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Mitä uskovaiset tekevät, kun 666 tulee? 1. osa neljästä 
 
Hei kaikki, 
tätä kirjoittaessani maailma on sulkenut ovensa keskellä COVID-19 pandemiaa, mikä tarkoittaa, 
että monet ihmiset ovat netissä spekuloimassa maailmanloppua. Keskustelunaiheiden joukossa 
on 666:n taloudellinen järjestelmä, ja ihmiset pohtivat, onko nyt se aika, kun sellainen 
järjestelmä tullaan toteuttamaan. 
 
Suuri osa siitä, mitä sanotaan, on pelkoon pohjautuvaa, tasapainotonta opetusta, jossa jakeita 
irrotetaan asiayhteydestään, lisätään hyvä annos spekulaatiota ja kutsutaan sitä Jumalaksi. 
Tämä sarja menee yksityiskohtiin Kirjoituksista, Rooman imperiumin ensimmäisen 
vuosisadan kulttuurista, ja historiasta vastatakseen kysymykseen: Mitä uskovaiset tekevät, kun 
666 tulee? 
 
Antakaa, kun peruutan hieman. Ahdistuksen aikana tulee olemaan Jeesuksen opetuslapsia, 
mutta juutalaisuuden mukaan he tulevat olemaan ihmisiä, jotka kääntyivät Messiaan puoleen 
vasta pasuunansoiton juhlan (Rosh Hashanah) viimeiseen pasuunan puhaltamisen jälkeen. Tuo 
viimeiseen pasuunaan puhaltaminen aiheutti aiemmin kuolleiden ylösnousemisen ja, Paavalin 
mukaan, niiden, jotka olivat elossa siihen aikaan nähdäkseen sen tapahtuman. Joten 666 ei 
koske uskovaisia nyt. Jaan lisää siitä ensi viikolla. 
 
Mikä on 666? 
”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan 
merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on 
merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se laskekoon pedon 
luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi.” Ilmestyskirja 
13:16-18 
 
Ensimmäinen Raamatun tulkinnan sääntö on, että jakeessa on oltava järkeä alkuperäisille viestin 
lukijoille. Joten meidän on pantava merkille, että Rooman ottaessa jonkun orjaksi, häneltä 
otettiin pois hänen oma nimensä ja sen sijaan tuon ihmisen otsaan tai käteen (ranteeseen) 
tatuoitiin numero. Siitä eteenpäin heitä kutsuttiin sillä numerolla, joka heille oli annettu. 
 
Näemme tämän Room.16:22-23, joka sanoo: ”Minä Tertius, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen 
(Paavalin sanelemana), sanon teille tervehdyksen Herrassa. Gaius, minun ja koko seurakunnan 
majanantaja, tervehtii teitä. Erastus, kaupungin (Korintin) rahainhoitaja, ja veli Kvartus 
tervehtivät teitä.” Nimet ’Tertius’ ja ’Quartus’ ovat roomalaiset numerot 3 ja 4. Joten siinä 
kirjaimellisesti sanotaan ”Minä Kolme, joka olen kirjoittanut tämän kirjeen...Gaius...Erastus...ja 
veli Neljä.” 
 
Apostoli Johannes näkee kokonaisen populaation taloudellisen ja uskonnollisen järjestelmän 
orjia, ja kuinka ne, jotka eivät ole niille uskollisia, eivät kykene ostamaan mitään. Näin ollen 
Johanneksen ilmestyksen lukijat ymmärsivät välittömästi hänen puhuvan taloudellisesta 
järjestelmästä ja järjestelmästä, joka vaatisi kuuliaisuutta hallitukselle tai 
hallintojärjestelmälle. 
 
Numero kuusi on ihmisen numero, koska ihminen luotiin kuudentena päivänä. Numero seitsemän 
on Jumalan ja täydellistymän numero, sillä seitsemäntenä päivänä Jumala lakkasi luomasta. 
Kolme kuutosta, ihmisen numeroa, edustavat kolmea hallintoelementtiä kansakuntien ylitse: 
poliittista valtaa (mukaan lukien armeija), taloudellista valtaa ja uskonnollista valtaa. Se on 666, 
yhden hallitsijan pyrkimys yhdistää valtakunnassaan nuo kolme elementtiä. Hallitsijat ovat 
yrittäneet yhdistää näitä kolmea vuosisatojen ajan. 
 



Rooma yritti sitä ja onnistui kahdessa kolmesta: poliittisessa ja taloudellisessa, mutta se ei 
kyennyt hillitsemään kristinuskoa. Hitler yritti tätä ja onnistui poliittisessa ja taloudellisessa 
yhtenäisyydessä, mutta ei kyennyt hillitsemään juutalaista ja kristillistä väestöä. (Harvoin 
mainittu tosiasia on, että holokausti tappoi noin 6 miljoonaa juutalaista, mutta myös lisäksi yli 5 
miljoonaa kristittyä ja poliittista vihollista.) Katsokaa jokaisen hallitsijan pyrkimyksiä aina 
Nebukadnessarista Neuvostoliittoon asti - kaikki yrittivät tuoda valtansa alle politiikan, talouden 
ja uskonnon (joko valtionuskonnon kautta tai polkemalla uskonnon sammuksiin ja tekemällä 
valtiosta uskonnon). Antikristus tulee yrittämään samaa. 
 
Voisimme näin ollen sanoa, että Jeesus tulee onnistumaan 777:llä. Sakaria 14 kertoo meille, että 
Hän tulee olemaan koko maailman Kuningas ja että vanhurskaus tulee olemaan 
oikeusvaltioperiaatteena (poliittinen & taloudellinen), ja kaikki kansakunnat tulevat vuosittain 
Jerusalemiin lehtimajanjuhlaan palvomaan Häntä (uskonto). 
 
Takaisin 666:en 
Mikään taloudellinen ja poliittinen järjestelmä ei synny yhdessä yössä. Järjestelmät ja käytännöt 
syntyvät usein kriisin seurauksena. Uskovaisten, jotka kieltäytyvät tulemasta tehdyiksi tuon 
järjestelmän orjiksi, on kasvatettava oma ruokansa, lihakarjansa ja/tai tunnettava ihmisiä, jotka 
tekevät näin. Se tarkoittaa, että mitä tahansa tarvitsetkin elämässä, sinun on saatava niiltä, 
jotka ovat joko varastoineet tarvikkeita ennen 666:n taloudellisen järjestelmän pystyttämistä, 
tai niiltä, joilla on keinot ja yhteydet saada tarvikkeita järjestelmän ulkopuolelta. Ihmiset eivät 
tule tapaamaan seurakunniksi kutsutuissa auditorioissa, koska se tulee olemaan mahdotonta. He 
tulevat tapaamaan kodeissa jakaen elämänsä, elintarvikkeensa ja rukoillen toistensa puolesta. 
 
Vaikka Ilmestyskirja ei sanokaan, että antikristus tulee hallitsemaan koko maailmaa, vaan  
ainoastaan sitä yleistä aluetta, joka oli silloin Rooman imperiumi, hänen hallintonsa 
menettelytavat ja vaikutukset tulevat vaikuttamaan koko planeettaan, kuten myös 
luonnonkatastrofit, jotka silloin tapahtuvat. 
 
Historia toistaa itseään... 
...koska ihmisluonto ei ole koskaan muuttunut, eikä ole myöskään paholainen. Natsi-Saksassa 
juutalaisia yrityksiä boikotoitiin virallisesti jo niin aikaisin kuin vuoden 1933 huhtikuussa. He 
eivät voineet osallistua ei-juutalaisten kansalaisten taloudelliseen järjestelmään. 
 
Koska suurin osa ihmisistä sivuutti boikotin ja silti kävi ostoksilla juutalaisissa yrityksissä, tuota 
boikottia seurasi lopulta se, että juutalaiset koottiin yhteen ja laitettiin ghettoihin, kuten 
Varsovassa, mutta juutalaisia ghettoja pantiin toimeen kaikkialla Euroopassa. Nämä suljetut 
naapurustot tarkoittivat, että juutalaisilla oli ruokaa ja tarvikkeita vain keskenään. He eivät 
voineet mennä ulos kauppaan tekemään ostoksia yleisen väestön kanssa. He eivät voineet mennä 
ruokakauppaan tai torille saadakseen ruokaa. He voivat käyttää ja kuluttaa vai sitä, mitä he 
jakoivat keskenään. 
 
Samankaltainen tilanne Tyatirassa 
Apostoli Johanneksen aikaan uskovaiset Tyatirassa kokivat jotakin samankaltaista. Ilm.2:18-29 
saamme selville, että nainen, jolle oli annettu lempinimeksi ’Iisebel’ ja joka piti itseään 
profeettana, opetti uskovaisille, että oli okei harjoittaa seksuaalista syntiä ja sen ohessa syödä 
epäjumalille uhrattua ruokaa. (Minulla on opetussarja tästä todellisesta ’Iisebelin hengestä’ - 
joka poikkeaa suuresti suositusta opetuksesta.) 
 
Tyatirassa sijaitsi suurin osa Rooman imperiumin killoista (ammattikunnista), ammattiliittojen 
edelläkävijöistä. Sanotaan vaikka, että jos nainen omisti vaatekaupan kaupungissa ja hän halusi 
ostaa materiaaleja kauppaansa, hänen oli tehtävä sopimus sen materiaalin killan kanssa ja sitten 
mentävä temppeliin, uhrattava killan epäjumalalle ja sitten liikesopimuksen vahvistamiseksi 
harrastettava seksiä temppeliprostituoitujen kanssa. 



 
Sama olisi koskenut miestä, joka vaikka omistaisi metallityöyrityksen. Jos hän halusi ostaa 
raakamateriaalia, hänen oli tehtävä sopimus tavarantoimittajan kanssa, mentävä temppeliin ja 
uhrattava sille epäjumalalle ja sitten vahvistettava kaupat harrastamalla seksiä 
temppeliprostituoidun kanssa. On mielenkiintoista huomata, ja on hyvin tunnettua historiallisesti, 
että nämä prostituoidut tanssivat pylväiden ympärillä, jotka olivat... kröhöm, ollaanpa nyt 
kohteliaita - fallossymbolin muotoisia. Nykyaikainen versio tästä on ’tankotanssi’ strippiklubeilla 
ja liikuntakursseilla, jotka ovat niin suosittuja. Niitä nähtiin alun alkaen ensimmäisen kerran 
temppeleissä Rooman imperiumissa. 
 
Jos ihminen ei tehnyt sopimusta killan kanssa, hän ei voinut harjoittaa alaansa kovin kauan tai 
hänen oli muutettava kaupungin ulkopuolelle ja/tai löydettävä salainen tavarantoimittaja, joka 
ei ollut osa kiltaa. Henkilökohtainen mielipiteeni on, että Lyydia Filipistä*, alkuperäinen 
kotiseurakunnan emännöijä siellä, joka oli myös alun perin purppuran myyjä Tyatirasta, muutti 
Filippiin säilyttääkseen moraalisen tinkimättömyytensä - tämä on oma mielipiteeni, kuten sanoin. 
*Apt.16:14 
 
Iisebel Tyatirassa kutsui itseään profeetaksi, mikä tarkoitti, että siihen, mitä hän opetti, oli 
liitetty mukaan sanat ’näin sanoo Herra’. Hän opetti, että oli okei harjoittaa seksiä 
prostituoitujen kanssa ja uhrata vaaditut uhrit epäjumalille, koska Jumala tietää, että sinun 
tarvitsee syödä ja pidettävä liikkeesi toiminnassa - eikö niin? 
 
Jeesus sanoi ei. Painokkaasti, ehdottomasti. Onneksi kaikki Tyatirassa eivät seuranneet tätä 
naista, ja niillä, jotka eivät seuranneet, oli epäilemättä ruoka- ja tarvikelähteet kaupungin 
ulkopuolelta tai omista puutarhoistaan ja karjoistaan, ja muita tavarantoimittajia. 
 
Ensi viikolla - miksi me emme tule olemaan täällä kokemassa sitä, ja lisää 666-järjestelmästä. 
Siihen saakka, siunauksia, 
 
John Fenn/VS 
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Mitä uskovaiset tekevät, kun 666 tulee? (Miksi lukusarja 666?) 3. osa neljästä 
 
Hei kaikki, 
Muistutus kaikille lauantaina 25.päivänä pidettävästä Zoom-nettikokouksesta klo 13 Yhdysvaltain 
keskusaikaa. Kerron lopunaikojen järjestyksestä ja Pasuunansoiton juhlasta, Kristuksen 
tuomioistuimesta jne.  
 
Viime viikolla osoitin todeksi Paavalin ajan juutalaisen opetuksen siitä, että viimeisen pasuunan 
soitto Pasuunansoiton juhlan aikana aikaansaa vanhurskaiden kuolleiden ylösnousemuksen ja 
elossa olevien ja Häntä odottavien muuttumisen ja liittymisen heidän kanssaan kohtaamaan 
Herra. 
 
Shofar 
 
Monissa juutalaisissa hautakammioissa on kaiverrettuna shofar ja vielä nytkin joissakin 
hautajaisissa soitetaan shofaria ylösnousemusta ennakoiden – aivan kuten Paavali opetti.  
 
Paavali kirjoitti 1. Tess. 1:10:ssä, että meidät on pelastettu tulevasta vihasta ja 5:9.ssä, ettei 
Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan pelastukseen. Juutalaisessa terminologiassa ‘Jaakobin 
vaivan aikaa’ kutsuttiin myös 'vihan päiväksi'. Paavali sanoi, ettei Jumala ole määrännyt meitä 
'virhan päivään/Jaakobin vaivan aikaan'.  
 



Niiden lausumien jälkeen, joissa todetaan, ettei meitä ole määrätty vihan päiviin, hän kirjoitti, 
että tulee tapahtumaan "Jumalan pasuunan" kuuluminen, joka saa meidän kohtaamaan Herran 
ilmassa 4: 13-18. Hän käski heitä 'lohduttamaan itseänne näillä sanoilla' -  jos luulette, että hän 
opettaa sitä, että uskovaiset kävisivät läpi suuren ahdistuksen ajan, miksi hän kertoi heille kaksi 
kertaa, että me emme käy sitä läpi ja käski lohduttautua hänen sanoistaan?  
 
Toisessa kirjeessään hän kertoi heille, että "Hänen" (Kristus, Kristuksen ruumis) täytyy 'lähteä' 
ennen kuin laittomuuden ihminen voidaan paljastaa ja uudelleen käski heitä lohduttautumaan 
hänen sanoistaan.  
 
Kuitenkin koska vaivan aikana on uskovaisia, jotkut opettajat käsittävät sen, ettei ole mitään 
tempausta, eivätkä he ymmärrä juutalaisuuden opettavan, että he tulevat olemaan ihmisiä, 
jotka uskovat vanhurskaiden ylösnousemuksen jälkeen.  Tai jotkut eivät ymmärrä ‘Jaakobin 
vaivan ajan’ seitsemää päivää/seitsemää vuotta, ja käsittävät meidän käyvän läpi ensimmäiset 
kolme ja puoli vuotta ja sitten meidät temmataan.  
 
Kieliopillisesti puhuttaessa Jeesus esitti selvästi havaittavat seikat opetuksessaan Matt. 24:stä 
niille, joilla on juutalaiset korvat: Hänen alkuperäisille Matteuksen evankeliumin kuulijoilleen ja 
lukijoilleen. Kun Jeesus sanoi Matt. 24:8:ssa "(väärät Messiaat, nälänhädät, sodat, taudit) ovat 
synnytystuskien alkua", juutalaiseen korvaan tuo ilmaus 'synnytystuskien alku' tarkoitti selvästi 
Jaakobin vaivanajan alkua; sitä, mitä me kutsumme suureksi ahdistukseksi.  
 
Kokonainen ilmaus juutalaisuudessa on "Messiaan synnytystuskat". Ei opetettu sitä, että 
synnytystuskat olisivat Messiaan kärsimys, vaan sen sijaan ne synnytystuskat, jotka Israelin 
täytyy käydä läpi 'synnyttääkseen' Messiaan herruuden maailmaan, mikä huipentuu 'Herran 
päivään' (Messiaan tulemiseen). (Jeremia 30: 3-7, Jesaja 13: 6-9)  
 
Onneksi Hänen paluutaan silmällä pitäen sanotaan jakeessa 31, että enkelit kokoavat uskovaiset 
taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin, ei maan kaikista ääristä. Tämä on yhtäpitävä Ilm. 19: 6-
8:n, 14:n kanssa, missä Kristuksen ruumis nähdään taivaassa karitsan hääaterian aikana, minkä 
jälkeen se seuraa Jeesusta (ratsailla) Hänen paluussaan.  
 
Miksi jokin hallitus ottaisi käyttöön 666-järjestelmän?  
 
Osassa yksi näimme 666-järjestelmän olevan talousjärjestelmän, jota ilman ihminen ei kykenisi 
myymään tai ostamaan. Jos panemme sivuun 666-järjestelmän uskonnolliset seuraamukset, 
voimme kysyä, mitkä ovat ne olosuhteet, jotka tekevät sellaisen järjestelmän tarpeelliseksi?  
 
Muistakaa, että henkilökohtaisiin tilanteisiin liittyen Jumala tulee kutsusta mukaan niihin maan 
päälle. Hän ei riko vapaata tahtoamme vastaan. Hän tuli jokaisen meidän elämäämme, kun 
pyysimme Häntä tulemaan ja ehkä tuli mukaan, kun vanhempi tai ystävä pyysi Häntä tulemaan 
mukaan elämäämme, mikä johti meidän pelastukseemme. Hän ei riko meidän vapaata 
tahtoamme vastaan, mutta Luojana....  
 
Hän säilyttää täydellisen suvereeniutensa Luojana   
 
Room.1 mukaan Hänen tuntemisensa Luojana on kaikkein perustavimman laatuisin tapa tuntea 
Hänet. Ja sellaisena Luoja, Jaakobin vaivan ajaksi kutsuttuna aikana, tulee sallimaan 
luomakunnan, joka on huokaillut ja ollut synnytystuskissa synnin painon alaisuudessa, ollakseen 
Hänen käytössään ihmiskunnan nöyrryttämiseksi. 
 
Ilm. 8: 8-12 ja 9: 1-11 kuvaavat asteroidien/komeettojen kaksoisiskua maapallolle; toinen 
valtamereen ja toinen maahan. Kolmanneksen auringonvalosta sanotaan pimentyvän, (mistä 
seuraa), että kolmannes kasveista kuolee ja kolmannes vedestä myrkyttyy (levien ja merikasvien 



elämä on auringonvalosta riippuvaa). Maahan osuvasta iskusta luku yhdeksän kertoo paiseista ja 
taudeista, jotka kohtaavat ihmiskuntaa, mikä on yhteneväistä tieteellisen käsityksen kanssa siinä, 
että maahan osuva isku ei aiheuttaisi vain koko maailman laajuisen pölypilven, vaan myös 
vapauttaisi kaikenlaista lähtien homeitiöistä aina pernaruttoon saakka, mikä aiheuttaisi tauteja 
maailmanlaajuisesti. Luku yhdeksän kertoo meille riivaajien olevan noiden tautien leviämisen 
takana.  
 
On useita lausuntoja siitä, että se on taloudellisesti vaikeaa aikaa, erityisesti on inflaatiota. Ilm. 
6:6 sanoo: "Koiniks-mitta (0,9 l) nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin." 
Tuohon aikaan 'koiniks' oli kuivien aineiden mitta.  
 
Yksi denaari oli yhden päivän palkka ja yksi koiniks oli viljamäärä, jonka yksi henkilö vaati joka 
päivä. Päivän palkalla osti riittävästi viljaa (vehnää) yhden ihmisen ruokkimiseksi yhden päivän 
ajan. Tuolla samalla palkalla osti vähemmän arvokasta ohraa riittävästi kolmelle henkilölle. 
Toisin sanoen keskellä poliittista kuohuntaa, keskellä kaksoisasteroidi-iskun osumista maahan, 
sotaa ja luonnontuotteiden taloudellista katastrofia ja nälänhätää. On jonkin verran armoa, sillä 
jae sanoo, ettei vahingoiteta öljyä tai viiniä. Ruokaviljasta tulee olemaan puutetta, mutta 
ihmisillä tulee olemaan öljyä ja viiniä, mausteita voisimme sanoa. Meidän päivinämme olisi kuin 
menisi kauppaan, eikä ole lihaa, ei leipää, mutta ostettavana on yhä öljyä ja suolaa ja 
mausteita.     
 
On kiinnostava huomata, että antiikin ajan roomalaiset, kreikkalaiset ja juutalaiset laimensivat 
viininsä vedellä. Homeros mainitsee 20 osaa vettä yhteen osaan viiniä, mutta päivittäisessä 
käytössä Jeesuksen aikana kyse oli kolmesta tai neljästä osasta vettä yhteen osaan viiniä. On 
useita Raamatun kohtia, jotka kertovat yksityiskohtaisesti laimentamattoman viinin juomisen 
vaaroista, mutta päivittäisessä käytössä sitä laimennettiin, minkä vuoksi Paavali neuvoi 
Timoteusta lisäämään viiniä veteensä auttamaan hänen vatsavaivoissaan (lääkinnällisesti – 1. 
Tim. 5:23). 
 
Tarvitaan vahva hallitsija  
 
Lukuun ottamatta anti-Kristuksen tärkeyttä meille juuri anti-Kristuksena, hänen hallinta-
aikanaan tämän miehen täytyy tuoda järjestys luonnollisista ja ihmistekoisista katastrofeista, ja 
tapa tehdä se on yhdistää kansakunnat taloudellisesti ja tietysti uskonnon puolesta. Jokaisessa 
talousjärjestelmässä on aina ollut varjotalous, musta pörssi ja järjestelmä virallisen 
järjestelmän ulkopuolella. Ja se on ensi kertaa varten – siihen saakka, siunauksin, 
 
John Fenn/LL 
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Mitä uskovaiset tekevät, kun 666 tulee? 4. osa neljästä 
 
 
Hei kaikki, 
Mitä uskovaiset tekevät, kun otetaan käyttöön talousjärjestelmä, jota jokainen kauppias ja 
pankki käyttävät, ja se on ainoa tapa ostaa mitään? Uskon juutalaiseen Pasuunansoiton juhlaan 
ja viimeiseen pasuunaan puhaltamiseen, jotka saavat aikaan sen, että uskovaiset nousevat 
kuolleista tai muuttuvat ja heidät viedään taivaaseen maan päällä alkaessa seitsemän vuotta 
kestävä Jaakobin vaivanaika. Mutta voimme nähdä 666-järjestelmän periaatteita perustettavan 
aikanamme. 
 
Pedon merkki 
 



Ilm.13:15-17 toteaa: ”...ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. Ja se saa 
kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin 
oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: 
pedon nimi tai sen nimen luku.” 
 
Tämä on tärkeää, koska kaikessa puheissa internetissä koskien 666:ta kukaan ei mainitse, että 
ENNEN kuin se perustetaan tai että sen mukana ihmisten on vannottava uskollisuutta valtiolle tai 
he tulevat tapetuiksi. 
 
Niinpä henkilökohtaisesti ihmettelen, kuinka monia uskovaisia jää jäljelle, kun he ensin 
kieltäytyvät palvomasta ’petoa’. Kreikan kielellä jakeet 15-17 ovat yksi hyvin pitkä lause eikä 
kreikan kielessä ole välimerkkejä, joten voitaisiin ymmärtää, että uskollisuuden 
kannanottoa ’petoa’ kohtaan saatettaisiin ensin vaatia merkin saamiseksi. 
 
Voin nähdä vainojen muodostuvan nyt, joten olen enemmän huolissani siitä, miten yhteiskunta 
näkee meidät ja kohtelee meitä omana aikanamme, kuin jostakin tulevasta talousjärjestelmästä, 
jonka ohitse voisin toimia kasvattamalla omia satojani ja eläimiä (jos olisin maan päällä siihen 
aikaan ja olisin selvinnyt kaksoisasteroidin iskusta, vähentyneestä auringonvalosta jne). 
 
Huomioikaa Kiinan sosiaalinen luokittelujärjestelmä, joka alkoi vuonna 2014 ja jonka olisi 
tarkoitus olla täysin toimintakuntoinen tänä vuonna 2020. Sitä kutsutaan ’sosiaaliseksi 
tunnustukseksi’. Kasvojen tunnistuksen ja toimintojen, ystävien ja nettiaktiivisuuden valvomisen 
kautta hallitus päättää jokaiselle kansalaiselle ’arvosanan’, joka määrittää, mistä etuoikeuksista 
he saavat nauttia tai jos heitä rangaistaan siitä, että ovat harhautuneet hallituksen ohjeista pois.  
 
Julkaistuihin esimerkkeihin, jotka vaativat negatiivisen merkinnän heidän pistemääräänsä, 
kuuluvat tupakoimattomalla alueella tupakoiminen, huonosti ajaminen, liian monien videopelien 
ostaminen ja sellaisten asioiden netissä julkaiseminen, jotka eivät ole yhtä mieltä hallituksen 
käytännön kanssa. He kieltävät tai rajoittavat nyt sellaisten ihmisten kykyä matkustaa junalla tai 
lentäen, he hidastavat heidän internet-yhteytensä nopeutta, voivat antaa lapsillesi porttikiellon 
parempiin kouluihin, pitää sinut poissa paremmista hotelleista ja jopa viedä sinulta koirasi pois. 
 
(https://www.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-
explained-2018-4#6-getting-your-dog-taken-away-6) 
 
Mitä jos samankaltainen järjestelmä, kuin se, joka hahmotellaan Ilmestyskirjassa, menisi 
pidemmälle, sulkien kokonaan yhteiskunnan ja talouden ulkopuolelle ei-halutut kuten kristityt ja 
juutalaiset? 
 
Mitä jos... 
Mitä jos sinä ja minä, koska olemme kristittyjä, tulisimme jätetyiksi talousjärjestelmän 
ulkopuolelle ja voisimme näin ollen ostaa ja myydä vain keskenämme? Mitä jos saadaksesi 
maitoa sinun täytyisi tuntea joku sellainen Kristuksessa, jolla on lehmä ja joka suostuisi 
myymään, vaihtamaan tai käymään vaihtokauppaa kanssasi siitä? Mitä jos saadaksesi kananlihaa 
tai munia sinun pitäisi tuntea joku, jolla on kanoja, joka suostuisi myymään, vaihtamaan tai 
käymään vaihtokauppaa kanssasi niistä? 
 
Hylkisimmekö me heitä, koska he uskovat eri tavalla kuin me uskomme, sanotaanko vaikka 
vesikasteesta, kuten jotkut saattavat tehdä nykypäivänä? Ehdotan, että tavallinen kristitty, joka 
olisi maanviljelijän kananmunien tarpeessa, tai kristitty, joka tarvitsisi sitä ylimääräistä 
vessapaperia, jota sinulla on, asettaa sivuun sen, missä asioissa he eivät usko samalla tavalla, ja 
keskittyy siihen, joka heille on yhteistä, Kristukseen Jeesukseen. 
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Siinä vaiheessa Kristuksen ruumis kasvaa aikuiseksi. Monet kristityt vaeltavat jo sen tason 
rakkaudessa ja kykenevät juhlimaan sitä, Kuka meitä yhdistää, ja asettamaan eroavaisuudet 
sivuun. Mutta jos luet monia julkaisuja esimerkiksi Facebookissa, tai jos sinulla on yhtään 
kokemusta seurakunnasta, huomaat, että monet kristityt ovat epäkohteliaita ja väittelynhaluisia 
ja että he tarkoituksella provosoivat pelkoa, riitaa ja hämmennystä. 
 
Mietin, että kenen puoleen sellaiset ihmiset voivat kääntyä saadakseen tukiverkoston, kun he 
ovat sen tarpeessa? Olemme toinen toistemme suurin voimavara, sillä Kristus elää kaikissa 
meissä. Nyt on aika asettaa lapsuus sivuun, jotta voimme kasvaa rakkaudessa Kristuksessa. 
 
Huomioikaa... 
 
Juuri nyt sinun kristittyjen ystäviesi piirissä, jos sinun pitäisi luottaa heihin ja olla heistä 
riippuvainen saadaksesi päivittäiset tarpeesi, saisitko syötyä? Pystyisitkö löytämään jonkun, jolla 
olisi taloustarvikkeita? Tapaisitteko avoimesti auditoriomallisissa seurakunnissa vai kodeissa 
niiden joukossa, jotka kuuluvat sinun tukiverkkoosi? Voisiko olla niin, että päivällispöydän ääreen 
kokoontumisesta aterian jakamiseksi yhdessä tulee sitä intiimiä juhlintaa ja uskon jakamista, 
jota meillä on jo niin monissa koteihin perustuvissa seurakuntakokoontumissa? 
 
Lisää ’mitä jossia’ meidän päivinämme... 
 
Mitä jos juutalaisia ja kristittyjä syytettäisiin siitä, mikä jossakin kansakunnassa on vialla? Mitä 
jos juutalaisten ja kristittyjen ja konservatiivien uskotaan pidättelevän kansakuntaa edistymästä 
suureksi uudeksi taloudeksi ja yhteiskunnaksi? Mitä jos meidän aikanamme kristittyjä ja 
konservatiiveja vainotaan sosiaalisessa mediassa, mitä jos heidän blogejaan ja videoitaan 
poistetaan heidän näkemystensä vuoksi, joiden ajatellaan olevan kiistanalaisia tai ihmisiä 
villitseviä? Mitä jos ihmiset osoittavat mieltään kirkkorakennusten ja synagogien ulkopuolella 
(vihattuja) juutalaisia ja kristittyjä vastaan? Mitä jos valtio rohkaisee kansalaisia vakoilemaan 
niitä ja raportoimaan niistä, joiden he epäilevät rikkovan rajoituksia tai lakeja vastaan? 
 
Me näemme jo nyt kaikkea tuota, mitä juuri mainitsin yllä olevassa kappaleessa, sitä tapahtuu 
juuri nyt USA:ssa. Kuten Herra kertoi minulle vierailussaan viime vuoden joulukuussa ja kuten 
olen jakanut: ”Olemme vasta alussa, niin kuin joku, joka on meren rannalla ja hänen varpaansa 
vasta kastuvat vähäsen, mutta olemme kahlaamaisillamme syvempiin vesiin.” Nähkää, kuinka 
perustaa lasketaan, mutta älkää pelätkö. Se on tulevaa aikaa varten. Olkaa valmistautuneita, 
mutta älkää siihen pisteeseen saakka, että rikotte budjettinne sen pelossa, mitä saattaa olla 
tulossa. Me teemme, mitä voimme sen rajoissa, mitä meillä on, ja Herra huolehtii lopusta. 
 
Suurin asia, jonka voi tehdä nyt, on vaeltaa rakkaudessa. Kristuksen ruumis, kasva aikuiseksi. 
Ef.4:14-16 puhuu Jeesuksen päämäärästä saada meidät lakkaamaan olemasta lapsia, joita 
heitellään edestakaisin jokaisessa opin tuulessa, jonka ihmisten viekkaus on suunnitellut. 
Kasvakaa Hänessä rakkaudessa kaikissa asioissa, niin että ruumis tukee ruumista. 
 
Jos Isä voi ajoittaa elämämme sellaisella tavalla nyt, että Hän elättää ja varustaa meidät, Hän 
tekee niin uudelleen, kun toinen kriisi iskee maailmaan. Ala katsoa taaksesi elämäsi kulkua 
muistaaksesi ja tunnistaaksesi Hänen johdatuksensa ja huolenpitonsa, ja niin et pelkää 
tulevaisuutta. Hän ei koskaan muutu. Hän ei ole tuonut sinua näin pitkälle vain hylätäkseen sinut 
nyt. Löydä rauha Hänen uskollisuutensa ansioluettelosta elämässäsi, ja tulet tuntemaa rauhan 
nyt ja tulevaisuudessa. 
 
Kuten holokaustista selvinnyt Corrie ten Boom niin kuuluisasti sanoi: ”Ei ole koskaan väärin 
luottaa epävarmaa tulevaisuutta tuntemansa Jumalan käsiin.” 
 
Mutta tämä sarja koskee tempauksen jälkeen eläviä uskovaisia... 



 
Voimme nähdä myrskypilvien kerääntyvän horisontissa, voimme nähdä hengen maailmassa, joka 
tuo sen 666-järjestelmän täyteyteen, mutta se ei ole vielä kohdallamme. Olen kiitollinen, että 
Uusi Testamentti opettaa, ettei meitä ole kutsuttu vihan aikaan, vaan vastaanottamaan sen 
sijaan pelastuksemme. Mutta voimme oppia siitä, mitä tuo henki tekee, sillä olemme 
valkeudessa ja meillä on ilmestystieto taivaasta siitä, mitä tuo henki haluaa tehdä. 
 
Uusi aihe ensi viikolla...siihen saakka, siunauksia, 
 
John Fenn/VS 
 
 


