrjityistä, niistä, joilla ei ole vaatteita, 
ruokaa, suojaa – ihmisistä, joihin Kristus itse samaistui ja ihmisistä, joita World Vision palvelee. On häpeä, ettemme voi 
palvella Kristusta yhdessä. Lopussa kuitenkin World Vision'in vetkuttelu on vielä voitto. Se osoittaa, että järjestön sisällä 
oli monia, jotka halusivat muutosta LGBT-ihmisiä syrjivään politiikkaan. He kyllä peruuttivat. Mutta homofobian synti on 
turmiollinen. Meidän on odotettavakin jonkin verran lipsumista, mutta oikeudenmukaisuus ja rakkaus ja LGBT-ihmisten 
hyväksyminen ja arvokkuus tulee voittamaan lopussa. Tiedän sen, koska Raamattu kertoo sen minulle. 

http://www.huffingtonpost.com/paul-raushenbush/world-vision-gay-policy_b_5037988.html

- Väittäisin, että tämä artikkeli iskee tämän viimeisten päivien profetian ytimeen siinä, että maailma on tietämätön ja 
suvaitsematon, mitä tulee Jumalan Sanaan. 
- Vien sen askelta pitemmälle ja sanon, että tämän päivän maailma ei ole suvaitsematon vain Jumalan Sanalle, vaan he 
ovat suvaitsemattomia myös niille, jotka opettavat Jumalan Sanaa. 
- Päättelen sen siitä, että Paavali sanoo Timoteukselle, että omien himojensa mukaan ihmiset parveilevat väärien 
opettajien luokse, jotka kertovat heille, mitä he haluavat kuulla.
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- Se, mikä tässä on mielenkiintoista, on, että se näyttää sopivan profeetalliseen kuvaan kahdesta seurakuntamallista 
viimeisinä päivinä tempauksen edellä. 
- Puhun tietysti Filadelfian seurakunnasta, joka oli kuudes ja Laodikean seurakunnasta, joka oli seitsemäs. 
- Aikaa voittaakseni en mene syvemmälle siihen, kuinka Laodikean seurakunta on viimeisten päivien seurakunnan malli, 
joka on Timoteuskirjeessä. 

- Kuitenkin haluan kyllä osoittaa silmiinpistävimmät kontrastit näiden kahden vastakkaisen seurakunnan välillä, jotka 
kumpikin ovat edustettuina tänä päivänä. 
- Filadelfian seurakuntaa hän kiittää Sanansa pitämisestä, kun taas Laodikealaisten seurakunnalle Jeesus oli ulospotkittu.
- Siinä määrin, että nyt maallikot päättivät ja hallitsivat siten saadakseen seurakunnan, joka seurakunnan asemesta olisi 
heidän himojensa mukainen. 

Lopetan jakamalla kanssasi erään runon arkistostani, johon satuin törmäämään useita vuosia sitten.  Syy on, että se 
puhuu tästä kontrastista filadelfialaisen kristityn ja laodikealaisen kristityn välillä, koska se liittyy ihmisen Jumalan Sanan
ja Jumalan Sanan opettajien arvostukseen. Se on otsikoitu: ”PASTORI PARANTAA SAARNAAMISTAAN” ja se menee näin: 

IMPROVING THE PASTOR'S PREACHING
Sunday the sermon was sluggish, 'Twas hard attention to keep.

The theme was faultily chosen, It almost put me to sleep.
Monday was blue with sheer boredom; Tuesday was carnal by choice.

Wednesday my conscience was wakened, By pleas from a still, small voice.
Prayer meeting left me uplifted, Loyalty lingering long.

Thursday my heart was responding; Friday His nudging was strong.
I came to thorough repentance, The following Saturday;

I yielded in full surrender, As all on the altar I lay.
Sunday the sermon was perfect, Superb and quite at its peak;

Amazing how greatly that pastor, Improved in the space of one week!


