Scriptural Blood Moon #1
2/22/14
Raamatullinen verinen kuu, osa 1
Hei kaikki,
Barb tuki sivuovea osittain auki nojautuessaan sisälle huutaen: "John, missä viherkasvien
ruukut ovat?" Olin olohuoneessa kirjoittamassa tai skypettämässä tai sähköpostia
kirjoittamassa, joten tein tyypillisen miesten jutun kuunnellen puolella korvalla ja vastasin:
"Mitkä vaatekassien jutut?"
Hän huusi vähän lujempaa (se auttaa aina): "Ei kun viherkasvien ruukut!" Minä tietysti siis
vastasin vähän lujempaa: "Mitkä vaatekassien jutut?"
Meillä on puutarha ja savi- ja muoviruukkuja on hajallaan kukkapenkkien, puutarhavajan jne.
ympärillä, ja Barb yritti säästää aikaa kysymällä minulta, minne olin varastoinut suuret ruukut
sen sijaan, että olisi itse käynnistänyt aarteenmetsästyksen ympäri pihaa.
Omassa mielessäni luulin hänen tekevän kausittaisen vaatteiden siirron kaapista varastoon ja
varastosta kaappiin, joten vaatejutusta kysyminen näytti loogiselta.
Nousin tuolista mennäkseni hänen luokseen ja hän astui sisälle taloon tullakseen minun
luokseni ja nauroimme makeasti – no, minä nauroin, hän mumisi jotain siitä, että minun
pitäisi käydä tarkistuttamassa kuuloni ennen kuin lipsautti naurunhyrähdyksen suunnatessaan
kulkunsa ulos ovesta.
Raamatullinen verinen kuu
Meillä kristityillä on oma kielemme. Kaksi kristittyä voi puhua samasta lauseesta, mutta kuulla
kaksi täysin eri asiaa sen perusteella, mitä opettaja X opetti, mikä kirja on kirjoitettu tai
mikä video katsottu. Melko pian tunteet tulevat mukaan, liittoutumia muodostuu ja yksi sanoo
viherkasvit ja ruukut, mutta toinen kuulee vaatekassit ja jutut.
Kaikki profetia pyörii sen ympärillä, mitä Jeesus sanoi. Jeesus osoittaa alkuperäisen
asiayhteyden. Ei mitä joku opettaja, kirja, video tai konferenssi sanoi – vaan Jeesus. Niinpä
aloitan Jeesuksella, jotta voimme saada yhteisen näkemyksen siitä, missä verinen kuu ja
pimenevä aurinko sopivat profetiaan.
Jeesus on lähtökohta
Kaikki epistoloissa perustuu siihen, mitä Jeesus opetti ja mikä voidaan jäljittää takaisin
Häneen. Esimerkiksi kun 1. Pietarin kirje mainitsee noin 15 tai 16 kertaa vainosta kärsimisen
sen takia että tekee oikein ja että on opetuslapsi, hän viittaa taaksepäin Jeesuksen
esimerkkiin ja opetukseen evankeliumeissa.
Kun Paavali sanoo Room. 14:ssä, että on meidän jokaisen oma asia, minä päivänä meillä on
jumalanpalvelus ja mitä ruokaa syömme, sillä minkä valitsemme, sen teemme Hänelle,
voimme jäljittää sen takaisin siihen, että Jeesus puhui kuinka sapatti on ihmistä varten, ei
Jumalaa varten ja ettei se mikä menee ihmiseen sisälle ole sitä, mikä hänet saastuttaa.

Ja niin asia menee, kaikki epistolat juontavat juurensa Jeesuksen opetuksista ja ne voidaan
jäljittää takaisin siihen, mitä Hän sanoi. Sama asia on totta meidän kohdallamme tänään.
Kaikki se mitä Hän paljastaa tai puhuu meille, voidaan jäljittää takaisin Häneen Sanana ja on
yhtäpitävää evankeliumeiden ja epistoloiden kanssa.
Tämä on totta myösprofetian kohdalla. Paljon virheitä on tapahtunut, koska joku perustaa
opetuksensa yksittäiseen jakeeseen ehkä Vanhasta Testamentista tai ehkä Ilmestyskirjasta ja
jättää huomiotta ei vain sen Perustan, mitä Jeesus sanoi tuosta asiasta, vaan jättäen
huomiotta myös loput Raamatusta koskien jotakin aihetta.
Kaikki profeetat ja profetia ennen Jeesusta – Vanha Testamentti – vastaa Hänelle, ja kaikki
profeetat ja profetia sen jälkeen, mukaan luettuna meidän päivinämme, vastaavat taaksepäin
Hänelle. Ne saattavat lisätä yksityiskohtia Hänen perustaviin totuuksiinsa, mutta ne kaikki
voidaan jäljittää taaksepäin Häneen. Hän osoittaa asiayhteyden ja ajoituksen. Ja niinpä
meidän täytyy kääntyä Matteus 24:n puoleen ymmärtääksemme Jeesuksen asettaman
alkuperäisen tarkoituksen ja asiayhteyden koskien tämän päivän aurinko- ja kuuaihetta.
Kun verinen kuu tapahtuu
Matteus 24 on Jeesuksen opetusta vastauksena kysymykseen, jonka opetuslapset kysyivät
jakeessa 3: " Mikä tulee olemaan tulemuksesi ja tämän maailmanajan lopun merkki?"
(suomennos tässä)
Jakeissa 15 - 16 Hän sanoo tämän: "Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on
puhuttu profeetta Danielin kautta… silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille" Hänen
viittauksensa Danieliin on Danielin kirjan 9:27:stä koskien johtajaa, joka tulee temppeliin
seitsemän vuoden rauhansopimuksen keskivaiheessa ja pettää Israelien. Nimeltään antiKristus UT:ssa.
Jeesus sanoi jakeissa 21 - 22 tuon tapahtuman aloittavan sen, jota Hän kutsui 'Suuren
Ahdistuksen' ajaksi, jonka päivät täytyisi lyhentää tai kukaan maan päällä ei jäisi henkiin.
Sitten jakeessa 29 hän sulkee tuon aikaraamin paluullaan sanoen: "Sitten välittömästi noiden
päivien ahdistuksen JÄLKEEN aurinko tulee pimenemään, kuu ei tule antamaan valoaan, ja
tähdet tulevat putoamaan taivaalta, ja taivaitten voimat tulevat järkkymään. Ja sitten
Ihmisen Pojan merkki tulee ilmestymään taivaalla, ja sitten kaikki maapallon heimot tulevat
suremaan, sillä ne tulevat näkemään Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä voimassa ja
suuressa kirkkaudessa ja Hän tulee lähettämään enkelit kokoamaan valittunsa taivaan yhdestä
äärestä toiselle…" (Onneksi Hän ei sano, että valitut kootaan maan neljältä kulmalta, vaan
taivaan yhdestä äärestä toiselle) (suomennos tässä)
Mitä muu profetia sanoo – yksityiskohtia lisätty
Huomatkaa Hänen paluutaan ympäröivät tuntomerkit: Aurinko pimeä. Kuu pimeä. Tähtiä
putoaa. Maa ja maailmankaikkeus järkkyy. Ihmiset surevat. Tämä on ahdistuksen JÄLKEEN
Hänen palatessaan.
Käännymme Ilmestyskirjan 6: 12 - 17 puoleen nähdäksemme, mitä Jeesus sanoi vähän
yksityiskohtaisemmin: " Katsoin, kun Hän mursi kuudennen sinetin, ja oli suuri maanjäristys;
ja aurinko tuli mustaksi kuin karvasta tehty säkkikangas, ja koko kuu tuli veren kaltaiseksi; ja
taivaan tähdet putosivat maan päälle niin kuin viikunapuu heittää raa'at viikunansa, kun suuri

tuuli ravistelee sitä. Taivas halkesi kuin kirjakäärö kun se keritään kasaan, ja jokainen vuori
ja saari liikkui pois paikaltaan."
"Sitten maan kuninkaat ja suuret miehet ja komentajat ja rikkaat ja vahvat ja jokainen orja
ja vapaa mies kätkeytyivät luoliin ja vuorien kallioiden joukkoon; ja he sanoivat vuorille ja
kallioille: "Kaatukaa päällemme ja kätkekää meidät Hänen läsnäololtaan, joka istuu
valtaistuimella ja Karitsan vihalta; sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi
kestää?" (suomennokset tässä)
Nämä tapahtumat ovat selvästi Hänen paluunsa todettuna Matteus 24:ssä, mutta enemmän
yksityiskohtia sisältäen.
Samat aurinko, kuu, tähdet, järkkyminen
Tähän Johannes sisällyttää sen, että kuusta tulee veren kaltainen, taivas kääriytyy kokoon
kuin kirjakäärö, on maailmanlaajuinen maanjäristys, ja ihmiset kätkeytyvät Häneltä Hänen
palatessaan luoliin ja paikkoihin, joita me kutsuisimme bunkkereiksi.
Niinpä näemme verisen kuun Kristuksen paluun aikana. Kerroin viime viikolla, kuinka milloin
tahansa silloin, kun kuu on alhaalla horisontissa ja ilmassa on pölyä, voi kuu olla verinen.
Mutta tarkoituksemme on liittää tietty tapahtumien yhdistelmä tiettyyn veriseen kuuhun.
Huomatkaa aurinko, kuu, tähdet, maanjäristykset, taivas kokoon käärittynä – kaikki
tapahtuvat tämän tietyn verisen kuun tapahtumisen aikana Kristuksen palatessa Jeesuksen
puhuman suuren ahdistuksen JÄLKEEN.
Nyt kun meillä on Jeesuksen asettama asiayhteys ja Johanneksen Ilmestyskirjassa antamat
lisäyksityiskohdat, voimme siirtyä ensi viikolla siihen, mitä Joel ja Pietari sanoivat, mitkä
myös vahvistavat Kristuksen paluun verisen kuun asiayhteyden. Emme halua kenenkään
sanovan viherkasvit ja ruukut, mutta kuulevan vaatekassit ja jutut.
Ensi viikkoon sitten… siunauksia teidän ja läheistenne ylle…
John Fenn
www.cwowi.org ja kirjoita sähköpostit minulle osoitteeseen cwowi@aol.com
Ihan vain tiedoksi
Minulla on (englanninkielinen) opetussarja Ilmestyskirjasta, joka keskittyy tuon ajankohdan
luonnontapahtumiin ja siihen kuuluu vihkonen, joka selvittää mitä jokainen sinetti, pasuuna
ja malja tarkoittavat.
Scriptural Blood Moon # 2
3/1/2014
Raamatullinen verinen kuu, osa 2
Hei kaikki,
Eräs mies ja vaimo olivat kutsuneet kaksi hyvää ystäväpariskuntaa päivälliselle. Mies tuli
myöhään töistä, joten ystävät olivat saapuneet jo häntä ennen. Miehen tullessa ovesta sisään
kaikki tervehtivät häntä ja hänen vaimonsa kysyi: "Kuinka päiväsi meni, kulta?" Mihin mies

vastasi hänelle ja kaikille: "Ok, hyvä päivä, mukava lounas, esitys meni hyvin, jonkin verran
liikennettä kotimatkalla. Melko normaalia."
Ja tuon sanoen hän ajatteli kertoneensa kaikille kaiken päivästään. Hän ei voinut
kuvitellakaan, miksi kukaan haluaisi yhtään enemmän tietoa kuin sen, mitä hän oli juuri
kertonut. Hän oli väärässä.
Miehen vaimon ajattelun mukaan mies ei ollut kertonut hänelle mitään. Aiemmin heidän
avioliittonsa aikana nainen oli saattanut pohtia itsekseen: 'Miksei hän puhu minulle?', mutta
vuosien saatossa hän oli oppinut, ettei kysymys ollut siitä, että mies salaisi tietoa, kyse oli
vain siitä, että hän oli mies. Joten miestä ei voinut täysin syyttää.
Se alkaa
Toinen vieraspariskunnan vaimoista, joka tiesi jonkin verran miehen työstä, kysyi: "Miten sen
uuden myyntimiehen kanssa sujuu?" Mies vastasi: "Aika hyvin. Hän on nuori ja innokas, muttei
omaa paljoakaan kokemusta. Sotki vähän papereita. Laitoin hänet työpariksi Jimille, joka on
ollut meillä 15 vuotta, joten se tulee auttamaan aika lailla."
Tuon vaimon aviomies liittyi keskusteluun: "Luulen menneeni ohitsesi lounasaikaan, missä
söit?" Mies vastasi: "Luultavasti näitkin minut. Meitä meni joukko uuteen meksikolaiseen
ravintolaan kaupungin laidalle, se oli aika hyvä; siellä on niitä ohuita valkoisia maissilastuja,
joista pidän sen sijaan, että olisi niitä paksuja keltaisia lastuja, joita useimmilla ravintoloilla
on, joten se oli hyvä juttu. Meidän kaikkien pitäisi mennä sinne joskus."
Niin kauan kun kerran kaikki saivat tietoonsa yksityiskohtia, hänen vaimonsa puuttui
puheeseen: "Ja mitä isot pomot tykkäsivät esityksestäsi?" "Tosi paljon itse asiassa, vaikka Fred
kyseenalaisti johtopäätökseni, mutta se nyt oli sitä, että hänen täytyi olla äänessä. Kaikki
ajattelivat minun onnistuneen hyvin ja juttu viedään firman hallitukselle ensi viikolla."
Suunnilleen noissa main toinen vieraspariskuntien miehistä heitti kaikille kysymyksen: "Näkikö
kukaan teistä sitä kolaria tänä iltana?" Mihin isännän vaimo kääntyi miehensä puoleen ja kysyi,
oliko kolari osa sitä liikennejuttua, josta hän oli aiemmin maininnut.
"Joo, näin sen kyllä. Kolari oli rakennustyömaan kohdalla, siinä missä kaksi kaistaa yhtyy,
peltikolari, kukaan ei loukkaantunut, mutta se ruuhkautti liikenteen ja poliisin oli vaikea
päästä paikalle sen takia."
Ja tuon kuultuaan miehen vaimosta tuntui, että hän oli lopultakin kuullut miehen päivästä.
Mies ajatteli tulleensa juuri kovien etsivien puhuttamaksi kohdevalossa näiden urkkiessa
jokaista hänen elämänsä yksityiskohtaa.
Vastuuvapauslauseke: Nimiä ei ole kerrottu syyllisten suojelemiseksi. Kaikki yhtäläisyydet
kehenkään oikeaan aviomieheen ovat pelkästään sattumaa. Yllä olevan kertomuksen ei ole
tarkoitettu olla stereotypia jokaisesta avioliitosta, mutta jos olet mies ja kärsit 'Informaation
Salaamisen' oireista, ole hyvä ja suorita "Miehen Rukous" sellaisena kuin se on nähty tvsarjassa 'Red Green' (kanadalainen komediasarja, suom. huom.): "Olen mies, mutta voin
muuttua, jos minun täytyy, luulisin."
Yksi keskustelu

Mies tuli ovesta sisälle ja antoi päivästään perushahmotelman, mutta hänen ystävänsä saivat
kuulla enemmän yksityiskohtia keskustelun jatkuessa päätyen päivän loppuosan
liikenneonnettomuuden yksityiskohtiin.
Mutta nuo lisäyksityiskohdat olivat kaikki osa keskustelua, joka alkoi epämääräisellä
hahmotelmalla ja päättyi pikkuruisiin yksityiskohtiin. Jos olisit kirjannut keskustelun
myöhemmin tarkastelua varten ja irrottanut yhden keskustelun osan asiayhteydestä, saisit
väärän ajatuksen miehen päivästä. Hänen päiväänsä kuului enemmän kuin lastuja ja salsakastiketta. Älä keskity lastuihin ja salsa-kastikkeeseen.
Ajattele nyt tuota ja sitä mikä koskee ympäri Raamattua ripoteltuja eri profetioita verisestä
kuusta. Ne kaikki ovat osa yhtä keskustelua.
Nyt se alkaa
Joelin profetia 850 eKr. pimeästä auringosta/kuusta on osa samaa keskustelua kuin Jeesuksen
profetia Matteus 24:ssä pimeästä auringosta/kuusta, samaa kuin Pietarin Joel-laina Apt. 2:ssa
pimeästä auringosta/kuusta, samaa kuin Johanneksen raportti näystään noin vuonna 100 jKr.
Jeesuksen tulevasta paluusta ja pimeästä auringosta/kuusta. Ne kaikki ovat samaa
keskustelua yhtä paljon kuin yllä oleva miehen ja vaimon ja heidän vieraidensa keskustelu.
Teemme virheitä, kun katsomme profetiaa aikajanalla ikään kuin rautatiekiskon tapaisena,
joka alkaa vasemmalta ja menee oikealle, ja jota erottavat segmentit ja kulttuuri ja aika,
mutta MINÄ OLEN on aina nykyhetkessä, joten aika ja kulttuuri sulavat pois ja jättävät vain
sen mitä Henki sanoi. Se on kaikki yhtä keskustelua, jonka Pyhä Henki on innoittanut.
Vuosia sitten Isä kertoi minulle jotakin, mikä auttoi minua ymmärtämään: Hän käski ajatella
(Hänestä) ja kaikista jotakin aihetta koskevista profetioista niin, että ne on laitettu pöydän
päälle ja katsot alaspäin ylhäältä tuota pöydän pintaa. Ne kaikki (profetiat) ovat samalla
pöydällä. Voit siirtyä itsenäisesti Joelista Jeesukseen ja edelleen Pietariin ja edelleen
Johannekseen halki 950 vuoden historian, koska olet pöydän yläpuolella – ajan yläpuolella.
Tuo on MINÄ OLEN. Ei viivalla kuten ihmisolento, vaan ajan ulkopuolella kuten MINÄ OLEN.
Tuosta näkökulmasta voit nähdä kaikkien profetioiden (ja Sanan yleensä) olevan osa samaa
keskustelua.
Näitä profetioita ei erota 950 vuotta kuten luonnollisessa näyttää, todellisuudessa ne kaikki
ovat toistensa vieressä samalla pöydällä kaikkien sanoessa mitä Pyhä Henki kertoi heille,
kaikkien ollessa samassa keskustelussa koskien Kristuksen paluun ympärillä olevia merkkejä.
Niinpä yllä olevassa vertauksessani Jeesus evankeliumeissa on…
Miesten ja naisten eroja koskevan hauskuuden ohella yllä olevassa vertauksessani Jeesus on
mies, joka kävelee sisään ovesta antaen vain perushahmotelman päivästä – Jeesuksen
profetian viimeisistä päivistä Matteus 24.ssä, joka on tuo perushahmotelma:
"Sitten välittömästi noiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko tulee pimenemään, kuu ei tule
antamaan valoaan, ja tähdet tulevat putoamaan taivaalta, ja taivaitten voimat tulevat
järkkymään. Ja sitten Ihmisen Pojan merkki tulee ilmestymään taivaalla, ja sitten kaikki
maapallon heimot tulevat suremaan..."
Mutta enemmän yksityiskohtia tulee Joelin luvusta kaksi hänen osuudestaan keskusteluun:

"Puhaltakaa pasuunaan Siionissa, soittakaa hälytys pyhällä vuorellani. Vapiskoot kaikki maan
asukkaat, sillä Herran päivä tulee… pimeyden ja synkkyyden päivä, pilvien ja paksun
pimeyden päivä… maa tulee järisemään heidän edessään; taivaat tulevat vapisemaan, aurinko
ja kuu tulevat olemaan pimeät ja tähdet vetävät pois loistonsa… aurinko tulee muuttumaan
pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen tuota suurta ja hirvittävää Herran päivää..."
Ja Pietari Helluntaina Apt. 2:ssa toistaa jotakin Joelin osuudesta keskusteluun, mutta
ymmärtää osan siitä eri näkökulmasta:
"...Ja Minä tulen näyttämään ihmeitä ylhäällä taivalla, ja merkkejä maassa alapuolella; verta
ja tulta ja savua, aurinko tulee muuttumaan pimeydeksi ja kuu vereksi ennen kuin tuo suuri ja
huomionarvoinen Herran päivä tulee. Ja tulee tapahtumaan niin, että kuka tahansa
kääntyykin Herran nimen puoleen, tulee pelastumaan."
Samalla yhä samassa keskustelussa Johannes näkee Ilmestyskirjan 6:ssa vielä eri
yksityiskohtia:
"Ja katsoin, kun Hän mursi kuudennen sinetin, ja katso, oli suuri maanjäristys; ja aurinko tuli
mustaksi kuin karvasta tehty säkkikangas, ja koko kuu tuli veren kaltaiseksi; ja taivaan tähdet
putosivat maan päälle niin kuin viikunapuu heittää raa'at viikunansa, kun suuri tuuli ravistelee
sitä. Taivas halkesi kuin kirjakäärö kun se keritään kasaan, ja jokainen vuori ja saari liikkui
pois paikaltaan."
"Ja maan kuninkaat ja suuret miehet, rikkaat miehet, ja päämiehet, ja väkevät miehet, ja
jokainen mies, vapaa ja orja, kätki itsensä vuorten luoliin sanoen: Kaatukaa päällemme ja
kätkekää meidät Hänen kasvoiltaan, Hänen joka istuu valtaistuimella ja Karitsan vihalta, sillä
Hänen vihansa päivä on tullut, ja kuka voi kestää Hänen edessään?" (suomennokset
englannista tässä)
Johtopäätös: Voimme nähdä aurinkoa/kuuta koskevan kuvauksen, josta Jeesus, Joel, Pietari
ja Johannes puhuivat, olevan neljä osaa yhdestä keskustelusta. Se tapahtuu Hänen
palatessaan, mikä tulee tapahtumaan sen jälkeen kun Antikristus nähdään Jerusalemin
temppelissä, kuten meidän Kalliomme valoi keskustelun asiayhteyttä koskevan perustan.
Jos haluat hyvin tukitun kirjan juhlapäivistä ja siitä kuinka historialliset tapahtumat ovat
järjestäytyneet kautta historian, suosittelen edesmenneen Grant Jeffreyn kirjaa
"Appointment with Destiny" (suom. Tapaaminen kohtalon kanssa, ei ilmeisesti suomennettu).
Jos haluat tietää enemmän siitä, mitä kuudennella sinetillä, pasuunalla ja maljalla kaikilla
näillä on tekemistä Kristuksen paluun kanssa ja muista sineteistä, pasuunoista ja maljoista,
suosittelisin Ilmestyskirjaa koskevaa opetussarjaani (ei suomennettu).
Muista vain ettet kiistele lastuista ja salsa-kastikkeesta, suurempi keskustelu on käynnissä.
Uusi aihe ensi viikolla, siunauksia!
John Fenn
www.cwowi.org ja kirjoita sähköpostit minulle osoitteeseen cwowi@aol.com

