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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 16.2..-14.
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Minun täytyy aloittaa tämä päivitykseni vähän selventämällä GMO:n lähetyssaarnajaksi hakemista.
- Ensiksikin palaute niiltä, jotka ovat osa seurakuntaamme YouTube'n kautta, ylitti odotukset ja näin ollen emme olleet 
valmistautuneet siihen.
- Pyydän nöyrimmästi anteeksi, ettemme  ole pysyneet ajan tasalla ja niille, jotka eivät vielä ole saanet vastausta, kiitos
kärsivällisyydestänne. 

- Nyt minun täytyy ohjata verkkoseurakuntamme uudelle sivustolle, koska Ida, yhteisöjohtajamme, on saavuttanut 
maksiminsa. 
- Uusi sähköpostiosoite on contact@gmomail.com ja jos haluat, voit soittaa heille numerroon (972) 975-9444 ja kysyä 
mitä tahansa. 
- Mitä tulee paikallisseurakuntaperheeseemme, jäljellä on 5 paikkaa, koska olemme saaneet 25 hakemusta ja 
lähestymme rajaamme 30 per seurakunta.

- Salli minun vielä vastata kysymykseen, joka tuli monilta verkossa koskien sitä, kuinka päästä online-jäseneksi. 
- Tarkemmin, kuinka voi päästä Calvary Chapel Kaneohe'n nettijäseneksi? Vastaus on todella simppeli: Olet jo sellainen. 
- Itseasiassa meillä ei seurakunnassamme edes ole virallista jäsenluetteloa ja näin ollen katsomme jäseniksemme ne, 
jotka osallistuvat paikallisesti tai verkossa.

- Nyt, aloittakaamme päivityksemme. Tällä kertaa tunnen pakotusta puhua sellaisesta, joka perustellusti on epäsuosituin
Raamatun profetian aiheistani. 
- Nimittäin, USA:n, joka kerran oli voimakkain kansakunta maan päällä, silmiinpistävästä puuttumisesta Raamatun 
sivuilta.  
- Salli minun tässä välissä sanoa, että olen hyvin tietoinen, että on niitä, jotka uskovat, että Amerikka on Babylon, tai 
jopa, että -Jumala varjelkoon - Amerikka korvasi Israelin.

- Kuitenkin ainakaan tällä kertaa tarkoitukseni ei ole perustella käsitystäni, että USA ei löydy Raamatun profetiasta. 
- Näin on, koska käsillä on kiireellisempi asia, sellainen, että täydellinen myrsky, taloudellinen, poliittinen ja hengellinen,
on iskemäisillään meihin. 
- Huomaa, en halua luoda pelkoa enkä paniikkia, vaan sensijaan toivon voivani antaa varoituksen sellaisesta, minkä 
jotkut näkevät selviönä. 

- Tällä tarkoitan, että on niitä, jotka uskovat, nykyinen porukka mukaanlukien, että nyt se on vain ajan kysymys. Kyse ei 
ole siitä tapahtuuko se, vaan milloin se tapahtuu. 
- Tästä syystä monet talousasiantijat yhdessä monien raamatunopettajien kanssa ovat tulossa samaan johtopäätökseen,
että se on lähellä (imminent).
- Se ei tarkoita, etteikö Jumala voisi toimia väkevästi USA:ssa ja saada aikaan Kolmannen Herätyksen. Se on 
mahdollista, mutta ei todennäköistä. 

- Kuinka olkoonkin, haluaisin kiinnittää huomiosi mitä mielenkiintoisimpaan artikkeliin, joka oli julkaisussa, Wall Street 
Journal Market Watch. 

Mielipide-artikkeli julkaistiin viime tiistaina 11.2. otsikolla “Scary 1929 market chart gains traction - Opinion: If the 
market follows the same script, trouble lies directly ahead (Pelottava vuoden 1929 markkinakäyrä ajankohtainen – 
Mielipide: Jos markkinat noudattavat samaa mallia, ongelma välittömästi edessä).” Kirjoittaja, Mark Hulbert, sanoi näin: 
”On kammottavia yhtäläisyyksiä sen välillä, kuinka osakemarkkinat ovat käyttäytyneet viime aikoina ja sen kuinka ne 
käyttäytyivät juuri ennen vuoden 1929 romahdusta. Se ainakin on johtopäätös, johon johtaa pelottava kaavio, joka on 
kierrellyt Wall Street'illä. Kaaviossa on päällekkäin käyrät Dow Jones indeksin heilahteluista vuosina 1928 - 1929 ja 
markkinoiden viimeaikaisesta kehityksestä. Kuva ei ole nätti.” 
Alla tämä kaavio... Artikkelin lopussa Hulbert kirjoittaa,  “Voit edelleen olla taipuvainen hylkäämään tämän, mutta paljon 
useammat nauroivat viime marraskuussa, kun tämä pelottava kaavio alkoi kiertää. Yhtä moni ei naura nyt.” 

http://www.calvarychapelkaneohe.com/index.php?option=com_sermonspeaker&view=serie&Itemid=101
http://www.youtube.com/user/alohabibleprophecy/videos


http://www.marketwatch.com/story/scary-1929-market-chart-gains-traction-2014-02-11

Joel Rosenberg'iä ei naurattanut, kun hän laittoi juuri tämän Wall Street Journal'in artikkelin blogilleen kommentoiden: 
”Toivon, ettei tässä ole mitään vaikeaa, mutta ajattelin, että minun kuitenkin pitäisi jakaa se kanssanne.”  
http://flashtrafficblog.wordpress.com/

Itseasiassa tämä artikkeli pitää yhtä Joel Rosenberg'in hiljattaisen kirjan “Implosion – Can America Recover From It’s 
Economic & Spiritual Challenges in Time?” kanssa. Siinä hän spekuloi, miksi Amerikkaa ei ole mainittu Raamatun 
profetiassa. Hän kirjoittaa: ”Niin kauan kuin ymmärrät, että minä spekuloin tässä kysymyksessä enkä opeta Raamatun 
profetioita, niin siinä on neljä skenariota, joiden uskon olevan mahdollista tehdä Amerikka kykenemättömäksi – tai 
haluttomaksi – näyttelemään avainroolia esiintulevissa viimeisten päivien profeetallisissa tapahtumissa: 1) Taloudellinen
luhistuminen – USA luhistuu rahallisesti ja taloudellisesti. 2) Sota tai terrorismi –  Yllättävä sotilaallinen tai 
terroristihyökkäys tai hyökkäysten sarja autioittaa USA:n. 3) Luonnonkatastrofit – Ennennäkemätön sarja 
luonnonkatastrofeja autioittaa USA:n. 4) Tempaus – USA menettää yhtäkkiä miljoonia tai kymmeniä miljoonia ihmisiä, 
kun tempaus tapahtuu jättäen loput amerikkalaiset järkytetyiksi ja laukaisemaan ties kuinka paljon mullistavia 
tapahtumia. Joel Rosenberg, Implosion, sivut 127, 128

Mark Hitchcock toistaa tämän kirjassaan, The Late Great United States (Entinen suuri USA), kirjoittaessaan:  “Amerikan 
tulevaisuus, jonka voimme päätellä Raamatusta, on täsmälleen se, jonka näemme materialisoituvan silmiemme edessä 
tämän päivän uutisotsikoissa. Amerikka on kohtaamassa vakavia ongelmia kotona ja ulkomailla. …. Kun pasuna soi ja 
kaikki USA:n uskovat katoavat, niin Amerikan viimeiset päivät ovat kuin niin monet joulukuun kalenterista roikkuvat 
sivut. Kuten sitä edeltävät suurvallat, USA romahtaa oman syntinsä, itsensä hemmottelemisen ja kohtuuttomuuden 
painojen alla.

- Vaikka tuomaristo voi vielä olla päättämässä Amerikan kohtalosta, näyttää hyvin uskottavalta, että seurakunnan 
tempaus suurelta osin tuhoaisi tämän kansakunnan. 
- On kuitenkin niitä, jotka uskovat, että Amerikan puuttuminen voi johtua talousromahduksesta ja sitä seuraavasta 
terroristihyökkäyksestä. 
- Tämä edellyttää, että emme romahda kansakuntana kaikkien niiden katastrofaalisten tapahtumien painon alla, jotka 
ovat kohdanneet USA:ta viime aikoina. 

- Lopetan antamalla rohkaisun ja toivon sanan Vapahtajalta itseltään hänen loppua koskevasta vastauksestaan 
opetuslapsille. 
- Se löytyy kohdasta Mt. 24:37-42, jossa hän kuvailee, kuinka silloin, kun toinen otetaan ja toinen jätetään, on oleva kuin
Nooan päivinä. 
- Vaikka tämä kohta on paljon väittelyn aihe, on vaikea tulla mihinkään muuhun , kuin tavanomaiseeen asioiden 
skenaarioon.

- Syy siihen, että tämän pitäisi rohkaista meitä ja antaa toivoa, on, että se sopii siihen, että USA suurelta osin tuhoutuu 
vasta seurakunnan tempauksessa. 
- Perustelen sen näin: jos tapahtuu tuhoisa terrori-isku, tuhoisa luonnonkatastrofi, tai talousromahdus, niin asiat eivät 
ole tavanomaisella mallilla. 
- Se ei olisi kuten Nooan päivinä, jolloin ihmiset menivät naimisiin, söivät ja juhlivat aina siihen päivään saakka, kun 
Nooa meni arkkiin.
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