
Jesus 101, # 1 
Jeesuksen ABC, osa 1 
 
Hei kaikki, 
 
Siitä lähtien, kun olen tullut Herran opetuslapseksi, olen usein nähnyt uskovia, jotka pitävät 
itseään kypsinä saatavilla olevan runsaan opetuksen ja kuvitellun tietämisensä tähden. 
Kuitenkaan he eivät tiedä Jeesuksen kaikkein perustavanlaatuisia opetuksia – joita voisin 
kutsua 'Jeesuksen ABC:ksi', kristittynä olemisen peruskurssiksi. He ovat pahimman luokan 
tekopyhiä kuitenkin he ovat näkemättä omaa tekopyhyyttään kuten tekopyhien kohdalla 
yleensä on asian laita. 
 
Monet meistä ovat esimerkiksi kokeneet Facebookissa ystävistä poistamisen (unfriend), ja 
jos olet kirkossa kävijä, olet epäilemättä kokenut saman jo kauan ennen kuin Facebook tuli 
kuvioihin tuon termin kanssa, lol. Seurakunnan ystävän taholta tai sosiaalisessa mediassa 
kavereista poistaminen on erinomainen esimerkki henkilöstä, joka luulee olevansa kypsä, 
mutta onkin itse asiassa vauva Kristuksessa. 
 
Mitä teet, kun joku seurakunnassa lopettaa ystävyyden tai olet estetty ja poistettu 
kavereista sosiaalisessa mediassa? 
 
Jeesuksen käsky: Sovinto on lähes aina tavoite 
 
Jeesus sanoi (Matt. 5: 23-24): Jos siis tuot lahjaasi alttarille ja siinä muistat, että veljelläsi 
on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen, käy sitten sopimassa veljesi 
kanssa ja mene sitten uhraamaan lahjasi. 
 
Matt.18:15 Hän sanoi: jos veljesi tekee syntiä sinua vastaan, mene ja sovi hänen 
kanssaan kahden kesken. 
 
Tuo on perustavaa laatua olevaa Jeesusta. Paavali ja Jaakob painottivat samaa asiaa 
Galatalaiskirjeessä 6: 1-3 ja Jaakobin kirjeessä 5: 16, kun he kehottivat etsimään sovintoa 
sellaisen kanssa, joka on rikkonut meitä vastaan, myöntämään virheemme toisillemme ja 
rukoilemaan toistemme puolesta suhteiden paranemiseksi. 
 
Käskyt tehdä myönnytyksiä toinen toisilleen, rakastaa ja antaa anteeksi, uutterasti ylläpitää 
Hengen yhteys rauhan sitein ja niin paljon enemmän, kulkevat läpi Uuden Testamentin 
kirjeiden. Tavoite on aina sovinto. 
 
Ainoat annetut syyt olla sopimatta ovat, kun toinen kivenkovaan väittää olevansa oikeassa 
eikä suostu kompromissiin tai aiheuttaa hajaannusta ja erimielisyyttä ja satuttaa tai 
kieltäytyy sopimasta, menee syvemmälle syntiin tai opettaa väärin. 
 
 (Matt. 18: 15-20, Gal. 6: 1-6, Room. 16: 17-18, 2. Tim. 2: 25-26) 
 
Kuka tottelee Jeesuksen perusopetuksia näinä päivinä? 
 
Tyypillinen Facebookin kavereista poistaminen menee jotenkin näin: Henkilö saa viestin 
joltakulta, jonka postaukseen hän on vastannut ja tämä sanoo jotain sellaista kuten: 
'Näyttäisi siltä, että yrität aina oikaista minua tai huomautat tekemistäni virheistä tai 
loukkaannut, joten on parasta, että lopetamme ystävyyden.' Ja siinä se. Kun henkilö 
vastaa, hän saa 'Tämä henkilö ei voi juuri nyt vastaanottaa viestejä' tai jonkin muun 



ilmoituksen, että häneltä on viety kaikki mahdollisuudet ottaa yhteyttä kyseiseen henkilöön. 
 
Henkilö, joka lopettaa ystävyyden, ei seuraa Jeesuksen ohjeita sovinnon hakemisesta ja 
pyrkimyksestä rauhaan, sillä hän ei anna toiselle mahdollisuutta ongelman löytämiseen ja 
anteeksi pyytämiseen. 
 
Saan paljon sähköpostia ihmisiltä, jotka ovat tulleet tällä tavoin kohdelluiksi: satutetuilta, 
hylätyiltä, jotka ihmettelevät mitä he tekivät, mikä oli niin kamalaa, että he tulivat estetyiksi 
ja poistetuiksi ystävistä. Samaa tapahtuu seurakunnissa. Itse asiassa sosiaalisessa 
mediassa poistetuksi tuleminen on vain laajentunut versio siitä, mikä seurakunnissa on 
ollut jo pitkään ennen tietokoneiden aikaa. 
 
He asioivat Jeesuksen kanssa 
 
Muta jos henkilö kieltäytyy tottelemasta Jeesusta asiassa, et voi tehdä paljoakaan. Se on 
heidän heiniään, asia jonka he vievät mukanaan taivaaseen ja tekevät siitä tilin Herran 
edessä. Hän tulee kysymään heiltä, miksi he eivät tehneet sitä, minkä tiesivät olevan 
oikein. Heidän ongelmansa on tosiaan Hänen kanssaan, ei sinun. 
 
Tämä on siis päivän annos – kun henkilö kieltäytyy tekemästä kautta kirjoitusten löytyviä 
perusasioita – hänen on asioitava Herran ja oman sydämensä kanssa. Jossain syvällä 
sisimmässään hän haluas mennä eteenpäin ilman haasteita tai tilivelvollisuutta sanoistaan. 
Hän haluaa auktoriteetin ilman vastuuta. 
 
Meidän tulisi kykyjemme mukaan yrittää elää rauhassa, kuten kirjoitukset kehottavat, 
aiemmin mainitut poikkeukset huomioiden. Mutta joillekin on helpompaa poistaa sinut 
elämästään, kuin tehdä raskasta rauhan rakentamisen työtä. 
 
Jeesus liikuttaa meitä aina kohti ahkerointia uskomme moraalisen oivallisuuden puolesta, 
kohti tietoutta, itsekontrollia, johdonmukaisuutta, jumalisuutta, veljellistä rakkautta ja 
ehdotonta rakkautta. Hän vie meitä aina rakkauteen, iloon, rauhaan, kärsivällisyyteen, 
hellyyteen, nöyryyteen, ystävällisyyteen, uskollisuuteen. 
 
Jos kuljemme poispäin näistä luonteen ja sielun ominaisuuksista, kuljemme poispäin 
Hänestä. Seuraavalla viikolla: vierailu, jonka kautta Herra opetti, kuinka Hän käsittelee 
ihmistä, joka kieltäytyy oppimasta läksyään. Siihen saakka, siunauksin, 
 
John Fenn / SH 
 
www.cwowi.org ja meilaa minulle osoitteeseen cwowi@aol.com 
 
 
Jesus 101, # 2 – The Teaching Visitation 
Jeesuksen ABC, osa 2 - opetusilmestys 
 
Hei kaikki, 
 
Myöhään eräänä iltana valvoin rukoillen ja olin yhtäkkiä Hengessä Herran seistessä edessäni 
olohuoneessani. Saatoin nähdä yhtä aikaa sekä Hänet että olohuoneeni luonnolliset asiat. Hän 
sanoi: ”Haluan opettaa sinulle, kuinka opetan ihmisiä.” 
 
Tiesin joitain perusasioita   
Mark. 4: 33 sanoo, että Hän opetti heitä 'sen mukaan, mitä he kykenivät vastaanottamaan' – mikä paljastaa, 
ettei Hän silloin, eikä nyt, musertanut meitä asioilla, joita emme voi käsittää tai joissa emme pysty kulkemaan. 
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Ja jos emme ole valmiita totuudelle, Hän pidättää, kunnes etsimme Häntä asiassa. 
 
Hyvä esimerkki tästä on Pyhän Hengen kaste. Uudestisynnyin 16-vuotiaana, mutta turhauduin muutamassa 
viikossa Sanan ymmärtämisen puutteeseeni ja voiman vähäisyyteen, mutta en tiennyt muusta. Muistan 
eräänä päivänä sanoneeni Isälle: ”En halua vaikuttaa kiittämättömältä Isä, enkä halua loukata sinua, mutta 
onko tässä kaikki? Ajattelin, että voisi olla enemmän.” 
 
Seuraavana päivänä ystäväni, joka johti minut Herran luokse, alkoi puhua minulle Pyhän Hengen kasteesta. 
Edeltäneeseen päivään mennessä en ollut edes kuullut siitä, mutta kun hän kertoi, että voisin olla Herran 
opetettavana Pyhän Hengen kautta ja päästä syvemmälle valtakuntaan, olin valmis! Herra oli saanut hänet 
odottamaan, kunnes olin valmis ja kykenevä vastaanottamaan tämän tiedon. Herra odotti, kunnes kysyin 
Hänestä enemmän – Hän ei pakottanut minua oppimaan uutta. 
 
Tänä yönä Herra opetti minulle mitä joskus tapahtuu, kun henkilö ei kadu ennen kuin uskoo Häneen. 
 
 
John 3: 22-26 kertoo meille Johannes Kastajan olevan kastamassa ihmisiä yhdessä paikassa... 
 
...ja Jeesus ja Hänen opetuslapsensa kastamassa ihmisiä toisessa paikassa. Meille kerrotaan joidenkin 
Johanneksen opetuslasten olleen huolissaan, koska Jeesus veti enemmän ihmisiä kuin Johannes, mihin 
Johannes osittain vastasi: ”Hänen tulee enetä, minun tulee vähetä.” 
 
Luku 4 alkaa näin: "Kun Herra sai tietää fariseusten kuulleen, että Jeesus teki opetuslapseksi ja kastoi 
useampia kuin Johannes (tosin Jeesus ei itse kastanut, vaan hänen opetuslapsensa), Hän lähti Juudeasta ja 
palasi taas Galileaan. Hänen oli kuljettava Samarian kautta.” 
 
Herra sanoi tienneensä, että fariseukset eivät seuraisi häntä Samarian läpi, joten hän käytti aluetta ikään 
kuin suodattimena, jolloin he olisivat pakotettuja palaamaan Johanneksen luokse. Heidän täytyi siis palata 
Johanneksen ja hänen parannuksen teon kasteensa luo. Jos Hän olisi sallinut, fariseukset olisivat 
seuranneet Jeesusta ilman Johanneksen parannuksen teon kastetta. 
  
Jokainen pää kumartuneena ja kaikki silmät suljettuina... 
 
Sitten Hän alkoi puhua uudesta länsimaisesta tavasta nostaa käsi ylös 'Jeesuksen vastaanottamisen' 
merkiksi, ja kuinka monet eivät koskaan kadu, mutta menevät suoraan uudestisyntymään – koskaan todella 
käsittelemättä sydämellään menneisyytensä synnillistä elämää. Näin fariseukset olisivat tehneet – 
seuranneet Jeesusta ilman, että olisivat koskaan ensin katuneet syntejään. He olisivat pitäytyneet heidän 
synnillisessä farisealaisuudessaan 'ottaessaan vastaan' Jeesuksen – ja se ei ole oikein. 
 
Herran kommentti siitä kuinka tämän päivän ihmiset uskovat Häneen käsittelemättä menneisyyttään – 
tekemättä parannusta – tarkoittaa, että henkilö tulee Herran luo menneiden syntiongelmien kanssa niiden 
omistaessa yhä paikan heidän sydämessään ja elämässään. 
 
He eivät anna elämäänsä Jeesukselle, sen sijaan he kutsuvat Jeesuksen heidän synnilliseen elämäänsä. Se 
on takaperoista. 
 
Usein, koska henkilö ei ole ensin katunut, vaan mennyt suoraan Jeesuksen luokse, hän taistelee synnin 
kanssa sen sijaan, että kykenisi sanomaan: 'Ei synti, minä kaduin sinua ja olen kääntynyt toiseen suuntaan.' 
Monet eivät ole saattaneet päätökseen entistä synnillistä elämäänsä, kun tulevat Jeesuksen luokse, joten he 
jatkuvasti kamppailevat entisen elämän ja uuden elämän Kristuksessa välillä. 
  
Mieti uskon perustavia opetuksia. 
Heprealaiskirjeessä 6: 1-2 on listattu: ...parannusta kuolleista teoista ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista, 
kätten päälle panemisesta, kuolleiden ylösnousemuksesta ja iankaikkisesta tuomiosta. 
 
Huomaa eteneminen parannuksesta kuolleista teoista lopun opetukseen tuomiosta. Kuinka moni meistä 
aloitti 'uskossa kohti Jumalaa', siirtyen veden ja Pyhän Hengen kasteeseen, siitä käsien päälle panemiseen 
ihmisten päälle rukouksen tai parantamisen tarkoituksessa, sitten etsien taivasta – ilman, että olisimme 
ollenkaan ensin tehneet parannusta? 
 
Onko mikään ihme, että monet kamppailevat synnin kanssa? Tietäen syvemmin asioita Herrassa, kuitenkin 
taistellen vanhojen syntien kanssa, koska he eivät koskaan katuneet ennen kuin tulivat Jeesuksen tykö. 
 



Ei ole liian myöhäistä... 
Tällaiselle henkilölle, joka meni suoraan Jeesuksen tykö ilman, että olisi katunut ensin ja päässyt sovintoon 
syntisen menneisyytensä kanssa, on mahdollista pysähtyä siihen, missä on juuri nyt, ja katua noita asioita – 
vaikka se oli 10 tai 30 vuotta sitten. Jos et koskaan pysähtynyt todella katsomaan syntistä menneisyyttäsi ja 
tehnyt parannusta siitä Jumalalle, Isälle ja antanut tuon jumalallisen surun huuhtoa sen, voisi olla hyvä tehdä 
niin. Ja kun se on kerran tehty, siirtyä eteenpäin.   
 
Se voi olla yksinkertainen päätös, joka on hetkessä ohi ja tehty – siinä hetkessä tuot mieleen syntisen 
menneisyytesi ja sanot ääneen Isälle katuvasi noita syntejä – jumalallisessa surussa käännyt pois niistä. Hän 
jättää meille eräänlaisena varoituksena muistikuvan menneisyydestä, ettemme palaa niihin. Jos emme tee 
parannusta, ne muuttuvat kiusaukseksi. Siitä tiedät sydämesi asenteen. Kaduttuasi menneisyyden syntejä 
ne eivät enää ole kiusauksia. Jos vielä sydämessäsi vaalit halua niihin, ne tulevat kiusaamaan sinua. Tee 
parannus ja etene sitten kohti Kristuksen korkeaa kutsua. 
 
Ap. t. 2: 38:ssa kun ihmiset kuulivat Pietarin selityksen helluntaista ja kysyivät mitä heidän tulisi tehdä 
pelastuakseen, Pietari sanoi: 'tehkää parannus'. Hän ei sanonut 'uskokaa', vaan 'tehkää parannus'. Katumus 
on ensimmäinen pelastuksen sana. Ilman sitä henkilö saattaa kamppailla vanhojen syntien kanssa läpi 
uuden elämänsä Kristuksessa. Seuraavaan viikkoon, siunauksin,   
 
John Fenn / SH 
www.cwowi.org ja meilaa minulle: cwowi@aol.com 
 
 

John Fenn: Jesus 101 #3, If you don't feel as close to God 

Jeesuksen ABC #3, Jos et tunne olevasi yhtä lähellä Jumalaa… 

 
Kääntäjän saatesanat: 
Tässä viikkokirjeen alussa käsitellään englanninkielen ilmausta ’backsliding’, joka tarkoittaa taaksepäin 
liukumista, lipsumista tai luopumusta. Suomenkielisessä raamatussa sana on käännetty enemmän 
vastaamaan Johnin selityksen mukaista tarkoitusta esim. Hoos.4:16 Raamattu kansalle sekä vuoden 1938 
käännöksessä ’niskoitella’ ja 1992 käännöksessä ’vikuroida’. Nämä englannin ja suomen kielen käännöserot 
Raamatussa on hyvä huomioida tekstiä lukiessa. 

 
Hei kaikki, 
Ilmausta ‘taaksepäin liukuminen’ tai luopuminen (engl. ’Backsliding’) on käytetty vuosia 
kuvaamaan kristittyä, joka ei käy enää kirkossa tai ei myöskään parhaillaan ‘seuraa 
Herraa’. 
 
Mistä termi tulee? 
Me näemme ilmauksen Hoosean kirjassa 4: 16: ”Sillä Israel on niskoitellut kuin niskuri 
lehmä.” (engl. ”Israel slides back as a backsliding heifer.”) 
 
Mutta ilmaus niskoitella (engl.'backsliding') ei tarkoita mitä ajattelet. Kun sanomme 
‘niskoitella’, kuvittelemme eläimen liukumassa taaksepäin mutaisella, liukkaalla, kaltevalla 
pinnalla poispäin isännästään, joten kuva niskoittelevasta kristitystä tuo mieleemme 
henkilön liukkaassa rinteessä liukumassa taaksepäin kohti ikuista eroa Jumalasta, 
tietämättä, mikä heitä odottaa. 
  
Totuus on, että tässä taaksepäin liukumiseksi (engl.) käännetty heprean kielen sana ‘sarar’ 
tarkoittaa ‘itsepäinen, kapinallinen’. Kielikuva Hoosean kirjassa ei tarkoita eläintä 
liukumassa taaksepäin, vaan pikemminkin kaivamassa kavioitaan maahan isännän 
kiskoessa köydestä; mullikka tai aasi istuutumassa ja kieltäytyessä kokonaan liikkumasta. 
Joka siis liukuu taaksepäin, on se, joka on iskenyt jalkansa maahan ja kieltäytyy 
liikkumasta, vaikka isäntä nykii köydestä seuraamaan. 
 
Oletko koskaan ollut niskuri? 
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Luulen, että tuolla määritelmällä olemme kaikki joskus olleet niskureita.  
Kuten sanotaan: “Jos et tunne olevasi niin lähellä Jumalaa kuin aiemmin, arvaa kuka 
siirtyi?” 
 
Kun sinulla on tahra vaatteessasi, ainut mitä näet, on tuo tahra.  
Uusi Testamentti kertoo, että meidän vanhurskautemme on hengellisessä mielessä 
valkoinen pellavavaate. Tämä näkyy Ilmestyskirjan 19 luvussa, jakeessa 8: "ja hänen 
annettiin pukeutua puhtaaseen pellavavaatteeseen.” Se vaate on pyhien vanhurskaat 
teot." 
 
Nämä pellavavaatteet ovat löydettävissä myös seuraavissa Ilmestyskirjan kohdissa 3:4,5 
ja 18, 6:11 ja 7:9-14. Nämä ovat ne vaatteet efesolaiskirjeessä 5: 26-28, jossa puhutaan 
siitä, kuinka mies rakastaa vaimoaan kuten Herra seurakuntaa, ”että hän voisi asettaa 
eteensä kirkastetun seurakunnan, vailla tahraa, ryppyä tai muuta sellaista, pyhän ja 
nuhteettoman…” 
 
Mieti kielikuvaa hienosta pellavavaatteesta, vailla edes ryppyä tai tahraa – se tarkoittaa, 
että on mahdollista omata sellainen vaate, jossa on ryppy tai tahra. 
 
Tahra ei pilaa vaatetta, mutta kun saat tahran puhtaaseen asuusi, kaikki mitä näet, on tuo 
tahra.  
 
Joten Herra voi tällä puolen taivasta käsitellä meitä niissä asioissa, joita emme halua 
käsitellä, ja me olemme kuin tuo itsepäinen muuli istuutuessaan, kaivaessaan kaviot 
maahan, suostumatta menemään eteenpäin tuossa asiassa. Muu osa asusta on kunnossa 
– rakastamme Herraa, olemme yhtä hymyä, näemme Hänen siunaavan meitä tällä ja 
tuolla alueella. 
 
Jos hän vain jättäisi meidät rauhaan tuon yhden tahran suhteen. Tuolla yhdellä alueella 
emme tahdo tehdä sitä mikä on oikein. Jos me nyt kuolisimme tuossa tilassa, tuo yksi 
itsepäisyyden tahra poltettaisiin kuin puu, heinä ja oljet, joista Paavali puhuu 1 Kor. 3:1-15 
– me tulemme pelastetuiksi, kuitenkin joutuen käymään tulen läpi lian pois polttamiseksi, 
jotta vaate voisi olla puhdas ja raikas. 
 
Oletko huomannut, että Hän käsittelee meitä hyvin yksinkertaisissa asioissa? 
 
Muistan erään kerran, kun Barb pyysi minua tekemään kotona jotain, mitä en halunnut 
tehdä. En nyt muista mitä se oli, mutta muistan nuhtelun, jonka sain Herralta koskien tätä 
pyyntöä. Se saattoi olla jotain, mikä mielestäni oli tarpeetonta tai Barb olisi voinut tehdä 
sen itsekin, mutta ei halunnut. Valitin hänestä Herralle. Niskuroin, kaivaen kantojani 
maahan. 
 
Yllättäen Herra sanoi minulle: “Jos minä pyytäisin sinua tekemään sen, tekisitkö? Myönsin 
epäröiden, ’Kyllä, koska tiedän, etten koskaan voisi voittaa kiistaa Herran kanssa. Hän 
vastasi: ”Hyvä on sitten. Pyydän sinua tekemään sen, sillä olen hänessä. Mene ja tee mitä 
hän pyytää, sillä minä pyydän sitä myös.” (Tottelin) 
  
Näyttäisi siltä, että mikä tahansa se pieni tahra pellavassa onkaan, se on aina jotain 
yksinkertaista, perustavanlaatuista, toisin sanoen Jeesuksen alkeita. Ja on niin helppoa 
niskuroida siinä – kaivaa kantoja maahan, istua pyllylleen, kieltäytyä liikkumasta. 
 
Pienet asiat kuten suhteen saattaminen kuntoon jonkun kanssa, ystävälle soittaminen 



tarkistaaksesi, että kaikki on kunnossa, anteeksiantaminen henkilölle, joka on satuttanut 
sinua, yksinkertaista peruskristillisyyttä. 
 
Onko mikään ihme, että ihmiset juoksevat kivojen asioiden perässä? Perusjuttujen 
tekeminen ei ole hauskaa. Siihen liittyy aina lihan ristiinnaulitseminen. Kiusauksena on 
niskoittelu ja paikalleen jumittuminen. 
 
Olen oppinut, että jos keskityn tekemään uskon yksinkertaisia perusasioita, loppu asettuu 
paikalleen. Minulla ei ole halua mennä pitkälle toisarvoisiin asioihin, jotka eivät anna 
uskonelämälle mitään vaan palvelevat vain ajanvietteenä ja hämmentävät mieltä. 
Jumalisuus tyytyväisyydessä, kuten Paavali sanoo, on suuri voitto. Sellainen rauha on 
ihan vain pieniä asioita tehdessä ja Hänen kanssaan kulkemisessa. Uusi aihe ensi viikolla, 
siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn / SH 
cwowi.org ja meilaa minulle: cwowi@aol.com 
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