
End Times Types & Shadows 1 of 3. a flood and wedding 

Lopun aikojen ennakkokuvia ja varjoja, osa 1/3 tulva ja häät 
 
Hei kaikki, 
 
Kun asuin Barbin kanssa Coloradossa, rakastimme kulkemista vuorilla ja 
preerioilla. Meillä oli kolme pientä poikaa, joista kaksi käveli ja Chrisiä 
kannoin selässäni, koska hän ei osannut kävellä ja sitten lähdimme ulos 
luontoon.  
 
Minulla oli ensin tapana tutkia alue kartan avulla ja myös pitää karttaa 
mukanani. Kävellessämme etsin tiettyjä vuoria tai maaston merkkejä reitin 
varrelta tai kartalla olevia erityispiirteitä kuten jotakin kivimuodostelmaa. 
Kävellessämme painoin mieleeni jokaisen merkin, järven tai 
kalliomuodostelman, niin että tiesin tarkalleen, missä olimme.  
 
Noiden piirteiden ja merkkien näkeminen vahvisti meille sen, että olimme 
menossa oikeaan suuntaan. Se on Raamatusta löytyvien lopun aikojen 
ennakkokuvien ja varjojen rooli. Meillä saattaa olla perusajatus joistain 
lopun ajan tapahtumista, mutta Raamatussa olevat ennakkokuvat ja varjot 
vahvistamat uskomamme. Yksitellen otettuina ne ovat vain kirjattuja 
tapahtumia, mutta yhdessä ne muodostavat tietämisen kokonaisuuden, joka 
tukee ja vahvistaa suuremmat opetukset Jumalan suunnitelmasta.  
 
Tämä pieni tutkimus luettelee joitakin noista reitin varrella olevista 
raamatullisista 'maamerkeistä', erityisesti koskien ihmiskunnalle annettua 
7.000 vuoden ajanjaksoa. Sen pitäisi edelleen vahvistaa ja vakuuttaa 
meidät Isän kokonaissuunnitelmasta elämäämme kohtaan, sillä olemme 
pikkuruinen osa paljon suurempaa draamaa, joka näytellään maa-
planeetalla.  
 
Miksi 7.000 vuotta? 
 
Tämä on pitkäaikainen juutalainen uskomus, joka perustuu siihen, että 
Jumala käytti kuusi päivää luomaan maailman ja sitten lopetti 
seitsemäntenä päivänä. Sen mukaisesti ihminen elää 6.000 vuotta ja sitten 
maailma astuu seitsemännen 'päivän' tuhatvuotiseen lepoon. Siihen, jota 
kutsumme tuhatvuotiseksi valtakunnaksi. Ihmisen luku on sen tähden kuusi, 
Jumalan ja valmiiksi saattamisen seitsemän.  
 
Pietari oli juutalainen ja varttui omaten tämän ymmärryksen, kuten on 



todettu 2. Piet, 3;8:ssa, että "yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat 
vuotta ja tuhat vuotta nii kuin yksi päivä."  
 
Samalla kun tämä on lausuma Isän ajattomuudesta, Hänen kyetessä 
olemaan menneisyydessä, nykyhetkessä ja tulevaisuudessa samaan aikaan, 
se periaate, että yksi päivä on tuhat vuotta ja tuhat vuotta on yksi päivä, 
osoitetaan todeksi kaikkialla Raamatussa.   
 
Hoosea 
 
Tämä teema, että yksi päivä on tuhat vuotta, löytyy Hoosea 6:2:sta. 
Israelille osoitettua vetoomusta palata Herran tykö seuraa: " Hän tekee 
meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät 
herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä."  
 
Tämän on pitkään ymmärretty tarkoittavan, etteivät he näe Jumalaa 
kahden tuhannen vuoden ajan, mikä on kaksi päivää. Mutta kolmantena 
päivänä tai kolmantena tuhannen vuoden sarjana Hän herättää Israelin 
elämään kanssaan maan päällä.  
 
Tämä viittaa 2.000 vuoden mittaiseen 'pakanoiden aikaan', kun Israel 
tuhottiin vuonna 70 ja lähes 2.000 vuoden jälkeen tuli uudelleen 
kansakunnaksi. He ovat kärsineet suunnattomasti viimeisen 2.000 vuoden 
aikana ja monet ovat pohtineet, miksi Jumala on heidät hyljännyt. 
Juutalaisesta näkökulmasta katsoen Jumalaa ei ole nähty näinä 2.000 
vuotena – mutta tuona kolmantena päivänä Hän saa heidät jälleen elämään 
ja asuu heidän kanssaan maan päällä.  
 
Nooa 
 
Meille kerrotaan 1. Moos. 7:6:ssa, että Nooa eli 600 vuotta, sitten tuomio 
tuli. Joten ihmiselle tulee olemaan 6.000 vuotta, sitten tuomio. Tuon 
tuomion aikana, aivan kuten Nooan aikana, vanhurskaat tulevat 'kellumaan' 
maan yläpuolella. Sitten seuraa levon/uuden alun tuhatvuotinen 'päivä'. 
(Tuhatvuotinen valtakunta Jeesuksen hallitessa maan päällä)  
 
Herra opasti Nooaa 1. Moos. 6:16:ssa tekemään arkin kolmessa kerroksessa. 
Tämä on ennakkokuva Kol. 2:9:stä joka sanoo: "Sillä hänessä asuu 
jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti." Tämä näytti Nooalle ja hänen 
ympärillään oleville kolmiyhteisen Jumalan: Isän, Pojan, Pyhän Hengen 
arkissa ja osana sitä. Jeesus Kristus kantaa meidät turvaan tuomion 
tulvavesien yläpuolella.  
 



Tämä on Ef. 1:13:n ja 4:30:n ennakkokuva, joka toteaa, että kun uskoimme 
Herraan, Pyhä Henki sinetöi meidät Häneen. Kun Nooa ja perhe astuivat 
Kristukseen, arkkiin, Pyhä Henki sinetöi heidät Kristukseen.  
 
He kelluivat tulvavesien yläpuolella, koska heidät oli sinetöity arkin sisään – 
tämä on ennakkokuva vaivan aikaa edeltävästä tempauksesta. Tuomio tuli, 
kun Nooa oli 600 vuotta vanha, ennakkokuva ihmisestä, joka elää 6.000 
vuotta ja sitten tuomio – ja uskovat tullaan nostamaan sen ylläpuolelle. 
Olemme lähestymässä tuon 6.000 vuoden loppua… 
 
Häät Kaanassa 
 
Johannes johdatetaan laskemaan Johannes Kastajan palvelutyön päivät ja 
Jeesuksen palvelutyön alun neljän päivän aikana. Nuo viisi päivää edustavat 
ihmiskunnan 4.000 vuotta ja osoittavat jotakin tulevan, sitten on kaksi 
puuttuvaa päivää (2.000 vuotta) ja sitten seitsemäntenä päivänä häät.  
 
Joh. 1: 19-28 kirjaa päivän yksi, joka alkaa: 'Ja tämä on Johanneksen 
todistus' jakeessa 19.  
Joh. 1: 29 sanoo 'seuraavana päivänä' joka on päivä kaksi ja jatkuu 
jakeeseen 34.  
Joh. 1: 35 sanoo 'seuraavana päivänä' joka on päivä kolme ja jatkuu 
jakeeseen 42.  
Joh. 1: 43 sanoo 'seuraavana päivänä' joka on päivä neljä ja jatkuu 
jakeeseen 51, luvun loppuun.  
 
Yhteenveto on, että Joh.1: 19-51:ssä näemme neljä päivää Johanneksen ja 
Jeesuksen elämässä tai 4.000 vuotta historiaa. Juutalaisuudessa, kuten 
kirjoittaja Johannes uskoi, tämä 4.000 vuotta on aika Aadamista Jeesukseen.  
 
Nuo 4.000 vuotta tai neljä päivää Johanneksen ja Jeesuksen elämässä 
näyttävät kummankin heistä aktiivisena, kutsumassa parannuksen 
tekemiseen ja Jumalan seuraamiseen.  
 
Kun pysytään noissa Johanneksen luvun yksi neljässä päivässä, luku kaksi 
alkaa tällä lausumalla: "Ja kolmantena päivänä oli häät Galilean 
Kaanassa..." (Kolme päivää myöhemmin oli häät Kaanassa...). Joten 
Johannes luettelee neljä päivää, hyppää yli päivät viisi ja kuusi, sanoo 
sitten, että kolmantena päivänä sen jälkeen, mikä oli seitsemäs päivä, oli 
häät.  
 
Päivät viisi ja kuusi ovat kaksi päivää tai 2.000 vuotta, jolloin Jumala ei ole 
juutalaiselle kansalle näkyvissä. Ne ovat ne kaksi päivää, josta Hoosea 



puhuu: "Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua" – ja kolmantena 
päivänä Hoosea sanoo, Hän herättää heidät ja he elävät Hänen kanssaan. 
Kolmas päivä on hääjuhla.   
 
Kolmas päivä (päivä seitsemän), oli häät  
 
Johannes esittää neljä päivää tai 4.000 vuotta historiaa, jolloin Jumala on 
aktiivinen, paljastaa parannuksen teon ja pelastuksensa, sitten kahtena 
päivänä tai 2.000 vuonna Häntä ei nähdä juutalaisten keskellä. Sitten 
seitsemäntenä päivänä on hääjuhla – sitä kutsutaan tuhatvuotiseksi 
valtakunnaksi, johon astutaan uskovia varten olleen hääjuhlan jälkeen.  
 
Kuten sanoin aluksi, nämä pienet ennakkokuvat ja varjot, jotka löytyvät 
Vanhasta testamentista ja tästä Johanneksen evankeliumin alusta, toimivat 
reitin maamerkkeinä. Ne ovat tienviittoja elämän polun varrella ja ne 
vahvistavat, että uskomme oikein.  
 
Ensi viikolle enemmän ennakkokuvia ja varjoja, jotka vahvistavat Jumalalla 
olevan ihmiskunnalle 7.000 vuoden suunnitelman. Siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL  
 
 

End Times Types & Shadows 2 of 3, Joash and Rebekah 

Lopun aikojen ennakkokuvia ja varjoja, osa 2/3 Joas ja Rebekka 
 
Hei kaikki, 
 
Useimmat ihmiset eivät tunne kertomusta Joasista, laillisesta kuninkaasta 
sekä huijarista, joka hallitsi hänen paikallaan kuuden vuoden ajan, mutta se 
tarjoaa ihmeellisen kuvan Jumalan 7.000 vuoden suunnitelmasta 
ihmiskunnalle.   
 
Joas on ennakkokuva Jeesuksesta  
 
2.Kun. 11 alkaa Juudan kuninkaana olleen Ahasjan kuolemalla. Hän oli 
pohjoisen Israelin valtakunnan pahan kuninkaan Ahabin veli. Veljensä tavoin 
hän ei vaeltanut Herran kanssa. Kun hän kuoli, meille kerrotaan hänen 
äitinsä Ataljan tappaneen kaikki kilpailevat kuninkaallisen suvun jäsenet – 
hän luuli tappaneensa heidät kaikki.   
 



Yksi Raamatun unohdetuista sankareista on nainen nimeltä Joseba, itsekin 
prinsessa, joka tiesi Joasin olevan laillinen kuningas. 2. Kun 11:3 kertoo 
hänen sankarillisen tekonsa:  
 
"Sitten poika (Joas) oli Jooseban luona Herran temppeliin piilotettuna kuusi 
vuotta, Ataljan (kuolleen kuningas Ahasjan äidin) hallitessa maata."  
 
Minusta on kiinnostavaa, että nimi 'Joas' tarkoittaa 'Jahven antama' tai 
'Jahve on vahva' tai 'Jahve on tuli'.  
 
Atalja ei aikonut antaa laillisen kuninkaan hallita, joten hän tappoi kaikki 
mahdolliset sukulaiset halliten maata kuolleen poikansa paikalla. Hän ei 
tiennyt yhden päässeen pakoon. Joas on ennakkokuva Jeesuksesta, Atalja 
on ennakkokuva paholaisesta. Atalja hallitsi kuusi vuotta, mikä on 
ennakkokuva siitä, että paholainen hallitsee maailmaa 6.000 vuotta.  
 
Kun paholainen kiusasi Jeesusta Lk. 4:6:ssa, hän kertoi Jeesukselle, että jos 
Hän kumartaisi häntä, hän antaisi Hänelle tämän maailman valtakunnat, 
'sillä minun haltuuni se on annettu'. Se oli se, minkä Aadam oli tehnyt, 
kuten Hoosea 6:7 sanoo: "he ovat ihmisten tavalla rikkoneet liiton: siinä he 
ovat olleet minulle uskottomat." Paavali kirjoitti 2. Kor. 4:4:ssä, että tämän 
maailman jumala on sokaissut niiden mielet, jotka eivät usko.   
 
Kuuden vuoden ajan, mikä on ennakkokuva ihmiskunnan 6.000 vuodesta, 
huijari on hallinnut Kuninkaan paikalla. Kuningas on piilossa Jumalan luona, 
kunnes Hän tulee ottamaan laillisen paikkansa Kuninkaana.  
 
2.Kun. 11: 4-11 kertoo meille, että seitsemäntenä vuonna laillinen kuningas 
Joas tuodaan esille piilosta ja paljastetaan kansakunnalle, ja maan piiriä 
hallitseva kruunattu Kuningas ja paha huijari Atalja telotettiin.   
 
Tämä on yksi niistä vain kahdesta kohdasta, jossa näemme välähdyksen 
Israelin kruunajaisseremoniasta (toisen ollessa Salomon). Myös tämä 
seremonia on ennakkokuva Jeesuksen kruunaamisesta Kuninkaaksi.  
 
Meille kerrotaan 2. Kun. 11: 11-12:ssa, että kuningas tuotiin esiin ja kruunu 
pantiin hänen päähänsä ja hänelle annettiin 'lain kirja', tai hepreaksi 
Jumalan 'juhlallinen laki', ja hänet voideltiin öljyllä.  
Jeesus tietysti on Isän Sana lihassa, on kruunattu Kuningas ja on Pyhän 
Hengen voitelema hallitsemaan.  
 
Mutta näemme 7.000 vuoden suunnitelman, jossa 6.000 vuotta huijari 
hallitsee maapalloa, sitten on tuomio, sitten laillinen kuningas hallitsee.  



 
Aabraham, Elieser, Isaak and Rebekka – ja tempaus 
 
Yhtäläisyydet ovat niin lukuisat, että en voi mennä yksityiskohtiin, vaan 
pysyttelen tämän kirjoitussarjan aiheessa. Näemme Aabrahamin edustavan 
Isää Jumalaa, jolla on lupauksen poika, kuten Aabrahamilla oli lupauksen 
poika Iisak.  
 
Aabraham (Isä) lähettää palvelijansa Elieserin (Pyhän Hengen) etsimään 
vaimo Iisakille (Jeesukselle). Elieser otti 10 kamelia, joihin lastattiin lahjoja 
ja tarvikkeita ja löysi Rebekan (seurakunnan), joka kantoi innokkaasti vettä 
tarpeet tyydyttäen – veden ollessa ennakkokuva Pyhästä Hengestä ja 
Jumalan elämästä toisten palvelemisessa ensisijaisena tarkoituksena sille, 
että meillä on Pyhä Henki elämässämme.  
 
1.Moos. 25:20 kertoo meille Iisakin menneen naimisiin 40 vuoden iässä, 
mikä liittyy siihen, että Jeesus tuli maan päälle 4.000 vuoden kohdalla 
ottaakseen itselleen morsiamen, minkä Hän teki ristin, ylösnousemuksen ja 
taivaaseen astumisen kautta.  
 
1.Moos. 25:26 kertoo meille Iisakin olleen 60-vuotias, kun Jaakob ja Eesau 
syntyivät, Jaakob nimettiin uudelleen Israeliksi. Syntyminen (Iisakin) 60 
vuoden iässä tai 6.000 vuoden, osoittaa meille jälleen, että Jeesus otti 
morsiamen 4.000 vuoden kohdalla ja 6.000 vuoden kohdalla Israel tulee 
elpymään asuakseen Herran kanssa.  
 
Joten tässä jälleen kirjoittaja hyppää yli kaksi päivää. Hän mainitsee Iisakin 
menevän naimisiin 40 vuoden iässä tai Jeesuksen tulevan 4.000 vuoden 
kohdalla. Sitten hän hyppää yli seuraavat kaksi päivää tai 2.000 vuotta. 
Sitten hän mainitsee Israelin syntyvän 60 vuoden iän kohdalla tai 6.000 
vuoden kohdalla.  
 
Tämä on kuin viime viikolla, kun kerroin Johanneksen puuttuvasta kahdesta 
päivästä tai 2.000 vuodesta ennen Kaanaan häitä ja Hoosean maininnasta 
"kahden päivän jälkeen" tai 2.000 vuoden "Hän tekee meidät eläviksi..."  
 
Tempaus tuokiokuvana 
 
Mutta mennään takaisin siihen, missä Iisak kohtaa morsiamensa Rebekan 
ensimmäistä kertaa kasvoista kasvoihin. Tarina kerrotaan 1. Moos. 24: 62-
67:ssa. 
 



Iisak on lähtenyt isänsä talosta ja illalla hän menee keskelle pelota 
mietiskelemään Herran asioita. Hänen on täytynyt tietää, että Rebekka 
tulisi pian olemaan hänen kanssaan ja voimme vain kuvitella hänen 
ajatuksensa. Saatat muistaa Jeesuksen vertauksista, erityisesti 
kylväjävertauksesta Mk. 4:stä, että maa edustaa ihmissydäntä ja se voi 
myös edustaa maapalloa, koko ihmiskuntaa satona Herralle.  
 
Iisak seisoo pellolla, joka edustaa maapalloa, kaukana Isänsä talosta, kun 
hän näkee Rebekan tulevan luokseen. Rebekka puolestaan hypähtää alas 
kamelinsa selästä ja ryntää pellolle kohtaamaan Iisakin yksityisesti – myös 
hän on jättänyt kotinsa kohdatakseen sulhasensa, kuten Iisak jätti isänsä 
talon kohdatakseen morsiamensa pellolla.  
 
Tämä on kaunis ja romanttinen kohtaus, jossa Herra jättää Isänsä talon 
tullakseen osan matkaa meidän luoksemme ja me puolestamme muutumme 
silmänräpäyksessä kohoten kohtaamaan 'Hänet ilmassa' kuten Paavali toteaa, 
omien kotiemme välissä.  
 
Iisak vie sitten Rebekan isänsä talon, aivan kuten Herra kohdattuaan meidät 
kotien välissä, ja vie meidät Isänsä talon, jossa Hän on valmistanut meille 
sijan.  
 
Kun me yhdistämme tämän rakkaustarinan, joka näyttää tempauksen siihen, 
että Iisak menee naimisiin 40-vuotiaana, mikä osoittaa meille Jeesuksen 
ottavan morsiamen 4.000 vuoden kohdalla ihmisen olemassa oloa Aadamista 
lähtien, ja sen, että hän saa Jaakobin (Israelin) 60-vuotiaana tai 6.000 
vuoden kohdalla Israel asuu Herran kanssa, voimme vain tuntea suurta 
kunnioitusta Herran hyvyyttä kohtaan.  
 
Ihmeellistä armoa… ja lisää tulossa ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 

 
End Times Types & Shadows 3 of 3, listing some types, & marriage 

Lopun aikojen ennakkokuvia ja varjoja, osa 3/3 joidenkin ennakkokuvien 
luetteloa & avioliitto 
 
Hei kaikki, 
 
Olen luetellut joitakin niistä ennakkokuvista ja varjoista, jotka osoittavat, 
että ihmiselle on annettu 6.000 vuotta aikaa, sitten tuomio, sitten levon 



aika seitsemäntenä päivänä tai seitsemäntenä tuhannen vuoden periodin 
sarjana.   
 
Tässä muutama hyvin lyhyesti lueteltuna: 
 
Luominen vei kuusi päivää, ja seitsemäntenä Hän lakkasi luomasta.  
Orjat Israelissa työskentelivät kuusi vuotta ja heillä oli seitsemäs vuosi 
vapaa. 2. Moos. 21:2, 5. Moos. 15:1 
Kuuden päivän jälkeen Mooses kutsuttiin kohtaamaan Herra vuorella 
kirkkauden pilvessä. 2. Moos. 24: 16 
Lasarus oli kuollut kaikkiaan kuusi päivää, ja herätettiin kuolleista 
seitsemäntenä päivänä. Joh. 11: 1, 5-6, 14, 39 
Kuningas Salomolla oli kuusi askelmaa ylös valtaistuimelleen seitsemännen 
ollessa hänen valtaistuimensa. 2. Aikak. 9:18 
 
Jokaisessa näistä ja niissä, jotka olen näyttänyt kahtena edellisenä viikkona, 
on kuusi ihmisen päivää, sitten seitsemäntenä päivänä näemme levon, 
vapauden, Herran tulemisen, hääjuhlan tai muun 'uuden päivän' koittavan 
jollekulle henkilölle tai jollekin kansakunnalle.  
 
Kirkastuminen 
Sekä Mk. 9: 1-2 että Matt. 17:1 toteavat: "Kuuden päivän kuluttua Jeesus 
otti Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen mukanaan korkealle vuorelle, 
erilleen toisista." (suomennos tässä) Se, että Hän otti toiset mukanaan ylös 
vuorelle viittaisi tempauksen ennakkokuvaan. Jälleen se tapahtui 'kuuden 
päivän jälkeen', joten tämä on seitsemäs päivä, jolloin heidät vietiin ylös 
Herran kanssa kirkkauteen.  
 
Hänen ulkomuotonsa muuttui sitten heidän edessään Isän laskeutuessa 
valkeassa pilvessä ja puhuessa heille. Myös Mooses ja Elia ilmestyivät 
Hänelle puhuen laista ja profeetoista käsin Hänen lähestyvästä 
kuolemastaan Jerusalemissa. (Lk. 9:31. Luukas sanoo myös 'noin kahdeksan 
päivää myöhemmin', kun taas Matteus ja Markus toteavat täsmällisesti 'kuusi 
päivää myöhemmin', ollen tarkempia, kun taas Luukas antoi likimääräisen 
arvion ajasta) 
 
On kiinnostavaa, että ennen jokaista näistä kolmesta maininnasta 
evankeliumeissa Jeesus sanoi: "…tässä seisovien joukossa on muutamia, 
jotka eivät maista kuolemaa, ennen kuin näkevät Ihmisen Pojan tulevan 
kuninkuudessaan." (Matt 16: 28, Mk 9:1, Lk 9:27) 
 
Se, että Hän sanoi, etteivät (jotkut) maistaisi kuolemaa, sitten 
seitsemäntenä päivänä tuli Hänen kirkastumisensa, on ennakkokuva 



tempauksesta, mikä on juutalaisuudessa tunnettu nimellä 'natzal' tai 'pois 
nykäiseminen'.  
 
Siltä varalta, että jotkut ovat hämmentyneitä: profetia täyttyy usein 
asteittain, ennakkokuvina ja varjoina. Jeesus antoi tässä esimerkin siitä, 
miltä Hänen paluunsa tulee näyttämään – taivaan pilvet, kuten Jeesus sanoi 
Matt. 24:30:ssä, ei maan pilvet, vaan Isän kirkkauden pilvi. 
 
Samalla tavoin Hän kutsui aiemmin Johannes Kastajaa 'Eliaksi, joka oli 
tuleva' Matt.11: 14:ssä. Hän ei ollut kirjaimellisesti Elia, vaan oli Elian 
palvelutyön kuvan ja hengen mukainen – kutsuen Israelia parannuksen 
tekemiseen ja päätökseen seurata kertakaikkisesti Herraa tai olla 
seuraamatta.  
 
Kaksi päivää, jolloin Messiasta ei nähdä, tai 2.000 vuotta: 
 
Jeesus pysytteli ei-juutalaisessa Samariassa kaivolla olleen naisen kanssa 
kaksi päivää. Joh. 4: 40. Nuo kaksi päivää ovat ennakkokuva niistä 2.000 
vuodesta, jolloin Hänet nähtäisiin ja hyväksyttäisiin maapallon 
pakanakansojen joukossa.   
 
Laupias samarialainen antoi majatalon isännälle kaksi denaria, joka oli 
kahden päivän palkka, loukkaantuneen miehen huolehtimiseksi luvaten 
palata ja maksaa mahdolliset muut kulut. Lk. 10.35. Kaksi päivää tai 2.000 
vuotta, jotka on annettu ihmisen parantumiseksi osoittavat Herran 
palvelutyön pakanakansojen joukossa koskevan ruumiin ja sielun 
parantamista.  
 
Olemme jo nähneet kaksi puuttuvaa päivää ennen Kaanaan häitä, kaksi 
Hoosean mainitsemaa päivää, mutta on vielä yksi 'kahden päivän' tai '2.000 
vuoden' sarja, jonka haluan mainita.  
 
Vuodesta 70 vuoteen 1967, lähes 2.000 vuotta, jolloin Messiasta ei nähty 
Israelissa  
 
Lk. 21:24:ssä Jeesus on puhunut temppelin tuhoamisesta, joka tulisi 
tapahtumaan lähes 40 vuotta sen jälkeen, kun Hän asiasta puhui, vuonna 70.  
 
Tuosta ajasta Hän sanoi: "...ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään 
vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain 
tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät."  
 



Meidän täytyy panna tämä merkille – kun Herramme sanoo, että on 
'pakanain ajat', jotka tulevat täyttymään, meidän pitäisi merkitä se kiveen. 
ON aika, joka on varattu pakanoille, ja sitten eräänä päivänä se tulee 
täyttymään. Se on ohi ja poissa päiväjärjestyksestä. On asetettu aika ei-
juutalaisille tulla Herran luo ja kun se on lopussa, tuo aika päättyy. Se ei 
tarkoita, ettei ihmisiä pelastuisi, se merkitsee vain, että Hengen kaudessa 
keskipiste siirtyy pakanoista Israeliin – ja siitä on kyse Ilmestyskirjassa – 
Israel hyväksyy Messiaansa.   
 
Jeesus sanoi, että pakanoiden ajalle on merkkinä, että Jerusalemin 
kaupunkia hallitsevat (kontrolloivat) pakanat, 'kunnes pakanain ajat 
täyttyvät.' 
 
Kun Israel tuhottiin vuonna 70, israelilaisia tosiaankin vietiin pois kaikkiin 
maihin. Heistä tuli kansakunta jälleen vuonna 1948, mutta saivat 
hallintaansa Jerusalemin pakanoilta vasta 1967. Sen tähden vuodesta 1967 
alkaa 'pakanain ajan' loppu. 
 
Paavali huomautti myös tästä Room. 11: 25:ssä: "Sillä minä en tahdo, 
veljet-ettette olisi oman viisautenne varassa-pitää teitä tietämättöminä 
tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus-hamaan 
siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut."  
 
Yhdistäessämme nämä kaksi näemme Jeesuksen sanovan, että on 
pakanoiden aika, joka päättyy, kun Israel ottaa Jerusalemin hallintaansa, ja 
sokeus (suom. Raamatussa paatumus) poistuu juutalaisilta (koskien heidän 
Messiastaan), kun pakanoiden täysi luku on tullut sisälle.  
 
1960-luvun puolivälistä lähtien tähän päivään saakka olemme nähneet 
sokeuden (paatumuksen) poistuvan juutalaisesta kansasta. Samaan aikaan 
evankeliumia julistetaan kaikkialla maailmassa. Joten näyttää siltä, että 
samalla kun pakanoiden aika on loppumassa, paatumus on tosiaan 
poistumassa Israelista, joten meidän täytyy olla lähellä noiden pakanoiden 
ajan 'kahden päivän' tai 2.000 vuoden loppua.  
 
Toivon tämän olleen mielenkiintoinen tutkimus joistakin ennakkokuvista ja 
varjoista, jotka koskevat Jumalan 7.000 vuoden suunnitelman 
'kokonaiskuvaa' ja myös 'lopun aikojen' osaa. Uusi aihe ensi viikolla, siihen 
saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 

 


