
Are we in the Tribulation? 1 of 4 
Olemmeko ahdistuksen ajassa? Osa 1/4 
 
Hei kaikki, 
 
Minulta kysytään tätä kysymystä aika lailla, tai joku kertoo minulle lähettämässään sähköpostissa, 
että olemme kolmannen sinetin ajassa… väärin.   
 
Juutalaiselle uskolle... 
 
Kristittyjen 'ahdistuksen ajaksi' kutsuma seitsemän vuoden aika tunnetaan 'Jaakobin vaivan 
aikana' ja monilla muilla nimillä juutalaisuudessa. Kun Jeesus puhui siitä Matt. 24.ssä, käsitys 
seitsemän vuoden vaikeuksien ajasta maan päällä oli hyvin vakiintunut Danielin kirjan 9: 24-
27:stä lähtien, missä hän puhui 70 vuosiviikosta (490 vuodesta), jotka oli Israelille määrätty. 
Tähän seitsemän vuoden aikaan on noin 300 enimmäkseen Vanhan testamentin viittausta.   
 
Daniel oli viety vangiksi Babyloniaan ja Jerusalem oli tuhottu. Jeremia oli profetoinut, että 
Israel tulisi olemaan Babyloniassa 70 vuoden ajan, ja Daniel luki sen (Dan. 9:2) ja rukoili ja teki 
parannusta kansansa puolesta. Enkeli Gabriel tuli Danielin luo (9:21) ja kertoi hänelle 490:sta 
vuodesta 70 kertaa seitsemän vuotta oli Israelille määrätty. Gabriel sanoi noiden 490 vuoden 
laskeminen alkaisi siitä, kun lähti käsky rakentaa Jerusalem uudelleen, mikä prosessi veisi 49 
vuotta, tai seitsemän profeetallista vuotta, saada valmiiksi. 
 
Noin itse asiassa tapahtui, ja määräys annettiin 457 eKr. ja jälleenrakennus kesti 408 eKr. saakka. 
Näitä asioita käsitellään Esran ja Nehemian kirjoissa erityisesti. Seitsemän noista 70 vuodesta 
otettiin sen tähden rakentamiseen, ja Gabriel sanoi hänelle, että sen jälkeen olisi vielä 62 
vuosiviikkoa lisää tai 434 vuotta siihen, kunnes Messias tulisi, mutta Hänet tapettaisiin, mutta 'ei 
Hänen itsensä puolesta' (9: 26, suomennos tässä).  
 
Kun otetaan huomioon erot meidän ja juutalaisen kalenterin välillä, tuo vie meidät noin vuoteen 
28 jKr. jolloin Jeesus aloitti palvelutyönsä. Tuo kulutti 69 vuosiviikkoa 70:stä.  
 
Sen tähden jokainen kyseli, oliko Johannes Kastaja tai Jeesus Messias – tiedettiin, että oltiin 
ajankohdassa, jolloin Messias ilmestyisi. Odotettiin Messiasta.   
 
Tässä heidän ongelmansa 
 
Kun Gabriel kertoi Danielille, että 70 vuosiviikon tai 490 vuoden päästä siitä, kun annettiin 
määräys jälleen rakentaa Jerusalem, hän sanoi, että tuon 70. vuosiviikon lopussa Messias toisi 
iankaikkisen vanhurskauden.  Se olisi syntien ja vääryyden loppua, ja profetia sinetöitäisiin 
tuohon aikaan - 'täydellinen' oli tullut.  
 
Niinpä Jeesuksen ajan ihmiset odottivat Messiasta, joka kukistasi roomalaiset käyttäen 
yliluonnollista voimaa. Tuo oli todennäköisesti se mitä Juudas ajatteli Jeesuksen pettäessään 
yrittäessään pakottaa Häntä käyttämään voimaansa kukistamaan roomalaiset.  
 
Jopa ennen kuin Hän astui taivaaseen Apt. 1: 6-7 kysyttiin Jeesukselta: " Tälläkö ajalla sinä 
jälleen rakennat Israelille valtakunnan?" - (Aiotko potkaista roomalaiset nyt ulos? Kun kerran nyt 
olet ylös noussut, aiotko ottaa hallintaasi maapallon?) Jeesus sanoi heille, että ei ole heidän 
asiansa tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut (engl. pidättänyt 
Itsellään)  
 
Mysteeri, joka pidettiin ihmiskunnalta salassa vuosikausia ja sukupolvia 
 



Se jättää Israelin tilanteeseen, jossa 69 kaikkiaan 70 vuosiviikosta on täyttynyt, ja 
hämmennykseen: Mitä tapahtui? Missä on tuo 70. viikko? Paavali kertoo meille Ef. 3: 1-10:ssa, 
osaksi:  
 
"Kuinka ilmestyksen kautta Hän teki tiettäväksi minulle mysteerin, joka pidettiin salassa ihmisen 
pojilta, mutta on nyt paljastettu Hänen apostoliensa ja profeettojensa toimesta, että pakanat 
olisivat kanssaperillisiä, ja samasta ruumiista, osalliset Messiaasta..." 
 
Tuo olisi se mysteeri, jonka Isä piti salassa – Hän aikoi antaa ei vain Israelille, vaan koko 
maailmalle, kaikille pakanakansoille, tilaisuuden kokea Hänen pelastuksensa Jeesuksen 
Kristuksen kautta. Paavali sanoi, ettei sitä paljastettu ihmiskunnalle ennen helluntaita – se oli 
salaisuus siihen saakka.   
 
Kol.1: 26-27: "sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, 
mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka 
suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä (pakanoissa), 
kirkkauden toivo." 
 
Room. 16: 25-26: "...Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan, sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, 
joka kautta ikuisten aikojen on ollut ilmoittamatta... mutta joka nyt on julkisaatettu 
ja…tiettäväksi tehty KAIKILLE kansoille..." 
 
Esimerkiksi... 
 
Sen tähden Danielille kerrottiin, että olisi 70 vuosiviikkoa ja sitten Messias perustaisi 
valtakuntansa – mutta hänelle ei voitu kertoa, että olisi karkeasti ottaen 2000 vuoden ajanjakso 
(kaksi profeetallista päivää), jotta pakanat voisivat vastaanottaa pelastuksen. Jeesuksen 
odotettiin potkaisevan roomalaiset ulos eikä tajuttu, että Messiaan hylkääminen heidän 
taholtaan antoi Isälle tilaisuuden avata pelastuksensa lopuille kansoille.   
 
Lk. 4: 18-20:ssa Jeesus on Nasaretissa ja Hänelle annetaan Jesaja 61 ja Hän lukee jakeen 1 ja 
osan jakeesta 2: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan 
evankeliumia köyhille (opetettavissa oleville); hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille 
vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, (2) saarnaamaan 
Herran otollista vuotta" ... ja Jeesus päätti lukemisensa tuohon ja istuutui.  
 
Jeesus lopetti keskellä virkettä. Koko jae kaksi sanoo näin: "julistamaan Herran otollista vuotta 
ja meidän Jumalamme kostonpäivää." Jeesus lopetti 'Herran otollisen vuoden' jälkeen. Miksi? 
 
Koska Hän ei voinut kertoa kenellekään, että Herran otollisen vuoden ja meidän Jumalamme 
kostonpäivän (Hänen toinen tulemisensa) välissä oli 2000 vuoden väli. Kun Hän istuutui luettuaan 
vain osan tekstikohdasta, Hän sanoi, että tuo osa oli täyttynyt tuohon aikaan.  
 
Sen tähden lukiessaan Vanhan testamentin profetioita lukijan täytyy olla varovainen ja 
ymmärtää, että he tiesivät vain osin, ja tiesivät vain vähän tulevasta pakanoiden ajasta. Siihen 
on vain mitä epämääräisempiä viittauksia kuten Hoos. 6:2:ssa: "Hän tekee meidät eläviksi 
kahden päivän (2000 vuoden) kuluttua, kolmantena päivänä (tuhat vuotta) hän meidät herättää, 
ja me saamme elää hänen edessänsä."  
 
Joten olemmeko ahdistuksen ajassa juuri nyt? Toisin sanoen olemmeko me tuolla 70:llä 
vuosiviikolla? Emme. Ja ensi viikolla alan selittää, miksi… kiitos, että luit tämän loppuun asti, 
vaikka tämä oli pitempi kuin tavallisesti kirjoitussarjojen ensimmäiset osat… siunauksin, 
 
John Fenn/LL 



 
 
Are we in the Tribulation? 2 of 4 
Olemmeko ahdistuksen ajassa? Osa 2/4 
 
Hei kaikki, 
 
Viime viikolla kerroin Danielin 70 vuosiviikosta. Enkeli Gabriel kertoi Danielille, että 
määräyksestä rakentaa kaupunki uudelleen siihen, kun Messias tulee, olisi 69 kaikkiaan 70:stä 
profeetallisesta viikosta tai 483 vuotta. Danielille kerrottiin, että Messias tapettaisiin, mutta  
'mutta ei Hänen itsensä puolesta." Se jättää yhden viikon tai seitsemän vuotta jäljelle. Gabriel 
kertoi Danielille 9:26-27:ssa, että 70. viikkoa leimaa tämä tapahtuma:  
 
"Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan (synnin ihmisen) väki… tällä tavoin... Ja 
hän tekee liiton (sopimuksen) raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi.  ja puoleksi 
vuosiviikoksi (3½ vuotta) hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee 
kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse." 
 
Niinpä jää 70. viikko, jota leimaa Israelin kanssa tehtävä seitsenvuotinen rauhansopimus.   
 
Tämän ymmärryksen vahvisti Jeesus Matt. 24:15-16:ssa, kun Hän sanoi:  
 
"Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan 
pyhässä paikassa-joka tämän lukee, se tarkatkoon- silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot 
vuorille..." 
 
Tuosta 70. viikosta ja miksi emme ole ahdistuksen ajassa vielä  
 
Apostoli Johannes temmataan ylös taivaaseen Ilm. 4:2:ssa ja viedään Isän valtaistuimen luo, 
mitä kuvataan luvussa neljä. Valtaistuimella on juuri Isä, se on selvää. Valtaistuimen ympärillä 
on sateenkaari ja sen edessä on kirkas kansi. Valtaistuimen ympärillä on kerubeja ja kuten 
näemme luvussa 5:1, Isä pitää kirjakääröä oikeassa kädessään.   
 
Luku viisi alkaa sillä, että apostoli itkee, koska ei ole ketään, jota Isä pitäisi arvollisena 
avaamaan kirjan ja murtamaan sinetit. Sitten hän näkee Karitsan, joka on kuin teurastettu, 
Juudan heimon leijonan, joka on nyt elävä. Jae 7 kertoo meille Hänen olevan arvollinen ja Hän 
astuu esiin ja "otti kirjan valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä..." Joten meillä on Isä luvussa 
neljä antamassa kirjan Jeesukselle luvussa 5.  
 
Hauska fakta: Danielille näytettiin sama kohtaus. Dan. 7: 9-14:ssa hän näkee 'Vanhaikäisen' (Isän) 
istumassa valtaistuimellaan, ja Hänen luokseen tulee Ihmisen Poika taivaan pilvissä 
vastaanottamaan valtakunnan, joka ei häviä.  
 
Seitsemän sinettiä, seitsemän pasuunaa, seitsemän maljaa  
 
Yleisin saamani sähköposti aiheesta liittyy sinetteihin, ja tavallisesti siinä sanotaan jotakin 
sellaista kuin: 'Olemme kolmannen sinetin ajassa'. Vastattuani jo ydinkysymykseen, että emme 
ole vielä tuossa lopun seitsemän vuoden ajassa, mille antaa leiman Euroopan (ja ehkä muiden 
Välimeren alueen maiden) johtajan/johtajien tekemä seitsenvuotinen rauhansopimus Israelin 
kanssa, katsotaan nyt sinettejä.  
 
Ilmestyskirja on mielenkiintoinen kirja, joka on koottu tavalla, joka antaa meille kolme 
näkökulmaa: mitä tapahtuu maan päällä, mitä tapahtuu taivaassa sekä informaatiota. Seitsemän 
sinettiä, pasuunaa ja maljaa liittyvät yhteen numerojärjestyksessä – ensimmäinen sinetti, 



ensimmäinen pasuuna ja ensimmäinen malja liittyvät toisiinsa. Toinen sinetti, toinen pasuuna ja 
toinen malja liittyvät kaikki toisiinsa jne.  
 
Kuudes niistä jokaisesta on Jeesuksen paluu, seitsemäs jokaisesta on maailmanajan 
loppu/Hänen valtakuntansa perustaminen  
 
Kuudes sinetti avataan Ilm. 6: 12-17:ssa ja on Jeesuksen paluu, mikä tunnetaan 'karitsan vihana', 
tai 'vihan päivänä', myös 'Herran päivänä' juutalaisessa ymmärryksessä (VT). Huomaa, että 
sanotaan, että aurinko menee mustaksi ja myös kuu, ja taivaan tähdet putoavat maahan Hänen 
palatessaan. Juutalaisuudessa (VT) tavallisin termi on 'Herran päivä'.  
 
Tämä on juuri sitä, mitä Jeesus sanoi paluustaan Matt. 24: 29-31:ssä: "Mutta kohta niiden päivien 
ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta..."  
 
Se, kuinka Jeesus kuvasi paluunsa tässä Matt. 24:ssä, on mittapuu, jota vasten arvioimme muita 
viittauksia siihen, että aurinko ja kuu pimenevät. Esimerkiksi Apt. 2:17-21:ssa Pietari lainaa 
Joelia, joka näki saman asian ja selitti, että Jumalan Henki vuodatettaisiin miesten ja naisten, 
poikien ja tyttöjen ylle, kunnes aurinko pimenisi ja kuu pimenisi punaiseksi, kun tulee 'Herran 
päivä, se suuri ja peljättävä'. (Kielet eivät sen tähden lakanneet olemasta olemassa eivätkä 
lakkaa ennen kuin palaa Hän, joka on kaiken täyteys)  
 
Joten kuudes sinetti kuvaa 'Herran päivää' kuten se toteaa.  
 
Kun kuudenteen pasuunaan puhalletaan Ilm. 9: 14-21:ssa ja kuudes malja vuodatetaan 16:12:ssa, 
apostoli näkee 'idän kuninkaiden' 200 miljoonan vahvuisen armeijan ylittävän kuivuneen Eufrat-
virran matkalla hyökkäämään Israeliin.   
 
Kun tämä yhdistetään meidän aikamme Hes. 38-39:n sotaan, se tarkoittaa, että kun tuo sota 
tapahtuu ja Venäjä, Iran, Turkki ja liittolaiset kukistetaan, ainoa uhka Israelille tulee olemaan 
Kiina ja 'idän kuninkaat'. Sen tähden noin seitsemän vuotta Hesekielin sodan jälkeen idän 
kuninkaat matkaavat kokematta vaaraa Venäjän eteläisen osan poikki matkalla pohjoiseen 
Israeliin.   
 
Seitsemäs niistä jokaisesta on sen jälkeen, kun Jeesus palaa, kuten nähdään seitsemännessä 
sinetissä Ilm. 8:1:ssa, mikä sanoo taivaassa olleen hiljaisuus noin 30 minuutin ajan. Seitsemäs 
pasuuna Ilm. 10:7:ssa 'Jumalan salaisuus käy täytäntöön ', ja 11: 15:ssa myös "niin kuului 
taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: "Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja 
hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti". '" Kun seitsemäs malja 
vuodatetaan 16:17:ssä Isä Jumala huutaa: "Se on tapahtunut!" 
 
Joten nyt kun olemme selvittäneet, että jokainen noista kuudesta on Hänen paluunsa, ja 
jokainen noista seitsemästä on loppu, katsotaan tarkemmin sinettejä, pasuunoita ja maljoja 1-5.   
 
Ja sen teemme ensi viikolla… siihen saakka, siunauksin! 
 
John Fenn/LL 
 
 
Are we in the Tribulation? 3 of 4 
Olemmeko ahdistuksen ajassa? Osa 3/4 
 
Hei kaikki, 
 



Todettuamme viime viikolla, että kuudes sinetti, pasuuna ja malja ovat Jeesuksen paluu, ja 
jokaisen niistä seitsemäs on tämän maailmanajan loppu, keskitytään nyt sinetteihin, pasuunoihin 
ja maljoihin 1-5.   
 
Kuten sanoin aiemmin, yleisin saamani sähköposti tästä asiasta on sellainen, jossa joku kertoo 
minulle meidän olevan kolmannen sinetin ajassa tai että pandemia oli kuudes sinetti tai hän 
kysyy jotakin vastaavaa.  
 
Sinetti, pasuuna, malja numerot 1, 2, 3  
 
Ilm. 6:2:ssa apostoli näkee ensimmäisen sinetin avattavan; valkoinen hevonen ja ratsastajalla on 
jousi, seppele ja hän lähtee voittamaan. On huomautettu, ja laajasti on arvuuteltu, että tämä 
on väärä messias, valheellinen rauha, valheellinen vanhurskaus, mitä valkoinen hevonen 
merkitsee. Se että ratsastajalla on jousi, mutta nuolista ei mainita, ja kuitenkin hän voittaa, 
osoittaa, että hänen ensimmäiset ponnistelunsa ovat diplomaattisia, hän voittaa määräyksin ja 
poliittisin keinoin ja ottaa hallintaansa ainakin alauksi, ei niinkään sotilaallisella voimalla.  
 
Ilm. 6:3-4:ssa hän näkee toisen sinetin avattavan: tulipunainen hevonen, punaisen edustaessa 
verta. Hän ottaa rauhan maan päältä ja ihmiset alkavat taistella keskenään. Ratsastajalla on 
suuri miekka, toisin sanoen suuri sotilaallinen voima. Voimme arvuutella, että kun valkoisen 
hevosen ratsastajan alun pyrkimykset poliittisesta voitosta ovat menneet niin pitkälle kuin ne 
voivat mennä, hän turvautuu suoranaiseen sodankäyntiin. 
 
Ilm. 6: 5-6:ssa hän näkee kolmannen sinetin avattavan: musta hevonen, joka tarkoittaa hätää, 
onnettomuutta, asioiden muuttumista hyvin pahaksi, ja hän näkee hyperinflaation tulevan 
viljalle. Mitta vehnää ja kolme mittaa ohraa pennillä (denaarilla), samalla kun viiniin ja öljyyn ei 
kosketa, se merkitsee, että suurin vaikutus on leipäviljaan.  
 
Kreikassa 'penni' on denaari  
 
Kyse on päiväpalkasta apostoli Johanneksen aikana. Sana 'mitta' oli ensimmäisellä vuosisadalla 
vähän alle kaksi pinttiä kuivatavaraa tai vähän alle litran. Profetia sanoo sen tähden, että 
inflaatio tulee olemaan niin suurta, että tarvitaan päivän palkka, jotta voi ostaa vain noin kaksi 
kourallista vehnää. Tietysti se merkitsee, että monet näkevät nälkää, kuten nähdään 
seuraavassa sinetissä:  
 
Ilm. 6: 7-8:ssa hän näkee neljännen sinetin avattavan: se on hallava (tuhkanharmaa) hevonen, 
joka edustaa kuolemaa, ja todellakin sanotaan, että neljännes ihmiskunnasta kuolee miekan 
(sota), nälän (nälänhätä), kuoleman (tauteja) ja jopa villieläinten (kaupungit luhistuvat) kautta.    
 
Kuten voit nähdä, toinen seuraa toista – sota aiheuttaa taloudellisen kaaoksen, 
ruoantuotannon ja –jakelun keskeytyksen sekä tauteja  
 
Ilm. 6: 9-11:ssä näkymä vaihtuu maanpäällisistä tapahtumista näkymään taivaassa, missä suuri 
marttyyrikuoleman kokenut kansanjoukko on Isän valtaistuimen edessä huutaen oikeuden 
puolesta. He pyytävät, että Hän kostaisi niille, jotka ovat heidät murhanneet – tämä näkymä 
koskee erityisesti marttyyreja tämän sodan ja nälänhädän aikana. Kyse ei ole tempauksesta, sillä 
teksti näyttää selvästi heidän haluavan kostoa murhaajilleen. Isä antaa heille vanhurskauden 
vaatteet ja kertoo heille, että vielä ei maan päällä olla lopussa, vaan kehottaa olemaan 
kärsivällisiä.    
 
Kuten olemme nähneet, se mikä seuraa, on kuudes sinetti, mikä on Jeesuksen paluu – joten 
kaikki nämä ensimmäisten viiden sinetin tapahtumat tapahtuvat siinä seitsemän vuoden 



aikajaksossa, jota kristityt kutsuvat 'ahdistukseksi' tai juutalaisuudessa 'Jaakobin 
vaivanajaksi'. 
 
Koska tämä viides sinetti on näkymä taivaassa eikä maan päällä, saamme tietoa siitä, mitä maan 
päällä tapahtuu samaan aikaan katsomalla viidettä pasuunaa ja maljaa. Joten otetaanpa ne 
jälleen järjestyksessä: ensimmäinen sinetti on valkoinen hevonen. Mikä on ensimmäinen pasuuna 
ja ensimmäinen malja?  
 
Luku seitsemän on informaatioluku koskien 144.000 miespuolista juutalaisevankelistaa, jotka 
tulevat julistamaan Israelissa tuona aikana. Luku kahdeksan jatkuu pasuunoiden soittamisella.  
 
Ilm. 8:7:ssa puhalletaan ensimmäiseen pasuunaan ja tulta, rakeita ja 'verta' lankeaa maahan, ja 
kolmannes (1/3) puista ja ruohosta palaa. Tämä seuraa ensimmäistä sinettiä, jossa on valkoinen 
hevonen, mikä viittaa maapalloa järisyttäviin luonnonkatastrofeihin, jotka iskevät maapallolle 
tuohon aikaan, ja synnin ihminen käyttää tilannetta hyväksi voittaakseen ja ottaakseen 
hallintavallan.  
 
Saamme selvemmän kuvan neljään hevosella ratsastavaan liittyviin tapahtumiin sineteissä 1-
4 lukemalla maljoista 1-4: 
 
Ilm. 8: 8-9:ssa meille kerrotaan, että pasuuna kaksi tuo 'tulena palavan vuoren', joka putoaa 
mereen ja myrkyttää 1/3 merestä ja tuhoaa monia laivoja.   
 
Ilm. 8: 10-11:ssa näemme pasuunan kolme tuovan toisen komeetan tai asteroidin, jota kuvataan 
tähdeksi, joka on kuin palava lamppu (tulisoihtu), joka putoaa virtoihin (maahan) ja myrkyttää 
1/3 makean veden järvistä ja virroista.  
 
Joten nyt meillä on poliittisen kuohunnan ja sodan aikana kaksinkertainen asteroidin/komeetan 
iskeminen maahan. Toinen putoaa valtamereen, ja toinen putoaa maalle, minkä tuloksena 1/3 
kaikesta vedestä, merestä ja kasveista kuolee tai tulee käyttökelvottomaksi.   
 
Seuraa juuri sitä, mitä tiede ennustaa tapahtuvan, jos tuollaiset asiat tapahtuisivat:  
 
Ilm. 8: 12:ssa neljäs pasuuna sanoo (tuloksena), että 1/3 auringon ja kuun valosta pimenee.   
 
Kun pannaan sinetit 1-4 ja pasuunat 1-4 yhteen, näemme maan päällä hirvittävän 
luonnonkatastrofien ja poliittisen ja taloudellisen kaaoksen, sodan ja tuona aikana elävien 
uskovien vainon ajan. Kuten Jeesus sanoi Matt. 24: 21:ssä, se tulee olemaan pahinta aikaa, mitä 
on koskaan maapallolla nähty.   
 
Ilm. 9: 1-12 jatkaa viidennellä pasuunalla, ja jae kaksi kertoo meille valtavan savu/tomupylvään 
nousevan, ilmiselvästi aiemmin tapahtuneesta asteroidi-iskuista maalle ja mereen, pimittävän 
auringon. Seurauksena tulevat ihotaudit vaivaavat ihmiskuntaa viiden kuukauden ajan, ja ne 
joihin taudit ovat iskeneet, etsivät kuolemaa kivun takia, mutta se ei tule olemaan kuolettavaa – 
vaan hyvin tuskallista heidän toipuessaan.   
 
Tämä on loogista 
 
Jos otamme pois 'uskonnolliset' silmälasit nähdäksemme tämän modernein termein, sinetit, 
pasuunat ja maljat seuraavat loogista järjestystä mitä tulee poliittisiin ja luonnossa esiintyviin 
tapahtumiin. Keskellä poliittista kuohuntaa maapalloon kohdistuu kaksi suoraa 
asteroidin/komeetan iskeytymistä, jotka tulevat vaikuttamaan koko maapalloon. Apostolin 
näkemä siitä, että 1/3 auringon valosta pimenee, on vastaa tieteellisiä 'mitä jos' -teorioita. 



Taloudellinen kriisi seuraa sotaa ja poliittista kuohuntaan ja sen lisäksi maapallon täytyy 
käsitellä sen luokan luonnonkatastrofeja, että sellaisia ei ihmisen historiassa ole nähty.  
 
Ensi viikolla jatkamme siitä, mitä Ilm. 9: 1-11 kuvaa tomupylvään kohoamisesta pimentämään 
auringon, ja siitä tuskallisesta ihotaudista, joka iskee moniin ihmisiin viiden kuukauden ajaksi – 
mikä jälleen on sitä, mitä tiedemiehet tänään sanovat tapahtuvan, jos asteroidi iskeytyy maahan. 
Taudit kuten pernarutto ja muut, jotka ovat piilossa maaperässä, tulevat heitetyksi ilmaan ja 
tuulet kierrättävät niitä maapallon ympäri, mikä aiheuttaa laajalle levinneitä tauteja jonkin 
aikaa.  
 
Ja tuohon hauskaan huomioon päätämme tämän sarjan ensi viikolla, lol – olen iloinen, että tätä 
sarjaa seuraava sarja on nimeltään 'Miksi tempaus tapahtuu ennen ahdistuksen aikaa', lol. Ole 
rauhassa, ensi viikkoon, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 
 
Are we in the Tribulation? 4 of 4 
Olemmeko ahdistuksen ajassa? Osa 4/4 
 
Hei kaikki, 
 
Päätetään tämä jatkamalla kaksinkertaisesta asteroidin iskeytymisestä. 
 
Voimme arvuutella, minne nämä kaksi asteroidia iskeytyvät – mutta kyse on vain 
spekulaatiosta.  
 
Otetaanpa se, joka putoaa valtamereen ja myrkyttää meren. Apostolin aikana 'meri' tarkoitti 
Välimerta, joka tulee myrkyttymään ja laivoja tulee tuhoutumaan. Kuitenkin jos asteroidi 
putoaisi Välimereen, sen aiheuttama paineaalto ja meren aalto tuhoasi kaupunkeja kaikkien 
Välimerta reunustavien maiden rannikoiden lähellä, joten tämän vaikuttaa epätodennäköiseltä, 
sillä noiden maiden täytyy olla olemassa lopun aikoina.   
 
Jos tämä ensimmäinen asteroidi putoaisi Tyyneenmereen, se tappaisi miljoonia Aasiassa ja 
hävittäisi idän kuninkaat, joka estäisi 200 miljoonan vahvuisen armeijan tulevan taistelemaan 
Israelia vastaan Harmageddonissa, joten se ei näytä sopivan – minkä vuoksi putoaminen 
Atlanttiin näyttää minusta todennäköiseltä. Se lähettäisi valtavia aaltoja kaikkiin Atlanttia 
reunustaviin maihin, mutta sillä olisi vähäisempi vaikutus Välimeren alueelle. Putoaminen 
Atlanttiin lähettäisi tsunameja Amerikkojen itärannikkoja sekä Afrikan, Ison-Britanniaa ja 
Euroopan länsirannikkoja pitkin. Mutta kuka tietää?    
 
Entäpä se, joka putoaa maalle? 
 
Tomupilvi pimentää kolmanneksen auringon valosta. Ilm. 9:2 sanoo, että se pimentää auringon 
valon, muttei sano, missä määrin. Aiemmat jakeet sanovat, että se pimentää 1/3 auringon 
valosta (8:12). Tiedämme, että 'idän kuninkaat' tulevat Aasiasta Harmageddoniin hyökätäkseen 
Israeliin, joten niihin ei sillä ole vaikutusta. Oletetaan, että on olemassa liittoutuma 
antikristuksen hallintavallan kanssa Euroopassa, joten Eurooppaan ei kohdistuisi suoraa iskua.  
 
Niinpä jos maahan iskeytyminen ei tapahdu Aasiassa, se ei voi tapahtua Euroopassa, Afrikassa tai 
Lähi-idässä, sillä mikä tahansa iskeytyminen sinne häiritsisi sitä, mitä meille kerrotaan 
tapahtuvan ennen kuin Herra palaa. Se tekee todennäköiseksi iskeytymisen Pohjois-Amerikkaan, 
toivottavasti kauas pohjoiseen. Sen vaikutus ja tomupilvi tuhoaisi suuren osan Pohjois-Amerikkaa, 



ja tomupilvi leviäisi maailmanlaajuiseksi, mutta jättäisi aikojen lopun pelaajat 
vahingoittumattomiksi: Euroopan, Lähi-idän, Aasian. Mutta kuka tietää?  
 
Ajatteletko siis yhä meidän olevan parhaillaan ahdistuksen ajassa?  
 
Pullot tai maljat löytyvät luvusta 16, ja ensimmäisestä viidestä kerrotaan yksityiskohtaisesti 
jakeissa 1-11: Ne vahvistavat sitä mitä on jo tapahtunut: malja yksi on jakeessa yksi; paiseita 
uskosta osattomilla (joilla on pedon merkki), malja kaksi on jae kaksi; meri tulee myrkylliseksi, 
malja kolme on jae kolme; makea vesi myrkyttyy, malja neljä jakeissa 8-9 on sitä mitä me 
kutsuisimme auringonpurkauksiksi, jotka aiheuttavat sen, että ihmiset palavat ja maapallo 
korventuu.  
 
Tämä peilaa jotakin sellaista, mitä Herra kertoi minulle ilmestyessään minulle muutama vuosi 
sitten, mutta minkä kerroin van Barbille – Hän sanoi, että magneettiset navat siirtyvät, mikä 
osittain johtaisi ilmastonmuutoksiin ja jopa maanjäristyksiin. Neljännen maljan myötä näemme, 
ettei maapallon magneettikenttä ole enää paikoillaan suojelemassa maapalloa 
auringonpurkauksilla – ilmeisesti kaksinkertainen asteroidi-isku ja luonnonvoimat jotka olivat jo 
toiminnassa toimivat yhdessä sallien auringonpurkausten murtautua ilmakehän läpi tuohon 
aikaan ja polttaa ihmisiä. Ajattele, mitä se tekisi meidän nykyiselle elektroniselle 
maailmallemme.  
 
Tämä on se maailma, johon Herra palaa.  
 
Aloitin tämän sarjan puhumalla Danielin 70 vuosiviikosta 70. viikon ollessa se seitsemän vuoden 
kausi, jota kutsumme ahdistuksen ajaksi, jota juutalaisuus kutsuu Jaakobin vaivanajaksi, joka 
johtaa 'Herran päivään'.  
 
Viimeiset maailmanajan seitsemän vuotta keskittyy Israeliin. Ensi viikolla aloitan sarjan 'Miksi 
tempaus tulee ensin', mikä on itse asiassa juutalaista opetusta, jonka kanssa Paavali varttui. 
Mutta toistaiseksi meidän täytyy tietää, että tuo 70. viikko keskittyy siihen, että Israel tulee 
tuntemaan Messiaansa. 
 
Sen tähden on 144.000 miespuolista evankelistaa Israelissa julistamassa Jeesusta. Sen vuoksi 
luku 11 keskittyy 'kahteen todistajaan', jotka ovat Mooses ja Elia. Miksi he, eikä Eenok? Koska 
Eenok oli ennen Abrahamia, ennen liittoa.   
 
Moosesta (Laki) ja Eliaa (Profeetat) on ylösnoussut Herra käyttänyt todistamaan Itsestään 
Emmauksen tiellä olleille miehille, kuten nähdään Lk. 24:27:ssa: "Ja hän alkoi Mooseksesta ja 
kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu."  
 
Myöhemmin tuona iltana, sen jälkeen, kun nuo kaksi Emmauksesta tullutta olivat kertoneet 
opetuslapsille, että Herra oli todellakin ylösnoussut, Hän ilmestyi heille sillä hetkellä. Jae 44 
kertoo meille Jeesuksen seuranneen samaa toimintamallia: "...Tätä tarkoittivat minun sanani, 
kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä 
minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa." 
 
Meille kerrotaan noilla kahdella todistajalla olevan valta muuttaa veden vereksi ja lyödä maata 
vitsauksilla niin usein kuin tahtovat, ja toinen voi estää sateen tulemista tahtonsa mukaisesti – 
Mooses ja Elia.  
 
Koko noiden viimeisen seitsemän vuoden pointti on siinä, että Israel tuntisi Jeesuksen 
Messiaanaan ja että ihmisten hallitukset sen tähden tulisivat Jumalan valtakunnan alaiseksi, 
joita hallinnoidaan uskovasta Israelin kansakunnasta käsin.  
 



Koska huomion keskipiste tulee sitten olemaan Israelissa, olemme nyt ajassa, jota kutsutaan 
'pakanoiden ajaksi'. Kun Isä saa valmiiksi pakanoihin keskittymisen, Hän poistaa meidät maan 
päältä – suola tullaan poistamaan, jotta maa voi 'pilaantua', synnin ihminen voidaan sitten 
paljastaa.   
 
Ja siitä puhumme ensi viikolla. Siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todettuamme viime viikolla, että kuudes sinetti, pasuuna ja malja ovat Jeesuksen paluu, ja 
jokaisen niistä seitsemäs on tämän maailmanajan loppu, keskitytään nyt sinetteihin, pasuunoihin 
ja maljoihin 1-5.   
 
Kuten sanoin aiemmin, yleisin saamani sähköposti tästä asiasta on sellainen, jossa joku kertoo 
minulle meidän olevan kolmannen sinetin ajassa tai että pandemia oli kuudes sinetti tai hän 
kysyy jotakin vastaavaa.  
 
Sinetti, pasuuna, malja numerot 1, 2, 3  
 
Ilm. 6:2:ssa apostoli näkee ensimmäisen sinetin avattavan; valkoinen hevonen ja ratsastajalla on 
jousi, seppele ja hän lähtee voittamaan. On huomautettu, ja laajasti on arvuuteltu, että tämä 
on väärä messias, valheellinen rauha, valheellinen vanhurskaus, mitä valkoinen hevonen 
merkitsee. Se että ratsastajalla on jousi, mutta nuolista ei mainita, ja kuitenkin hän voittaa, 
osoittaa, että hänen ensimmäiset ponnistelunsa ovat diplomaattisia, hän voittaa määräyksin ja 
poliittisin keinoin ja ottaa hallintaansa ainakin alauksi, ei niinkään sotilaallisella voimalla.  
 
Ilm. 6:3-4:ssa hän näkee toisen sinetin avattavan: tulipunainen hevonen, punaisen edustaessa 
verta. Hän ottaa rauhan maan päältä ja ihmiset alkavat taistella keskenään. Ratsastajalla on 
suuri miekka, toisin sanoen suuri sotilaallinen voima. Voimme arvuutella, että kun valkoisen 
hevosen ratsastajan alun pyrkimykset poliittisesta voitosta ovat menneet niin pitkälle kuin ne 
voivat mennä, hän turvautuu suoranaiseen sodankäyntiin. 
 
Ilm. 6: 5-6:ssa hän näkee kolmannen sinetin avattavan: musta hevonen, joka tarkoittaa hätää, 
onnettomuutta, asioiden muuttumista hyvin pahaksi, ja hän näkee hyperinflaation tulevan 



viljalle. Mitta vehnää ja kolme mittaa ohraa pennillä (denaarilla), samalla kun viiniin ja öljyyn ei 
kosketa, se merkitsee, että suurin vaikutus on leipäviljaan.  
 
Kreikassa 'penni' on denaari  
 
Kyse on päiväpalkasta apostoli Johanneksen aikana. Sana 'mitta' oli ensimmäisellä vuosisadalla 
vähän alle kaksi pinttiä kuivatavaraa tai vähän alle litran. Profetia sanoo sen tähden, että 
inflaatio tulee olemaan niin suurta, että tarvitaan päivän palkka, jotta voi ostaa vain noin kaksi 
kourallista vehnää. Tietysti se merkitsee, että monet näkevät nälkää, kuten nähdään 
seuraavassa sinetissä:  
 
Ilm. 6: 7-8:ssa hän näkee neljännen sinetin avattavan: se on hallava (tuhkanharmaa) hevonen, 
joka edustaa kuolemaa, ja todellakin sanotaan, että neljännes ihmiskunnasta kuolee miekan 
(sota), nälän (nälänhätä), kuoleman (tauteja) ja jopa villieläinten (kaupungit luhistuvat) kautta.    
 
Kuten voit nähdä, toinen seuraa toista – sota aiheuttaa taloudellisen kaaoksen, 
ruoantuotannon ja –jakelun keskeytyksen sekä tauteja  
 
Ilm. 6: 9-11:ssä näkymä vaihtuu maanpäällisistä tapahtumista näkymään taivaassa, missä suuri 
marttyyrikuoleman kokenut kansanjoukko on Isän valtaistuimen edessä huutaen oikeuden 
puolesta. He pyytävät, että Hän kostaisi niille, jotka ovat heidät murhanneet – tämä näkymä 
koskee erityisesti marttyyreja tämän sodan ja nälänhädän aikana. Kyse ei ole tempauksesta, sillä 
teksti näyttää selvästi heidän haluavan kostoa murhaajilleen. Isä antaa heille vanhurskauden 
vaatteet ja kertoo heille, että vielä ei maan päällä olla lopussa, vaan kehottaa olemaan 
kärsivällisiä.    
 
Kuten olemme nähneet, se mikä seuraa, on kuudes sinetti, mikä on Jeesuksen paluu – joten 
kaikki nämä ensimmäisten viiden sinetin tapahtumat tapahtuvat siinä seitsemän vuoden 
aikajaksossa, jota kristityt kutsuvat 'ahdistukseksi' tai juutalaisuudessa 'Jaakobin 
vaivanajaksi'. 
 
Koska tämä viides sinetti on näkymä taivaassa eikä maan päällä, saamme tietoa siitä, mitä maan 
päällä tapahtuu samaan aikaan katsomalla viidettä pasuunaa ja maljaa. Joten otetaanpa ne 
jälleen järjestyksessä: ensimmäinen sinetti on valkoinen hevonen. Mikä on ensimmäinen pasuuna 
ja ensimmäinen malja?  
 
Luku seitsemän on informaatioluku koskien 144.000 miespuolista juutalaisevankelistaa, jotka 
tulevat julistamaan Israelissa tuona aikana. Luku kahdeksan jatkuu pasuunoiden soittamisella.  
 
Ilm. 8:7:ssa puhalletaan ensimmäiseen pasuunaan ja tulta, rakeita ja 'verta' lankeaa maahan, ja 
kolmannes (1/3) puista ja ruohosta palaa. Tämä seuraa ensimmäistä sinettiä, jossa on valkoinen 
hevonen, mikä viittaa maapalloa järisyttäviin luonnonkatastrofeihin, jotka iskevät maapallolle 
tuohon aikaan, ja synnin ihminen käyttää tilannetta hyväksi voittaakseen ja ottaakseen 
hallintavallan.  
 
Saamme selvemmän kuvan neljään hevosella ratsastavaan liittyviin tapahtumiin sineteissä 1-
4 lukemalla maljoista 1-4: 
 
Ilm. 8: 8-9:ssa meille kerrotaan, että pasuuna kaksi tuo 'tulena palavan vuoren', joka putoaa 
mereen ja myrkyttää 1/3 merestä ja tuhoaa monia laivoja.   
 
Ilm. 8: 10-11:ssa näemme pasuunan kolme tuovan toisen komeetan tai asteroidin, jota kuvataan 
tähdeksi, joka on kuin palava lamppu (tulisoihtu), joka putoaa virtoihin (maahan) ja myrkyttää 
1/3 makean veden järvistä ja virroista.  



 
Joten nyt meillä on poliittisen kuohunnan ja sodan aikana kaksinkertainen asteroidin/komeetan 
iskeminen maahan. Toinen putoaa valtamereen, ja toinen putoaa maalle, minkä tuloksena 1/3 
kaikesta vedestä, merestä ja kasveista kuolee tai tulee käyttökelvottomaksi.   
 
Seuraa juuri sitä, mitä tiede ennustaa tapahtuvan, jos tuollaiset asiat tapahtuisivat:  
 
Ilm. 8: 12:ssa neljäs pasuuna sanoo (tuloksena), että 1/3 auringon ja kuun valosta pimenee.   
 
Kun pannaan sinetit 1-4 ja pasuunat 1-4 yhteen, näemme maan päällä hirvittävän 
luonnonkatastrofien ja poliittisen ja taloudellisen kaaoksen, sodan ja tuona aikana elävien 
uskovien vainon ajan. Kuten Jeesus sanoi Matt. 24: 21:ssä, se tulee olemaan pahinta aikaa, mitä 
on koskaan maapallolla nähty.   
 
Ilm. 9: 1-12 jatkaa viidennellä pasuunalla, ja jae kaksi kertoo meille valtavan savu/tomupylvään 
nousevan, ilmiselvästi aiemmin tapahtuneesta asteroidi-iskuista maalle ja mereen, pimittävän 
auringon. Seurauksena tulevat ihotaudit vaivaavat ihmiskuntaa viiden kuukauden ajan, ja ne 
joihin taudit ovat iskeneet, etsivät kuolemaa kivun takia, mutta se ei tule olemaan kuolettavaa – 
vaan hyvin tuskallista heidän toipuessaan.   
 
Tämä on loogista 
 
Jos otamme pois 'uskonnolliset' silmälasit nähdäksemme tämän modernein termein, sinetit, 
pasuunat ja maljat seuraavat loogista järjestystä mitä tulee poliittisiin ja luonnossa esiintyviin 
tapahtumiin. Keskellä poliittista kuohuntaa maapalloon kohdistuu kaksi suoraa 
asteroidin/komeetan iskeytymistä, jotka tulevat vaikuttamaan koko maapalloon. Apostolin 
näkemä siitä, että 1/3 auringon valosta pimenee, on vastaa tieteellisiä 'mitä jos' -teorioita. 
Taloudellinen kriisi seuraa sotaa ja poliittista kuohuntaan ja sen lisäksi maapallon täytyy 
käsitellä sen luokan luonnonkatastrofeja, että sellaisia ei ihmisen historiassa ole nähty.  
 
Ensi viikolla jatkamme siitä, mitä Ilm. 9: 1-11 kuvaa tomupylvään kohoamisesta pimentämään 
auringon, ja siitä tuskallisesta ihotaudista, joka iskee moniin ihmisiin viiden kuukauden ajaksi – 
mikä jälleen on sitä, mitä tiedemiehet tänään sanovat tapahtuvan, jos asteroidi iskeytyy maahan. 
Taudit kuten pernarutto ja muut, jotka ovat piilossa maaperässä, tulevat heitetyksi ilmaan ja 
tuulet kierrättävät niitä maapallon ympäri, mikä aiheuttaa laajalle levinneitä tauteja jonkin 
aikaa.  
 
Ja tuohon hauskaan huomioon päätämme tämän sarjan ensi viikolla, lol – olen iloinen, että tätä 
sarjaa seuraava sarja on nimeltään 'Miksi tempaus tapahtuu ennen ahdistuksen aikaa', lol. Ole 
rauhassa, ensi viikkoon, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 
 


