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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 6.4.-14. 
Ne ovat erinomainen tiivistelmä puheesta.  Suom. huom.

- Tässä profetiapäivityksessä yritän käsitellä sellaista, josta monet Raamatun opettajat ovat paljon väitelleet.
- Se, mistä puhun, on profetia koskien maanjäristysten lisääntynyttä esiintymistiheyttä. Tämä johtuu viime viikon 
järistyksistä Chilessä. 
- Sen tehdäksemme menemme Jeesuksen Öljymäen puheeseen luvussa Matteus 24 ja jakeisiin 3 – 8: 

Mt. 24:3-8  Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: "Sano meille: milloin se 
tapahtuu, ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki?" Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: "Katsokaa, ettei 
kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen: 'Minä olen Kristus', ja he eksyttävät monta. Ja te saatte 
kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä 
loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee 
monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.

- Tästä on paljon väitelty varsinkin viime aikoina, koska jotkut epäilevät ovatko maanjäristykset todella lisääntyneet. 
- Tästä syystä haluaisin käyttää loppuaikamme tämän profetian uudelleen tarkastelemiseen ja niin tehdessäni 
kehoitan sinua olemaan berealainen. 
- Aloitamme USA:n geologisen tutkimuslaitoksen (USGS) ristiriitaisilla, jopa hämmentävillä, tiedoilla, jotka murheelista 
kyllä, ovat saaneet monet uskomaan, että maanjäristykset eivät ole lisääntymässä. 

USGS:n verkkosivusto kysyy ja sitten pyrkii vastaamaan tähän kysymykseen artikkelissa otsikolla “Are Earthquakes 
Really on the Increase? (Ovatko maanjäristykset todella lisääntymässä?)” He sanovat näin: ”Ihmiset kaikkialta 
maailmassa kyselevät meiltä jatkuvasti ovatko maanjäristykset lisääntymässä. Vaikka voi näyttää, että meillä on 
enemmän maanjäristyksiä, niin voimakkuudeltaan yli 7.0 olevien maanjäristysten määrä, on pysynyt melko vakaana.” 

http://earthquake.usgs.gov/learn/topics/increase_in_earthquakes.php

Eräs verkkosivusto torjui tämän väitteen sanomalla: ”USGS:n vastaus selvään maailmanlaajuiseen 
maanjäristystiheyden kasvuun on, että nykyisin on vain enemmän seismografisia tarkkailuasemia ja siksi voidaan 
havaita enemmän maanjäristyksiä. Tämä kuulostaa minusta aluksi järkevältä, ellen mieti sitä sen enempää, tai todella 
tarkastele tietoja. Kuitenkin, jos useammat seismografiset asemat kaikkialla maailmassa havaitseva enemmän 
maanjäristyksiä, niin eikö niiden pitäisi havaita enemmän maanjäristyksiä kaikissa voimakkuusluokissa ilman 
puolueellisuutta tiettyä luokkaa kohtaan?” 

Toisella verkkosivustolla, Longrange.com, oli samanlainen artikkeli otsikolla: ”IS EARTHQUAKE AND VOLCANIC ACTIVITY
INCREASING?” Siinä he sanovat: ”Joidenkin seismologien mukaan seisminen aktiviteetti on voimistumassa.” He 
lisäävät: ”Maanjäristysten tiheys on lisääntynyt ja energian päästö kasvanut.” Vuoden 1900 jälkeen on ollut 
keskimäärin yksi voimakkuudeltaan 8.0 järistys vuodessa. (Vuonna 2007 niitä oli 4) Vuodessa on nykyisin noin 17 
voimakkuudeltaan 7.0 – 7.9 järistystä. 

http://www.longrangeweather.com/ArticleArchives/EarthquakeActivity.htm

Yksi sivusto, Right Side News, julkaisi mielipidekirjoituksen sunnuntaina 30. päivä maaliskuuta, joka oli päivää ennen 
Chilen järistyksiä maanantaina ja tiistaina. Siinä he listaavat seuraavaa merkkeinä, että jotakin isoa on tapahtumassa 
maan kuorelle Pohjois- ja Etelä-Amerikan alla.

I. Se 5.1 asteen maanjäristys, joka ravisteli Los Angeles'ia perjantaina, oli pahin, mitä kaupunki oli nähnyt 
moneen vuoteen.

II. Tuota järistystä seurasi yli 100 jälkijäristystä.
III. 4.1 asteen maanjäristys ravisteli Los Angeles'ia lauantaina. Tiedemiehet toivovat, että järistyskuuro Etelä-

Kaliforniassa loppuisi pian. 
IV. Aiemmin tässä kuussa 4.4 asteen maanjäristys tärisytti Los Angeles'ia niin pahasti, että se sai uutisankkurit 

sukeltamaan pöytiensä alle. 

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


V. 6.9 asteen maanjäristys pohjoisen Kalifornian rannikolla maaliskuun alussa oli suurin USA:n länsirannikolle 
iskenyt maanjäristys vuodesta 2010.  

VI. Oregonissa asti Mt. Hood koki hiljattain yli 100 maanjäristystä vain muutamassa päivässä.
VII. 4.8 asteen maanjäristys tärisytti Yellowstone'n kansallispuistoa sunnuntaina; siellä on ollut torstain jälkeen 

ainakin 25 järistystä. 
VIII.Tiedemiehet ovat hiljattain havainneet, että Yellowstone'n supertulivuori päästää nyt paljon enemmän 

heliumia, kuin mitä he olivat odottaneet. 
IX. Menneen kuukauden aikana Oklahoman valtiossa on ollut yli 130 maanjäristystä. Se on hyvin epätavallista. 
X. Perussa on menneen kuukauden aikana ollut useita kymmeniä maanjäristyksiä, joihin kuuluu 6.3 asteen 

järistys, joka aiheutti uutisotsikoita kaikkialla maapallolla. 
XI. Aiemmin tässä kuussa Chilen pohjoiselle rannikolle iski yli 300 maanjäristystä seitsemän päivän aikana. Niistä 

41 oli voimakkuudeltaan yli 4.5. 
http://www.rightsidenews.com/2014033034078/editorial/us-opinion-and-editorial/12-signs-that-something-big-is-happening-to-the-earth-s-crust-under-north-and-south-america.html

- Kuinka olkoonkin, riittää, kun totean, että todisteet ovat vakuuttavat, mitä tulee maanjäristysten tiheyden ja 
voimakkuuden lisääntymiseen. 
- Kuten synnytyskivuissa samoin pitää paikkansa tienviitoissa: mitä lähempänä ollaan synnytystä/päämäärää, sitä 
tiheämmiksi kivut ja viitat tulevat.  
- Väittäisin, että synnytyksen eli päämäärän kaipauksemme on suhteessa kipujen kestämiseemme ja/tai merkkien 
tarkkailemiseemme. 

- Kun vaimoni kanssa menimme Egyptiin vuonna 1997 vierailemaan tätini luona, me myöhästyimme junasta Kairosta 
Aleksandriaan ja otimme taksin.
- Pian huomasimme, että arabitaksarimme halusi tehdä uuden maailmanennätyksen ja ajaa kahden ja puolen tunnin 
matkan alle tunnissa. 
- En voi edes alkaa kertoa sinulle, kuinka paljon nuo tienviitat (merkit) merkitsivät meille, varsinkin, kun niitä tuli sitä 
tiheämpään, mitä lähemmäs olimme päässeet. 

Room. 8:18-22 Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on 
ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on 
alistettu katoavaisuuden alle - ei omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin 
on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko 
luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; 


