
 

What will the tribulation be like? Asteroids! #1 

Millainen vaivanaika tulee olemaan? Asteroideja! Osa 1 

 

Hei kaikki, 

on niin monia ääniä ”tuolla”, jotka julistavat kaikenlaisia villejä ja hämmentäviä asioita viimeisistä ajoista, että 

vaikuttaisi hyvältä vain näyttää asiat Raamatun lukujen ja jakeiden perusteella, jotta pelot voidaan asettaa syrjään ja 

jotta sen sijalle voisi tulla Jumalan rauha. 

 

Ensimmäinen asia, joka täytyy ymmärtää 

 

Profetoiminen ei aina pysyttele nykyisen ajan rajoissa eli tiettynä aikana annettu profetian sana saattaa toteutuakin vasta 

toisena aikana. 

 

Vanha Testamentti, joka saatiin valmiiksi noin 2.500 vuotta sitten, profetoi monia asioita tuhatvuotisesta aikakaudesta, 

joka on (vasta) tulossa, hypäten täysin yli ajan, jossa me elämme. Esimerkiksi Jes.11:6-9 ja Jes.65:25 puhuvat siitä, 

kuinka villieläimet, jotka ovat luonnollisia vihollisia keskenään, ovat rauhassa toistensa kanssa tuhatvuotisessa 

valtakunnassa. 

 

Näin ollen ymmärrä se, että jos jokin profetia, näky tai uni koskee tulevaisuutta, se voi koskea vaivanajan 

maailmanaikaa tai jopa tuhatvuotisen valtakunnan aikaa - tarpeeksi kaukana tulevaisuudessa, niin ettei se vaikuta 

sinuun tässä maailmanajassa. Kaikki tämän maailmanajan profetoiminen ei ole tätä aikaa varten. Jos profetiat meidän 

aikanamme ovat Jumalalta, ne saattavat itse asiassa olla vielä tulevaa aikaa varten - ehkä ne tapahtuvat vaivanaikana. 

Joten anna sydämesi olla rauhassa. 

 

Lisäisin, että tähän kuuluvat myös henkilökohtaisesti sinua koskevat profetian sanat, sinun kutsuasi Hänessä koskevat 

sanat. Jos vastaanotit sanan aikaisemmin elämässäsi kutsustasi, ja sitten elämä tapahtui ja tunnet tuottaneesi tässä 

elämässä pettymyksen Jumalalle, koska tuo sana ei tule toteutumaan - lepää ?-koska Hänen Sanansa ei palaa Hänen 

tykönsä tyhjänä, ja voi hyvinkin olla, että tulet täyttämään kutsumuksesi seuraavana aikakautena, kenties 100:n, 300:n, 

500:n tai vielä useampien vuosien kuluttua nykyajasta. Se TULEE toteutumaan. Ei tule olemaan niin, että olisit 

epäonnistunut kutsussasi. 

 

Uskonnollisten silmälasien poistaminen 

 

Kun apostoli Johannes vietiin ylös taivaaseen Ilmestyskirjan luvussa 4 jakeessa 2 ja hän näki kirjakäärön avaamisen, se 

tapahtui ensimmäisellä vuosisadalla. Suuri osa Ilmestyskirjaa on symbolista, mutta osa siitä symbolismista johtuu siitä, 

että ensimmäisellä vuosisadalla eläneellä miehellä ei ollut mitään käsitystä siitä, millaista elämä 21:llä vuosisadalla 

näyttäisi. Joten riisumme uskonnolliset silmälasimme hetkeksi ja vain luemme moderneja termejä käyttäen, mitä tuo 

ensimmäisen vuosisadan mies saattaisi yrittää kuvailla. 

 

Kaksoisasteroidin tai komeetan maahan iskeytyminen 

 

Ilm.8:6-12 kuvaa, mitä Johannes kutsuu ’palavaksi vuoreksi’, joka putoaa taivaalta maan päälle, ja toista ’tähteä, 

palavaa kuin tulisoihtu’, joka putoaa mereen. Sen seurauksena 1/3 maan päällisistä kasveista kuolee ja 1/3 merielämästä 

kuolee. Jae 12 kertoo meille myös, että 1/3 auringon, kuun ja tähtien valosta peittyy (tomupilvestä). 

 

Ajatelkaa, mitä 1/3 vähemmän auringonvaloa merkitsisi maailmalle. Ajatelkaa ruoantuotantoa. Matkustamista. 

Kaupankäyntiä. Poliittisia mullistuksia. Kaikki nämä asiat kuvaillaan Ilmestyskirjassa, ja puhun niistä ensi viikolla. 

Mutta juuri nyt ajattele sitä kaaosta, joka syntyisi iskujen aiheuttaman tomupilven peittäessä 1/3 auringonvalosta. 

 

Minulla on opetussarja nimeltä ’Ilmestyskirjan luonnonkatastrofit’, jonka mukana tulee vihkonen, jossa näytetään, 

kuinka seitsemän sinettiä, trumpettia ja maljaa sopivat yhteen, nyt kirjoitan vain kosketellakseni muutamaa pääkohtaa. 

 

Se tarkoittaa, että tapahtuu sellainen kauan pelätty asteroidin tai komeetan osuminen maahan, jonka tuloa kukaan ei näe. 

Tai kenties se nähdään sen lähestyessä, mutta se halkeaa kahteen osaan luonnonvoimien seurauksena tai sen 

seurauksena, että ihmiset yrittävät räjäyttää sen, niin kuin niin monissa Hollywoodin elokuvissa - emme tiedä - mutta 

avaruuskivien tai -jään kaksoisisku, joka peittää 1/3:n auringonvalosta, tapahtuu maaplaneetalle. 

 

Ja mitä kahden asteroidin isku heittäisi ilmaan? 

 



Välittömästi luvun 8 kaksoisasteroidin/-komeetan iskun kuvausten jälkeen luku 9 alkaa kuvauksella massiivisesta 

savupilvestä, joka kohoaa ja josta lähtee sairauksia. Ilm.9:1-12 paljastaa suuren kohoavan savupylvään, ja aurinko ja 

kuu pimenevät pilven tomun vuoksi. 

 

Asteroidi, joka iskeytyy maahan, ja asteroidi/komeetta, joka iskeytyy mereen, nostattavat tarpeeksi tomua ja vettä 

ilmaan, että ne aiheuttavat auringon pimenemisen ja sairauksien leviämisen ympäri maailmaa. Siinä sanotaan 

sairauksien kestävän viisi kuukautta, ja se tulee tuntumaan kuin skorpionien pistoilta iholla. 

 

Tiedemiehet ilmoittavat, että pernarutto, jäykkäkouristus, botulismi, ihosairaudet ja hengitystiesairaudet leviäisivät, jos 

sellainen tomupilvi kiertäisi maapalloa tuulien levittämänä, joten nykytiede on yhtä mieltä sen kanssa, mitä apostoli 

näki. 

 

HUOMIO: Juutalaisuudessa olevassa Pasuunansoitonjuhlassa, josta Paavali opetti, rabbit opettavat, että tulee kuolleiden 

Messiaaseen uskovien ’tempaus’, jotka kohtaavat Hänet ilmassa ja heidät tuomitaan, ja sitten kaikki juhlivat 7 vuotta 

kestävää hääjuhlaa taivaassa. Paavali lisäsi uutta ilmestystietoa siihen 1.Kor.15:ssa sanoen, että ne, jotka olisivat elossa 

tuohon aikaan, muuttuisivat myös ja kohtaisivat Messiaan ilmassa. 

 

Pasuunansoiton juhlassa opetetaan, että Messiaaseen uskovien liityttyä Hänen seuraansa taivaassa, maapallo joutuu 7 

vuotta kestävään ajanjaksoon nimeltä ’Jaakobin ahdistuksen aika’, jonka aikana Jumala jakaa ihmiset mielessään 

kolmeen ryhmään: täysin pahoihin täysin vanhurskaisiin ja - suurimpaan joukkoon ’niiden väliin jääviin’. 

 

He opettavat, että silloin tempauksen JÄLKEENKIN Messiaan luokse tulee ihmisiä, jotka joutuvat käymään läpi 

Jaakobin ahdistuksen ajan. Loput ajasta on omistettu Israeliin keskittymiseen ja ihmisten hallitusten loppumiseen. 

Minulla on useita opetussarjoja Rosh Hashanahista ja Pasuunansoitonjuhlasta, lisään tämän vain siltä varalta, että joku, 

joka lukee tätä, ei ole tietoinen siitä, mitä Paavali opetti siitä juhlasta. 

 

Nämä ovat asioita, joita nykyiset uskovat tulevat näkemään taivaan näköalapaikalta. On paljon virheellistä opetusta 

liikkeellä siitä, ketkä tulevat ’pääsemään mukaan’ tempaukseen, mutta katsotaanpa Raamatun kirjoituksia. Paavali 

kirjoitti 1. Korinttolaiskirjeen hyvin lihalliselle joukolle uskovaisia. Yli kymmenen ongelman joukossa, joista hän heille 

kirjoitti, ovat nämä: jotkut heistä valitsivat puolia tai kuppikuntia kateudessa ja riidassa, jotkut kävivät 

temppeliprostituoitujen luona, kaksi miestä olivat haastaneet toisensa oikeuteen, yksi mies oli seksisuhteessa 

äitipuolensa kanssa, jotkut käyttivät Hengen lahjoja väärin, eräät hyvin ennakkoluuloiset veljet kieltäytyivät ottamasta 

Herran ehtoollista niiden kanssa, joita kohtaan heillä oli ennakkoluuloja, ja niin edelleen. 

 

Silti Paavali sanoi, että he kaikki ’pääsisivät mukaan’ tempaukseen, olivatpa kuolleita tai elossa - yritettyään korjata 

kaikkea heidän lihallisuuttaan, kaikkea heidän riitelyään, kaikkea heidän syntisyyttään luvuissa 1-4, hän opettaa luvussa 

15, että kaikki ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina, ja kaikki tuohon aikaan elossa olevat uskovaiset 

menisivät ’ylös’. Se ei ole lupa tehdä syntiä, vaan pikemminkin ilmestys armosta, että Herra ei odota meiltä 

täydellisyyttä, sillä emme ole vastuussa täydellisyydestä, vaan kasvusta. 

 

Ensi viikolla: miltä maailma näyttää ennen ja jälkeen kaksoisasteroidi/komeettaiskun. Siihen saakka, siunauksia, 

 

John Fenn/VS 

 

 

What will the Tribulation be like? #2 Solar flares & economic issues 

Millainen vaivanaika tulee olemaan? Osa 2 Auringonpurkauksia ja taloudellisia ongelmia 

 

 

Hei kaikki, 

 

jos olette olleet maisemissa ja kuulleet kristillistä opetusta tarpeeksi kauan niin tiedätte, että jotkut opettajat alkoivat 

opettaa vuosia sitten, että olemme jo nyt vaivanajassa. Saan vieläkin sähköpostia vähintään noin kerran kuussa 

joltakulta, joka kysyy, olemmeko me jo vaivanajassa - niin vallitseva tuo virheellinen opetus on ollut. Useimmat 

tajusivat sen olevan väärin, kun yli seitsemän vuotta kului, mutta jotkut pitävät vieläkin siitä kiinni... 

 

Kun miettii koko kuvaa siitä, mitä tulee tapahtumaan maaplaneetalle noiden vuosien aikana, käy ilmiselväksi, että 

emme ole vielä vaivanajassa. 

 

Auringonpurkauksia 



 

Viime viikolla selitin kaksoisasteroidin/komeetan iskun, joka tapahtuu maapallolle noina viimeisinä aikoina tästä 

maailmanajasta, mutta on toinenkin tapahtuma taivaankannella, joka silloin tapahtuu: auringonpurkaukset osuvat 

maapallolle. 

 

Ilm.16:8-10 paljastaa, että tuli auringosta polttaa maapallon ja kärventää ihmiset. Tieteellisestä näkökulmasta katsottuna 

maapallon sähkömagneettinen kenttä suojelee meitä pysäyttämällä auringonpurkaukset, jotka yltävät maahan saakka. 

Revontulet ovat osa tuota suojelua toiminnassa. Jos purkaukset pääsevät ilmakehän läpi aiheuttamaan palovammoja, se 

tarkoittaa, että jotakin on täytynyt tapahtua tuolle sähkömagneettiselle kentälle - sitä ei ole enää olemassa siihen aikaan. 

 

Se voisi olla seuraamusta kaksoisasteroidin/komeetan iskusta, se voisi johtua siitä, että maan magneettiset navat 

yhtäkkiä ’kääntyisivät ympäri’, jolloin kompassin neula ei enää osoittaisi pohjoiseen vaan etelään, tai kyseessä voisi 

olla yhdistelmä molempia. On olemassa teorioita, jotka ehdottavat, että jos tuo ’ympäri kääntyminen’ tapahtuisi, olisi 

ajanjakso, jolloin magneettikenttä ei suojelisi maata. 

 

On kiinnostavaa, että magneettinen pohjoinen siirtyy hyvin nopeasti, tästä ilmiöstä on useita julkaistuja raportteja. Kun 

sitä ensin seurattiin, se siirtyi ainoastaan noin 5 mailia (9 kilometriä) vuodessa, mutta se on nopeutunut 34 mailiin (55 

kilometriin) vuodessa, ja se suuntaa kohti Siperiaa poispäin Kanadasta. 

 

Vaivanajan taloudelliset ongelmat 

 

Ilmestyskirjan luku 6 kertoo yksityiskohtaisesti kuuden ensimmäisen sinetin murtamisesta kirjakääröstä, jonka Jeesus 

otti Isän oikeasta kädestä, niin kuin Ilm.5:7 kertoo. Sinetissä numero viisi on kyse marttyyreista Isän edessä kysymässä, 

kuinka kauan menisi vielä, ennen kuin Hän kostaisi heidät, ja sinetissä numero 6 on kyse Jeesuksen paluusta. Seitsemäs 

sinetti on rauha, kun kaikki on tehty. Jopa taivas on hiljaa lyhyen aikaa. 

 

Ensimmäiset neljä sinettiä ovat ’Ilmestyskirjan neljä ratsumiestä’, joita symboloi neljä hevosta: valkoinen, punainen, 

musta ja hallava (kalpea). Ne paljastavat jonkun valhevanhurskaan valtaannousun (valkoinen hevonen), jota seuraa sota 

(punainen), taloudellinen romahdus (musta) ja sitten kuolema (hallava/kalpea). 

 

Kaikki nämä ovat loogista kehityskulkua. Koska jos tapahtuu kaksoisasteroidin isku, massiivinen tomu/vesipilvi peittää 

auringonvalon, auringonpurkaukset/sähkömagneettiset pulssit polttavat ihmisiä ja järjestelmiä ja monet nääntyvät 

nälkään, silloin taloudellinen ja yhteiskunnallinen romahdus on väistämätön. Tarvitaan vahva johtaja ottamaan 

hallintaansa ja yhdistämään kansakunnat, kansantaloudet ja armeijat - ja tuo henkilö tunnetaan antikristuksena. 

 

Mutta ennen näitä asioita... 

 

Kuten sanoin alussa, internetissä on monia ääniä, jotka jakavat tämän tai tuon unen, tämän tai tuon profetian sanan, 

jotkin ehkä ovat Herralta, jotkin ehkä tulevat tunteellisista ja uskonnollisista suodattimista, joihin on sekoitettu 

edellisillan tähteitä. Mutta tietäkää, että sanat Jumalalta saattavat olla vaivanaikaa varten eikä omaa aikaamme varten. 

Pysytelkää poissa villeistä spekulaatioista - älkää ruokkiko itseänne niillä. Miettikää, pohtikaa, ajatelkaa niitä, mutta 

asettakaa rajat itsellenne, koska nämä asiat eivät muodosta kristityn vaellustamme. Mitä Jeesus pyytää sinua tekemään 

tänä päivänä? Se on huomiosi keskipisteenä, ei se, mitä saattaa tapahtua maailman tulevaisuudessa. 

 

Katsokaa rauhaa hengessänne. Se on siellä. Asettakaa syrjään tunteenne ja varjelkaa rauhaanne. Antakaa 

rauhan ’piirittää’ mielenne, tunteenne ja ajatuksenne. Pysykää tuossa rauhassa. Kouluttakaa ja harjoittakaa itsenne 

pysymään poissa nettisivuilta ja puhujista, jotka rikkoisivat tuon rauhan - saatatte miettiä mielessänne, mikä on totta ja 

miten se tapahtuu - mutta älkää antako tuon miettimisen estää rauhaa hengessänne. 

 

Kuten sanoin aiemmin, jopa profetian sanat, jotka varoittavat tulevista asioista, kun ne ovat Hengestä, ovat kiedotut 

rauhaan, sillä ihmisen tai luonnon toiminta eivät uhkaa Jumalan valtakuntaa. Jumala ei ole pelossa ja hämillään, löydät 

Hänet rauhasta. 

 

Pidän siitä, mitä edesmennyt kuuluisa presbyteeripastori ja kirjailija Eugene H. Peterson sanoi: ”Tunteeni ovat tärkeitä 

monissa asioissa. Ne ovat tärkeitä ja arvokkaita. Ne pitävät minut tietoisina paljosta, mikä on totta ja todellista. Mutta 

ne eivät kerro minulle lähestulkoon mitään Jumalasta tai suhteestani Jumalaan. Turvani tulee siitä, kuka Jumala on, ei 

siitä, miltä minusta tuntuu. Opetuslapseus on päätös elää sen mukaan, mitä tiedän Jumalasta, eikä sen mukaan, mitä 

tunnen Hänestä tai läheisistäni.” 

 

Ensi viikolla: Millainen tuhatvuotinen valtakunta tulee olemaan? Siihen saakka, siunauksia, 



 

John Fenn/VS 

 

 


