tiistai 18. elokuuta 2015
USA:n talousromahdus syyskuussa 2015? ja kristityn luottamus Jumalaan omassa
taloudenpidossa
Tässä tuoreessa elokuun puolivälin 2015 profetiapäivityksessä pastori J. D. Farag keskittyy talousasioihin, jotka
ovat erityisesti tänä kesänä ponnahtaneet pinnalle Kreikka-kriisin, Kiinan valuuttadevalvointien sekä joidenkin
pörssi-indeksien sukelluksen vuoksi. Lisäksi eletään juutalaisuudesta tunnettua seitsemättä Shmita-vuotta (7.
sapattivuosi) 49 vuoden syklissä, joka päättyy tulevana syyskuuna. Edellisinä Shmita-vuosina, 2001 ja 2008,
tapahtui voimakas talouden syöksy WTC-iskujen ja finanssikriisin muodossa, jolloin New Yorkin pörssi-indeksit
laskivat syyskuussa niin, että lukemiin kietoutui voimakkaasti luku 7, ollen selvästi Jumalan kädenjälki
tuomionmerkkinä taloudelliselle Babylonille eli USA:lle (Ilm. 18). Nähtäväksi jää, toistuuko tämä tänä syksynä ja
olisiko nyt kyse lopullisesta tuomiosta, koska nyt on 7. Shmita. Kristityllä ei pitäisi olla mitään pelättävää, koska
kaikki on ennustettu Jumalan Sanassa. Profetiapäivityksen suomensi: Olli R.
----------------------------

Mid-East Prophecy Update – August 16th, 2015
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 16.8.-15. Ne ovat
erinomainen tiivistelmä puheesta. Suom. huom.
http://www.calvarychapelkaneohe.com/mp3/Mideast/Mid-East_Update_2015-08-16.pdf
Pastori J.D. puhuu lähestymässä olevasta taloudellisesta romahduksesta (kenties syyskuussa
2015), johon useat indikaattorit osoittavat, ja miten kristityn pitäisi suojautua tätä vaaraa
koskien.
- Tämänkertaisessa profetiapäivityksessä tunnen tarvetta käsitellä asiaa, jota minulta on kysytty monta
kertaa viimeviikkoina.
- Asia koskee taloutta ja taloudellista käsialaa seinällä, jossa se ikäänkuin on, johtaen syyskuuhun.

- Niille, jotka ovat pyrkineet pysymään ajantasalla globaaleista talouden indikaattoreista, ei vie kauaa
ennenkuin tajuaa, että ne ovat hyvin pahaenteisiä.
Tiistai, 11. elokuuta 2015 – Bloomberg Business, ”Kuolemanristi' muodostuu Dow -kaavioon.” –
”The Dow Jones Industrial Average'n (New Yorkin teollisuusosakkeiden pörssin) suurin kuukausilasku
on osoittautumassa viimeiseksi naulaksi sen kuolemanristille. Tällä tavalla tekniset analyytikot
kutsuvat sitä, kun 50 päivän liukuva keskiarvo putoaa alle 200 päivän keskiarvon, muodostelma, joka
saavutettiin tänään kun mittari laski kahdeksatta kertaa yhdeksässä päivässä.”
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-08-11/death-cross-forms-in-dow-industrials-down-5since-record-high
Tällä kuluneella viikolla, kaikki katseet oli jälleen kerran suunnattu Kiinaan, joka jo kolmantena päivänä
peräkkäin devalvoi valuuttansa. Perjantaina, elokuun 14:ntena, Reuters julkaisi raportin otsikolla,
”Euroalueen talous rätisee kun Kiina-riskit häämöttävät taustalla.” Ongelma siinä, mitä Kiina on
tekemässä, kuten ymmärrän sen, on, että se on luomassa sitä mitä asiantuntijat kutsuvat
”valuuttasodaksi”. Sellaisena, Kiinan valuutan devalvointi merkitsee, että USA:n dollarin vahvuus,
kontrastina, hinnoittelee meidän vientituotteemme ulos kilpailukykyisiltä markkinoilta. Toisin sanoen,
tämä vahingoittaa meidän jo kaatumaisillaan olevaa Yhdysvaltain taloutta.
http://www.reuters.com/article/2015/08/14/us-eurozone-economy-idUSKCN0QJ0QR20150814
Keskiviikko, 12. elokuuta 2015 – CNN News – ”150 päivää: Valtiovarainministeriö sanoo, että
valtionvelka on jäädytetty 18,112,975,000,000 biljoonaan dollariin.” Oikeastaan tämä kaikki alkoi
tämän vuoden maaliskuussa, ja nyt sitä on jatkettu ainakin lokakuun loppuun. – Valtiovarainministeri
Jacob Lew ...selitti uskovansa, että valtiovarainministeriö olisi kykenevä jatkamaan ”epätavallisten
toimenpiteiden” käyttämistä estääkseen velkaa ylittämästä rajaa ainakin lokakuun loppuun asti.
”Poikkeuksellisten toimenpiteiden tuloksia tuottava kestoaika on altis huomattavalle epävarmuudelle
johtuen monista tekijöistä, kuten syyskuun verotulojen arvaamattomuudesta ja normaaleista
haasteista ennustaa USA:n hallinnolle tulevia maksuja ja verotuloja tulevina kuukausina”, Lew sanoi
Kongressin johtajille. ”Johtuen tästä väistämättömästä epävarmuudesta, valtiovarainministeriö ei pysty
tarjoamaan erityistä arviota siitä kuinka pitkään epätavalliset toimenpiteet jatkuvat”, Lew totesi.
”Olemme kuitenkin sitä mieltä, että toimenpiteitä ei poisteta ennen lokakuun loppua, ja on
todennäköistä, että ne kestävät ainakin lyhyen lisäajan.”
http://cnsnews.com/news/article/terence-p-jeffrey/150-days-treasury-says-debt-has-been-frozen18112975000000
- Ehdotan, että Yhdysvallat on jo konkurssissa, ja se on vain ajan kysymys ennenkuin me, ja kaikki
maailman taloudet romahtavat.
- Oikeastaan tämä on juuri sitä mitä Raamattu kertoo meille tapahtuvaksi lopun aikana. Tulee rahaton
maailmantalous.
- Oletan sinun sanovan, että kaikki sujuu täydellisesti Raamatun profetian mukaisesti, ja näin, meidän
ei pitäisi olla yllättyneitä.
- Kuitenkin, vaikka meidän ei pitäisi olla yllättyneitä, meidän tulisi olla varovaisia varsinkin kun
näemme kaikkea tapahtuvan maailmassa nykyään.
- Valitettavasti jotkut pelkäävät mitä on tulossa, mutta tällä ei pitäisi olla vaikutusta kristittyihin, jotka
tietävät, mitä Jumalan Sana sanoo.
- Niille meistä, jotka tietävät, mitä Jumalan Sana sanoo, reaktiomme ei ole sellainen joka on pelolla tai
ahdistuksella täytetty, koska luotamme Herraan.
- Torstai-iltana päätimme tutkimuksemme Toisesta Samuelinkirjasta, jonka viimeisessä luvussa Daavid
teki syntiä suuresti panemalla toimeen väestönlaskennan.
- Näin siksi, koska Daavid luotti oman armeijansa voimaan, sensijaan että olisi luottanut Jumalaan,
joka antoi sen hänelle ensiksi.
- Tämä on se mitä tapahtuu parhaille meistä, niin että, kun me menestymme, olemme alttiita
luottamaan meidän taloudellisiin ja aineellisiin voimavaroihimme.
- Matteuksen luvusta 6:19-34 on tullut koetinkivi omassa elämässäni liittyen hätään ja pelkoon ollen

osoitus siitä, etten luota Jumalaan.
- Huoli ja pelko seuraavat aina, kun luotan omiin taloudellisiin voimavaroihini sensijaan että luottaisin
Jumalaan toimittamaan tarpeeni.
- Toisaalta, huoli ja pelko haihtuu kun luotan Jumalaan, koska jos Hän huolehtii linnuista ja kukista,
Hän huolehtii myös minusta.
- Olipa asia miten tahansa, ei pidä sanoa, ettei meillä tulisi olla hyviä taloudenhoitajia joita Jumala on
toimittanut pahimman varalle.
- Kysymys monille on, että mikä on viisasta tehtäväksi? Ehkäpä parempi kysyä, mitä Jumalan Sanalla
on sanottavana tästä.
- Onneksi, pyhät kirjoitukset eivät ole hiljaa kun tullaan tähän, ja juuri Sananlaskujen kirja yksin on
hyvä esimerkki tästä.
Sananlaskut 22:3 (KR 33/38) – ”Mielevä näkee vaaran ja kätkeytyy, mutta yksinkertaiset käyvät kohti
ja saavat vahingon.”
- Esittäisin, että mikä on viisasta sinulle, saattaa olla täysin erilaista kuin mikä on viisasta minulle
tehtäväksi koskien edessäolevaa vaaraa.
- Tämä siksi, koska me kaikki olemme eri tavalla langoitettuja ja meillä kaikilla on erilaiset luonteet.
Mielestäni meidän on kysyttävä itseltämme kysymys.
- Kysymys kuuluu, teenkö näitä valmisteluja koska olen vainoharhainen, vai teenkö niitä koska olen
harkitsevainen?
- Vaikka en todellakaan ole talousasiantuntija, olen edesmenneen Larry Burkett'in kristillisten
talouskonseptien pitkäaikainen oppilas.
- Syy miksi mainitsen tästä, on, että Larry Burkett'illa oli ainutlaatuinen kutsumus talouden alueella,
jota Jumala siunasi valtavasti.
- Ystävällisesti salli minun lopettaa lainauksella Larry Burkett'ilta, koska mielestäni se on hyvin
rohkaisevaa niille jotka ovat huolissaan.
Larry Burkett – ”Vaikka emme ehkä pysty ennustamaan, milloin tuleva taloudellinen romahdus
tapahtuu tai miten suojata omaisuuksiamme kun se tapahtuu, Jumala tietää, ja me voimme luottaa
Hänen ohjaukseen! Jeesus kehotti meitä etsimään ensin Jumalan valtakuntaa, ja sitten Jumala
toimittaisi meidän tarpeemme (katso Matteus 6:33). Yksi vaaroista olla ”taloudellisesti riippumaton” on,
että se usein tarkoittaa ettemme ole enää riippuvaisia Jumalasta. Kun rahamme ovat kadonneet,
turvallisuutemme on otettu pois. Tämä ei ole Jumalan tahto elämässämme. Meidän on päätettävä
uskommeko todella Jumalan kykenevän toimittamaan tarpeemme tai sanommeko vain, että uskomme
siihen. Emme ehkä pysty kontrolloimaan maailmantaloutta, mutta me voimme antaa Jumalan hallita
elämäämme, ja voimme elää elämäämme Hänen kunniakseen. Siinä on kaikki mitä Jumala pyytää
meiltä jokaiselta.”
http://www.crown.org/Articles/tabid/107/entryid/97/Default.aspx
Lähettänyt Olli-R klo 18.09

