Prophetic update #1
Profeetallinen ajankohtaiskatsaus osa 1
Hei kaikki,
Kun niin monet maailman tapahtumat näyttävät viime viikkoina kulkevan silmitöntä vauhtia
profetian täyttymistä kohti, vaikutti otolliselta antaa profeetallinen ajankohtaiskatsaus ja
kertoa, mitä asioita etsiä.
Riippumatta siitä, mitä ihminen uskoo lopun ajoista, Kirjan loppu tekee selväksi, että tämä
maailma on menossa kohti ihmisen hallitsemisen loppua, mikä huipentuu Jeesuksen paluuseen
perustamaan maanpäällisen valtakuntansa. Hän tekee niin ajankohtana, jolloin Israel on
tuhon partaalla ja Hän tulee kirjaimellisesti ratsastaen valkealla hevosellaan pelastamaan
tilanteen. Ilm. 19:11.
Tässä on joitakin vainoille yhteisiä piirteitä halki vuosisatojen. Näettekö niitä meidän
päivinämme?
Uutissähke – Kristittyjä ei vainota vain siksi että ovat kristittyjä
Seurakuntakulttuuri haluaisi meidän uskovan, että Jeesus lähetettiin ristille vain siksi, että
Hän oli Jeesus ja kristittyjä vainotaan vain siksi että he ovat kristittyjä, mutta näin ei ole
asian laita. Vanha kysymys: "Jos sinua syytettäisiin siitä, että olet kristitty, olisiko sinua
vastaan riittävästi todisteita?" ei ole tarkasti ottaen paikkansa pitävä. Jos me katsomme mitä
Raamattu itse asiassa sanoo, näemme erään hengen toiminnassa meidän päivinämme. Nämä
olivat syytteet Jeesusta vastaan:
1: Maanpetos. 2: Veronkierto. 3: Mahdollinen väkivaltaisuus. 4: Populaarikulttuurin
vastaisuus.
Nro1: Maanpetos – 'oman maansa pettämiseksi' määriteltynä
Kristittyjä ei vainota VAIN siksi että he ovat kristittyjä – se on pintaa. Roomalainen kuvernööri
Pontius Pilatus kysyi Jeesukselta: "Oletko sinä juutalaisten kuningas?" Se oli se asia, jonka
ympärillä kaikki pyöri – maanpetos – oletko Roomaa vastaan? Mutta kun Pilatus tajusi, ettei
Jeesus ollut suora uhka, hän olisi vapauttanut Hänet, mutta kansa piti keskipisteenä
maanpetoksen huutaen: "Meillä ei ole muuta kuningasta kuin keisari!" Jopa ISIS pitää
kristittyjä, ja totta puhuen muslimeja, jotka eivät usko kuten he uskovat kalifaattiin,
pettureina. (Matt. 27:11, Joh. 19:15)
Siihen saakka kunnes kristinuskosta tuli laillista 200-luvulla, maanpetos oli syyte kristittyjä
vastaan, koska he väittivät palvelevansa toista kuningasta – he eivät olleet oikeudessa vain
siksi että olivat kristittyjä. Keisarit vaativat palvontaa jumalina, kristityt kieltäytyivät, ja tuo
oli maanpetosta, kuoleman arvoinen.
Maanpetossyytösten juuri voidaan piilottaa moniin muihin syytteisiin
Sen tähden etsimme todistusta kulttuurista ja hallituksesta tuon hengen olemisesta
toiminnassa – hengen joka pyrkii kriminalisoimaan uskon Kristukseen maanpetoksellisena
kansakunnan hyvinvoinnin, tarkoitus ja suuremman hyvän kannalta.

Jeesuksesta lähtien halki historian juutalaisia ja kristittyjä on syytetty kansakunnan
ongelmien syyksi, koska he kieltäytyivät olemasta hyviä patriootteja – hyviä roomalaisia, hyviä
natseja tai kommunistisen puolueen jäseniä. Etsi sitä, että kansakunnat kasvavassa määrin
pitävät juutalaisia ja kristittyjä sekä poliittisesti konservatiivisia ihmisiä syynä kansakunnan
ongelmiin, mikä huonontuu siihen pisteeseen saakka, että heitä (meitä) syytetään
epäisänmaallisiksi. Valitse mikä kansakunta tahansa, se on asian takana oleva henki.
Katso tilanteen kehittymistä – se ei ala täysimittaisena maanpetoksena
Jeesuksen palvelutyön kuutena ensimmäisenä kuukautena, kun Johannes Kastaja ja Hän
palvelivat samaan aikaan, Joh. 3 sanoo fariseusten ja eri uskonnollisten johtajien seisoneen
vieressä ja kuunnelleen sitä, mitä kumpikin sanoi. Mutta asiat kärjistyivät seuraavien kolmen
vuoden aikana Jeesuksen vastaisiin juoniin saakka: "Ja he neuvottelivat, kuinka voisivat
tuhota Hänet." (Joh. 11:53)
Yhdysvalloissa kun turvallisuusviranomaisille laajat valtuudet antava Patriot Act –laki
hyväksyttiin syyskuun 11 päivän terrori-iskujen jälkeen, se antoi hallitukselle
ennennäkemättömät vakoilemista ja pidättämistä koskevat vapaudet. Kysyin: "Mitä ajattelet
tästä, Isä?" ja Hän vastasi välittömästi: "Lakeja, jotka suunniteltiin suojelemaan kansaani,
tullaan eräänä päivänä käyttämään sitä vastaan."
Nro2, Jeesusta syytettiin veronkierrosta & taloudellisista väärinkäytöksistä
Lk. 23:2:ssa meille kerrotaan toinen syyte Jeesusta vastaan: "Ja he alkoivat syyttää Häntä
sanoen: 'Tämä mies turmelee kansakuntamme, kieltäen verojen maksamisen keisarille ja
sanoen olevansa kuningas."
Tuolloin Patriot Act – lain aikoihin Isä kertoi minulle myös: "Yhdysvaltain verohallintoa IRS:ä
tullaan käyttämään kansani syyttämiseen." Tajuan näiden kahden kohdan olevan
amerikkalaiselle yleisölle, mutta tuollaisten asioiden takana oleva henki on yhteinen kaikille
hallituksille, jotka ovat liukumassa kohti vihaa, joka on suunnattu konservatiiveja, kristittyjä
ja juutalaisia vastaan.
Näinä sähköisten kommunikaation, raha-asioiden ja hallituksen sellaisen kansalaisten vakoilun
päivinä, jonka asteista ei koskaan aiemmin ole ollut, ymmärrä, että mikä tahansa hyvin
päättäväinen hallitus voisi tuottaa vakuuttavaa todistusaineistoa jonkun ihmisen moraalisista
tai taloudellisista väärinkäytöksistä vain murtautumalla pankkitileille ja tehdä ne sellaisiksi,
että ne sanovat mitä tahansa halutaankin.
Sivupolku, mikä merkitsee pientä poikkeamaa pois polulta – mitä 666 tarkoittaa
Paljon melua on pidetty luvusta 666 Ilm. 13:18:ssa: "Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, se
laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä
kuusi." Edeltävät jakeet sanovat, ettei ihminen voi myydä tai ostaa ilman tuota merkkiä
otsassaan tai ranteessaan.
Huomaa, että ensimmäinen sääntö profetian ymmärtämiselle on se, että siinä on täytynyt olla
järkeä alkuperäisille kuulijoille/lukijoille ja sitten siinä myös täytyy olla järkeä tuleville
kuulijoille/lukijoille. Johanneksen aikoina kun Rooma otti orjia, heiltä otettiin heidän

nimensä pois ja annettiin sen tilalle numero ja heidän otsansa tai ranteensa leimattiin tuolla
numerolla. Tämä viittasi siihen, että ihminen oli Rooman ja sen taloudellisen ja poliittisen
järjestelmän orja.
Suurenmoinen tietokilpailujekku on kysyä: 'Kuka kirjoitti roomalaiskirjeen?' ja useimmat
sanovat "Paavali". Mutta Room. 16:22-23 sanoo: "Minä Tertius, joka kirjoitin tämän kirjeen,
tervehdin teitä… ja Quartus, veli."
Tertius on roomalainen numero kolme ja Quartus on roomalainen numero neljä, mikä viittaa
orjan numero kolme ottaneen vastaan sanelun Paavalin kirjeestä roomalaisille, ja yhtenä
työtoverina oli orja numero neljä.
666 selitettynä
Luku 666 on helppo selittää. Luotamme Jeesukseen totuutena ja sen jälkeen katsomme
Paholaisen vääristelyä ymmärtääksemme tuon luvun 666. Siis mitä Jeesus aikoo tehdä
perustaessaan valtakuntansa maan päälle, mikä periaatteessa tulee olemaan 777, Jumalan
loppuun saattamisen luku? (luvun kuusi ollessa ihmisen luku koska ihminen luotiin kuudentena
päivänä)
Kuningas Jeesus tulee yhtenäistämään nämä kolme tekijää ylitse koko ihmiskunnan:
Poliittisen, taloudellisen ja uskonnollisen yhtenäisyyden. 777.
Sen tähden 666 on ihmisen hallinta joka yrittää yhdistää politiikan, talouden ja uskonnon –
666.
Diktaattorit, kuninkaat, keisarit ja meidän päiviimme asti hallitsijat ovat yrittäneet rakentaa
oman 666:nsa. Rooma kykeni yhtenäistämään maailmansa poliittisesti ja taloudellisesti,
muttei uskonnollisesti noiden ärsyttävien juutalaisten ja kristittyjen takia. He pääsivät
66:een, mutteivät 666:een.
Pikakelaa natsi-Saksaan. Hitler kykeni yhtenäistämään kansakuntansa poliittisesti ja
taloudellisesti, muttei uskonnollisesti juutalaisten ja kristittyjen takia, vaikka heidät kaikki
yritettiin tuhota. Pikakelaa Neuvostoliittoon. Stalin kykeni yhtenäistämään kansakunnan
poliittisesti ja taloudellisesti, muttei täysin uskonnollisesti ateismin uskontoon juutalaisten ja
kristittyjen takia.
Eräänä päivänä tulee Euroopan ja Välimeren alueella olemaan mies, joka yrittää jälleen tuoda
yhtenäisyyden ihmisen täydelliseen hallintavaltaan kuten nähdään luvussa 666. Hän tulee
yhtenäistämään asiat poliittisesti ja taloudellisesti, pakottaen kaikki olemaan osa
myynti/ostojärjestelmää, ja hän tulee pyrkimään yhtenäistämään myös uskonnon.
Ajattele taloudellista järjestelmää, joka olisi vastaan sitä, että ihmiset kasvattavat omat
hedelmänsä ja vihanneksensa, siten ohittaen järjestelmän – joten etsi tulevaa hallituksen
kontrollia koskien sitä, että ihmiset perustavat omat puutarhansa.
Mutta jälleen kristityt tullaan näkemään sellaisina, jotka estävät tuon lopullisen '6:n' ja
lopulta kansakunnat pyrkivät tuhoamaan Israelin viimeisenä esteenä, joka seisoo heidän
tiellään.

Minulta loppui tila tämän viikon osalta, kohdat 3 & 4 sekä paljon oivalluksia ensi viikolla,
siihen saakka, siunauksin,
John Fenn
Prophetic update #2
Profeetallinen ajankohtaiskatsaus osa 2
Hei kaikki,
Eräs sukulaiseni oli ratsastamassa retkipolulla yhdessä useiden sukulaisten ja ystävien kanssa.
Hän oli pitkä mies, liike-elämästä eläkkeellä eikä ollut tottunut hevosiin. Heidän kulkiessaan
eteenpäin hevoset seurasivat toisiaan ihan peräkanaa kivisellä, vuoristoisella polulla, jonka
jommallakummalla puolella oli usein syvä pudotus. Yhdessä kohdassa polku vietti ylöspäin
jyrkästi ja hevoset raahustivat ylöspäin, ja sitten polku putosi jyrkästi huipulla.
Kun sukulaiseni hevonen astui vuorenharjan huipun yli, se putosi polvilleen polun kääntyessä
jyrkästi alaspäin. Sukulaiseni melkein lensi hevosen pään yli, mutta pääsi tasapainoon läheltä
piti – tilanteen jälkeen, ja hevonen löysi tasapainon ja alkoi taas kulkea alaspäin jyrkkää
polkua.
Pian he tulivat toiselle jyrkälle kipuamiselle, mitä seurasi toinen jyrkkä laskeutuminen ja
jälleen sukulaiseni hevonen kompasteli polvilleen, mutta pääsi nopeasti pystyyn. Toisen
kompastumisen tapahduttua sukulaiseni huusi retken oppaalle, joka oli hevosellaan jonon
edessä: "Hei, mikä minun hevosessani on vikana?! Se kompuroi koko ajan!" Opas vastasi: "Voi,
se on okei, se on sokea eikä voi nähdä polkua, se vain seuraa toisia hevosia. Tarvitsit ison
hevosen, joten annoin sen sinulle. Kyllä se siitä!"
Tietysti sukulaiseni oli kauhuissaan ja nyt häntä pelotti tajuttuaan hevosen, jolle hän oli
elämänsä uskonut vaarallisella reitillä, olevan täysin sokean ja vain seuraavan joukkoa.
Syyni siihen, että kerron tämän profeetallisen ajankohtaiskatsauksen, joka koskee vainon
takana olevia henkiä on, että monet kristityt ovat kuin sukulaiseni sokean hevosen selässä. He
luulevat sen hengellisen hevosen, jolla he ratsastavat, olevan usko, koska se seuraa joukkoa,
joka tuo viihtyisyyttä. Mutta todellisuudessa he ovat hengellisesti sokean uskon selässä, joka
tulee kompastumaan heti, kun polku on saavuttanut huippunsa ja alkaa suunnata alaspäin
jyrkässä kulmassa.
Minulle on tapahtunut kolmesti ja Barbille kerran, että Isä tai Herra on sanonut meille: "On
tulossa sellaiset ajat, jolloin monet, jotka luulevat tietävänsä mitä usko on, tulevat
havaitsemaan, etteivät he tunne uskoa lainkaan."
Viime viikolla...
Kerroin kuinka Jeesusta syytettiin nro 1 maanpetoksesta ja nro 2 veronkierrosta, ja kevyesti
jäljitin erimerkkejä samasta hengestä, joka toimii vainossa historian varrella. Nyt toisiin
pointteihini:
Nro 3 – Jeesusta syytettiin siitä, että hän oli mahdollisesti väkivaltainen uhka
yhteiskunnalle

(Väärää todistajaa siteerataan) "Ja tämä sanoi: 'Minä kykenen tuhoamaan Jumalan temppelin
ja rakentamaan sen uudelleen kolmessa päivässä." Matt. 26:61; Mk. 14:58
Huomatkaa, että Jeesuksen sanat erotettiin asiayhteydestään ja vääristeltiin sellaisiksi, että
ne antavat ymmärtää Hänen nousevan kapinaan ja tuhoavan kaikkein pyhimmän rakennuksen
maassa. Pelkästään se uhka ja pelko siitä, että Jeesus ryhtyisi kansanjoukkoja lietsomaan
riitti siihen, että he halusivat kuolemanrangaistuksen. Hän oli uhka Roomalle ja Israelin
hallitseville virkamiehille.
Henki, joka syyttää valheellisesti siitä, että kristityt voisivat tulla väkivaltaisiksi kuten muut
oikean siiven väkivaltaiset ryhmittymät, ei ole vain valehteleva henki, vaan valehteleva henki
joka työskentelee pelon hengen kanssa ja on siihen kytkeytyneenä. Nämä kaksi henkeä
aiheuttavat hämmennystä ja saavat ihmiset uskomaan harhakuvitelman kristityistä.
Huomatkaa myös, että tämä väärä todistaja sanoi Jeesuksen voivan rakentaa (kivisen)
temppelin kolmessa päivässä – uhan ollessa luvattomat toimet, omankädenoikeuteen ryhtyvä
henkilö, joku joka ei vaivaudu työskentelemään viranomaisten kanssa (rakentaakseen
temppelin uudelleen), vaan tekisi sen Itse oletettavasti seuraajajoukkionsa kanssa.
Tämä henki pyrkii menemään mukaan tavallisten ihmisten elämään pitääkseen heidät
kontrollissa, aitauksessa siitä pelosta, että saattaisivat tehdä jotakin verolakeja,
rakentamismääräyksiä, kaavoituksia ja sellaisia vastaan paikallisesti. Ja sen takana on pelko
ja valehtelevat henget.
Nämä syytökset ja väärä tieto aiheuttavat sen, että kristittyjen nähdään eroavan muista
kansalaisista. Tämä oli totta Jeesuksen kohdalla, se oli totta kaikkialla Apostolien teossa
nähtävissä olevissa vainoissa ja jopa Hitler vihasi juutalaisia, ei niinkään heidän taloudellisen
voimansa vuoksi, vaan siksi, että he olivat erilaisia kuin muu Saksa.
Vainon strategia on erottaa sen keskipisteenä olevat ihmiset muusta yhteiskunnasta ja
kääntää kansalaiset heitä vastaan – ja kuten tapahtui Jeesuksen kohdalla, se voi tapahtua
yhdessä hetkessä. Kuten Nero poltti Rooman ja syytti kristittyjä, niin ovat myös toiset
syyttäneet ongelmistaan niitä, jotka ovat erilaisia tai erottuvat jossakin kulttuurissa.
Etsi sitä, että sama valehtelevat henki saa hallitusviranomaiset väittämään, että
konservatiivit ja kristityt ovat mahdollisesti väkivaltainen uhka hallitukselle ja yhteiskunnalle
– sen takana on henki niin kuin oli Jeesuksen aikana, se on enemmän kuin vain eri mieltä
olevista ihmisistä – he näkivät Jeesuksen mahdollisesti väkivaltaisena ja tulevat näkemään
myös meidät.
Nro 4 – Eläminen ja opettaminen vastoin populaarikulttuuria, mikä nähdään
kumouksellisena ja estävän hallituksen tavoitteet
"Ja havaitsimme tämän johtavan kansakuntaa harhaan..." Lk. 23:2 (kreikaksi: diasrepho;
esittää virheellisesti, kääntää, vääristellä)
Tämä syyte paljastaa tavoitteen tehdä Jeesuksesta kansallinen uhka, ei vain paikallisesti
Jerusalemin temppeliä uhkaava, vaan henki syyttää kristittyjä kansallisiksi uhkiksi. Rooma
ymmärsi väärin kristityt, että he olivat ihmissyöjiä koska he söivät ja joivat tämän miehen,
Jeesuksen ruumista ja verta. He luulivat kristittyjä kieroutuneiksi, koska heillä oli näitä

'rakkauden aterioita', joiden sanottiin olevan humalaisten orgioita. Heidän ajateltiin olevan
jonkinlaisia ateisteja, koska heillä ei ollut jumalien alttareita eikä kuvia eikä patsaita
kodeissaan.
Kaikki tuo väärinymmärrys, propaganda ja kulttuuriset stereotypiat johtivat siihen, että
roomalainen kulttuuri epäili kristittyjä, mikä oli vaikuttava tekijä ensimmäisessä kolmessa
pointissani edellä ja viime viikolla. Syytteitä siitä, että kristityt ovat kumouksellisia tai elävät
ja opettavat yhteiskuntaa vastaan, on nähty halki vuosisatojen.
Jossakin kohtaa vastenmielisyys tulee julki jossakin kulttuurissa ja kristittyjä (ja juutalaisia
monissa tapauksissa) syytetään kansakunnan taloudellisista ongelmista ja heidän sanotaan
olevan syy siihen, että hallitus ei voi edetä suunnitelmissaan. Suunnitelmat toimisivat JOS
VAIN meillä ei olisi näitä kristittyjä seisomassa tiellämme… siksi he eivät ole isänmaallisia
ihmisiä, he eivät halua maksaa kohtuullista osuuttaan, he ovat vaarallisia kulttuurillemme ja
elämäntavallemme ja he johdattavat kansakuntaa harhaan. Kuulostaako tutulta? ISISistä
joihinkin liberaalissa vasemmistossa Yhdysvalloissa menneen historian diktaattoreihin, nuo
ovat ne samat teemat – niin kuin he tekivät meidän Herrallemme, niin he tulevat myös
tekemään meille.
Joitakin asioita joita Isä on minulle kertonut
Neljä kertaa 1991 vuodesta lähtien: "Tarkkaile Turkkia. Eurooppa tulee torjumaan sen ja se
tulee liittoutumaan Venäjän kanssa tullakseen merkittäväksi voimatekijäksi jälleen kerran
Lähi-idässä."
2003: "...mutta pidä varasi kun Hillary astuu virkaan." Tuohon aikaan hän oli Yhdysvaltain
senaattori, sen jälkeen hänestä tuli ulkoministeri. Hänen ulkoministerikautenaan meidän
tosiaankin täytyi pitää varamme ja jatkamme sitä. Jää nähtäväksi, puhuiko Hän presidentin
virassa olemisesta.
2003 Irakin valtaamisen jälkeen: Kysyin Isältä, mitä tulisi tapahtumaan Irakille ja Hän sanoi:
"Se kaikki tulee tuhoutumaan." Ainoa tapa, jolla se kaikki tuhoutuisi, olisi että Iran pystyttäisi
shiiojen nukkehallituksen tai ottaisi sen suoraan haltuunsa. Muinainen Persia oli maa koostuen
modernista Iranista ja Irakista.
2003 Patriot Act – lain tultua hyväksytyksi kysyin Häneltä mitä Hän ajatteli siitä: "Lakeja,
jotka hyväksyttiin kansan suojelemiseksi, tullaan eräänä päivänä käyttämään heitä vastaan."
Ja "(Yhdysvaltain) verovirastoa tullaan käyttämään kansaani vastaan."
2005 kun katsoin uudelleen kaikkea mitä oli tapahtunut Yhdysvalloissa vuosien 1995 ja 2005
välisenä aikana ja kommentoin Isälle, etten tunnistanut maata siitä mitä se oli ollut. Hän
vastasi: "Kerron sinulle totuuden, kun sanon, ettet tule tunnistamaan sitä jälleen toisen 10
vuoden jälkeen." (2015)
2006 valittaessani Isälle, ettei meillä ollut säästötiliä, ja vaikka tiedän, että Hän pitää meistä
huolta, niin silti… ja Hän vastasi: "Miksi haluaisit panna rahasi sinne?" Yhtäkkiä suuri
valkokangas ilmestyi eteeni kuvaten jotakin pankkia, ja tiesin jotenkin, että oli joko torstai
tai perjantai ja pankki kiinni. Yhtäkkiä kohtaus vaihtui ja tiesin olevan lauantaiaamu ja
ihmiset takoivat pankin ovia yrittäen päästä sisään, mutta se oli kiinni. Sitten se avautui
maanantaina ja Yhdysvaltain dollari oli 50 % siitä arvosta, mikä se oli ollut edellisellä viikolla.
Sitten näky hävisi.

2014 kevätaikaan, muun muassa: "2017 tulee olemaan paha vuosi maailmalle."
Tämä riittää tällä kertaa – en yritä pelotella ihmisiä, vaikka yli vuosi sitten Isä paljasti
Barbille, joka on väkevä esirukoilija, että taloudellinen romahdus tulee tapahtumaan syyslokakuussa 2015, mutta sitä voitaisiin lykätä rukouksella. En ole kuullut mitään Isältä siitä,
joten toivon sen lykkäytyvän.
Haluan Kristuksen ruumiin heräävän, lakkaavan olemasta rakastunut maailmaan ja sen leluihin
ja häiriötekijöihin ja alkaa rakastaa toisiaan aidossa suhteessa, aidossa yhteydessä, kodeissa,
pienissä ryhmissä… ja muistutan teitä siitä, mitä Jeesus sanoi marraskuussa 2001 kun Hän
ilmestyi minulle ja laski kätensä päälleni voidellen minut apostoliksi aloittamaan
kotiseurakuntia ja kotiseurakuntaverkoston. Kun kysyin Häneltä miksi, Hän sanoi: "Se on
resurssi tulossa olevan ajan varalle. Ole resurssi, sillä se on tulevan ajan varalle."
Uusi aihe ensi viikolla, siunauksin,
John Fenn

