
Jesus and some quantum physics things #1,
Jeesus ja joitakin kvanttifyysiikan juttuja, osa 1

Hei kaikki,
Minulla oli hyvä ystävä, joka laati kolmen kysymyksen luettelon Herralle pyytäen minua kysymään
nuo asiat seuraavalla kerralla, kun Hän ilmestyisi minulle. Yritin selittää, ettei se niin mene, että
Hän määrää agendan eikä kukaan ihminen voi pakottaa Häntä ilmestymään emmekä me oma-
aloitteisesti voi vain tavata Häntä. (Ystäväni on nyt taivaassa ja olen varma, että Hän on kysynyt
Herralta suoraan, lol)

Ja kun olet Hengessä, ne kysymykset, jotka luulet esittäväsi Hänelle, eivät edes tule mieleesi, vaan
sen sijaan mieleen tulee asioita hengestäsi, ja joskus et tajua ennen kuin myöhemmin, että nuo
asiat pyörivät sisälläsi.

Niinpä tässä kolmiosaisessa sarjassa aion kertoa joitakin kysymiäni asioita, joiden suhteen en
välttämättä kykene osoittamaan tiettyä Raamatun kohtaa ja sanomaan 'tässä se on', vaan sen sijaan
Raamatussa havaitsemiani periaatteita. Se, mitä Isä tai Herra ovat minulle kertoneet, istuu niihin
periaatteisiin, siinä on järkeä, ja tulee, uskon niin, saamaan hengessäsi vastakaikua totuutena. Ja
kuten Paavali sanoi Room. 12:3:ssa, puhun sen armon mukaan, joka minulle en annettu – en voi
puhua kenenkään toisen armosta käsin.

Sallikaa minun ensin kertoa, mitä tapahtui, kun kysyin Isältä: "Olemmeko ihan yksin
maailmankaikkeudessa, vai onko toisilla planeetoilla elämää?" Tämän ensimmäisen osan jotkut teistä
saattavat muistaa, sillä olen kertonut osia siitä, mutta se johtaa asioihin, joita en ole näissä
viikoittaisissa ajatuksissa koskaan kertonut, joten lukekaa eteenpäin.

Ensiksi, mitä ymmärsin siihen kohtaan tultaessa tieteellisesti ja raamatullisesti
Tiedemiehet ovat päätelleet olevan yli 250 nimenomaista vaatimusta sille, että jollakin planeetalla
voi olla elämää (tuo lukumäärä näyttää kasvavan hieman vuosittain tiedemiesten löytäessä enemmän
ainutlaatuisia asioita, joita elämää varten tarvitaan). Esimerkiksi jos maapallo olisi 3 % lähempänä
tai kauempana auringosta, me joko palaisimme poroksi tai jäätyisimme. Jos meillä olisi
kaksoistähtijärjestelmä yhden yksittäisen tähden sijaan, elämää ei voisi olla – ja 75 % tähdistä on
kaksoistähtiä, joten pelkästään se eliminoi 75 % kaikista tähdistä.

Jos emme kiertäisi 24 tunnin vauhdilla, toinen puoli planeetasta paistuisi ja toinen jäätyisi. Jos
meillä ei olisi kuuta vangitsemassa elämän tuhoavan tason (maahan iskiessään) asteroideja ja
komeettoja, elämää ei voisi olla olemassa. Jos meillä ei olisi kauempana aurinkokunnassamme kahta
suurta planeettaa, jotka toimivat vetovoimamagneetteina meitä kohti suuntaamassa oleville
satunnaisille komeetoille ja asteroideille keräten niistä 'isokokoiset', meillä ei voisi olla elämää… ja
niin edelleen, yli 250 nimenomaista vaatimusta.

Jos mennään numerotasolle, todennäköisyys sille, että koko maailmankaikkeudessa on yksi
planeetta, jolla on kaikki nuo osatekijät paikoillaan, on yksi, jota seuraa 42 nollaa: yksi mahdollisuus
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000:sta. Se on pikkuruisen pienen pieni
todennäköisyys…

Mutta maailmankaikkeuden kaikki tähdet tekevät yhteensä vain yhden, jota seuraa 27 nollaa, mikä
on paljon pienempi luku kuin yksi, jota seuraa 42 nollaa. Se tarkoittaa sitä, että koko
maailmankaikkeudessa on paljon vähemmän tähtiä, kuin mitä tarvitaan siihen, että voidaan
järjestää vain yksi planeetta, joka voi ylläpitää elämää. Maailmankaikkeus on liian pieni tehdäkseen
edes yhden elämää ylläpitävän planeetan.

Toinen tapa sanoa asia: matemaattisesti meidän ei pitäisi olla olemassa. Maa-planeetta on ihme,
luonnon poikkeama, joka osoittaa, että meidät on luotu – koska Hänelle ei vain ole riittävästi massaa
maailmankaikkeudessa, jotta planeettaa maa oikeastaan voisi olla. Me olemme tarkoituksellinen
ihme ja matematiikka osoittaa sen.



Tuo pyöri mielessäni
Samanaikaisesti painiskelin niiden ihmisten väitteiden kanssa, jotka uskovat maapallon tulleen
luoduksi kirjaimellisena kuuden päivän ajanjaksona, vastaan ne kristityt, jotka uskovat maapallon
olevan paljon vanhempi.

Tohtori Russel Humphreysin kirja 'Tähtien valo ja aika' (engl. Starlight and time, ei suomennettu)
että on olemassa kaksi identtistä atomikelloa, toinen lähellä merenpinnan tasoa Greenwichissä,
Englannissa ja sen kaksonen Boulderissa, Coloradossa, noin yhden mailin (1.6 km) merenpinnan tason
yläpuolella.

Hän selittää, että Einstein esitti teorian ja se on sittemmin osoitettu oikeaksi, että aika kiihtyy mitä
kauemmaksi mennään painovoimasta. Toisin sanoen aika kuluu nopeammin, mitä kauemmaksi se
pääsee vetovoimasta. Tämä on todistettu, koska Coloradossa oleva kello käy 5 mikrosekuntia
nopeammin vuodessa kuin merenpinnan tasolla oleva, koska se on yhden mailin kauempana maan
painovoiman lähteestä kuin merenpinnan tasolla oleva kello.

Hän selittää, kuinka Raamattu kirjoitettiin maan näkökulmasta, joten 6.000 vuotta tai siinä main voi
olla 14 mrd. vuotta avaruudessa – ollen kaukana, kaukana maapallon painovoiman lähteestä – ajan
ollessa painovoimalle ja näkökulmalle alisteinen. Ylittikö kana tien vai liikkuiko tie sen jalkojen alla?
Kumpikin näkökulma on oikein.

Olin saanut tarpeekseni
Kaikki tämä pyöri mielessäni ja halusin todella tietää, olemmeko yksin maailmankaikkeudessa.
Vähänpä tiesin, että Isä tulisi vastaamaan jokaiseen kysymykseen yhdellä ainoalla virkkeellä – ja
hämmästyin suuresti.

Lisäyksenä kaikkeen tähän: Kun kävin taivaassa, näin paljon ihmisiä, lapsia ja aikuisia – kaikenikäisiä
ihmisiä – istumassa kukin isossa tuolissa katsellen kaikkea toimintaa, puhuen ihmisille ja sellaista
ihan tavallista – mutta he olivat istumassa. Jokaisen heistä takana ja yläpuolella oli jotakin, joka
näytti olevan seinällä oleva kuva galaksista, mutta kuvien takana ei ollut mitään ja ne olivat itse
asiassa galakseja, jotka jotenkin nähtiin suurennettuina, kauniina käsittäen maan värispektrin kuten
Hubble-avaruusteleskoopista sekä muita värejä, joita ihmissilmä ei normaalisti näe – ihmeellisen
upeita, selvästi esillä kunkin ihmisen takana tarkoituksellisesti. (Lähes kaikki olivat
spiraaligalakseja).

Kuvittele kuva spiraaligalaksista noin neljästä viiteen jalan kokoisena (1,2 – 1,5 m) jokaisen
yläpuolella. Kulkiessamme ohi kysyin, mistä siinä oli kyse, ja yliolkainen vastaus oli: "Voi, niistä
jokainen on juuri se galaksi, jota tämä henkilö tulee johtamaan tulevina maailmanaikoina." Muistin
tiedemiesten arvoineen, että keskivertogalaksissa on noin 100 mrd. tähteä.

Yksi suosikkihetkistäni Herran kanssa oli, kun Hän kertoi minulle Isän ja Hänen (osittain)
pelastaneen meidät Ef. 2:7:ä varten: "Niin että tulevina maailmanaikoina Hän (Isä) voisi osoittaa
Hänen hyvyytensä rikkauden, joka (Hänellä) on meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa." (suomennos
tässä). Tulevina maailmanaikoina… vau… emme osaa edes kuvitella.

Kaikki tämä ja enemmän pyöri ympäri mielessäni pohtiessani: olemmeko yksin
maailmankaikkeudessa? Niinpä päätin vakaasti istua ulkona joka ikinen ilta nojatuolissamme tähtien
alla kunnes saisin vastauksen – minun puoleltani asialla ei ollut päättymispäivää. Aloitin tavallisesti
noin kello 9 illalla (21.00) ja vain katselin ja ajattelin ja rukoilin ja palvoin ja puhuin Isälle tunnin tai
pari joka kesäilta – ja tein Hänelle tiettäväksi, että tulisin takaisin siihen asti, kunnes Hän vastaisi
kysymykseeni: olemmeko yksin maailmankaikkeudessa? Olin etukäteen ajatellut: 'Mitä jos tulee syksy
tai talvi, eikä Hän vieläkään ole vastannut?' ja suunnittelin pukevani lämmintä ylle ja jatkavani –
ilman luovuttamisen ajatustakaan.

Juuri kahden viikon merkkipaalun kohdalla Hän eräänä iltana puhui: "Se mitä näet katsellessasi
tähtiä, on luomakunta ennen päivää yksi. Loin maailmankaikkeuden, sitten käänsin luovan huomioni
maapalloon tehdäkseni sen valmiiksi. Tulee aika, jolloin jälleen käännän luovan huomioni loppuun



maailmankaikkeudesta tehdäkseni sen valmiiksi. Joten se mitä katselet katsoessasi noita tähtiä,
poika, on maailmankaikkeus ennen päivää yksi."

Se teki minuun valtavan vaikutuksen – minun täytyi kaivaa 1. Moos. 1:1 mieleeni: "Alussa Jumala loi
taivaat ja maan. Ja maa oli vailla muotoa ja tyhjä…" (suomennos tässä) En ollut koskaan ajatellut
sitä kronologisessa järjestyksessä aivan tuolla tavoin, että ensin Hän loi maailmankaikkeuden
(taivaat) ja sitten maa tuli siitä – millä tavoin tiedemiehet sanovat maan syntyneen – eikä tuolle
luomiselle ole asetettu mitään aikarajaa. Jakeessa yksi ei ole mitään, mikä kertoisi meille, kuinka
kauan 'taivaiden' ja maan luominen kesti. Olin yhtäkkiä täynnä iloa ja innostusta ja hämmästystä,
että kun katsoin tähtiä, näin maailmankaikkeuden heti luomisen jälkeen, ENNEN päivää yksi.

Luomisen päivä yksi alkoi vasta sen jälkeen, kun "alussa Jumala loi taivaat ja maan."
Maailmankaikkeus ja maa saattavat olla miljardeja vuosia vanhoja samalla kun elämän luominen
planeetalle on voinut kestää päiviä…

Kun näette tähdet illalla – se on maailmankaikkeus ENNEN päivää yksi – ja tulee aika, jolloin Hän
kääntää luovan huomionsa maailmankaikkeuteen tehdäkseen sen valmiiksi – sen Hän kertoi minulle –
mikä kertoo minulle, että Hänellä on ihmeellisiä suunnitelmia lapsiaan varten, ja kaikki päivämme
täällä ovat valmistautumista tulevia maailmanaikoja varten…

Ensi viikolla, silloin kun kysyin Herralta erään ilmestyksen aikana: "Miten kävelit veden päällä?"
Siihen saakka,
Siunauksin,
John Fenn

Jesus and some quantum physics things #2,
Jeesus ja joitakin kvanttifyysiikan juttuja, osa 2

Hei kaikki,
Tämä on osa kaksi kolmiosaisesta sarjasta, jossa kerron joistakin enemmän kvanttifysiikkaa
koskevista kysymyksistäni Herralle ja Hänen antamistaan vastauksista.

Miten kävelit veden päällä?
Ja kävi niin Hänen opetettuaan minua eräässä ilmestyksessään, että Hän ohimennen kysyi: "Onko
jotakin, mitä haluaisit Minulta kysyä?"

No saatatte hyvin ajatella, että kun minulla on vammainen poika, niin voisin kysyä miksi ja hänen
parantumisestaan – mutta Hänellä ja minulla on ollut jo tuo keskustelu, joka pysyköön yksityisenä –
tai jostakin muusta kyseenalaisesta tapahtumasta elämässäni, mutta niin ei ole. Kun olet Hengessä
vaikuttaa siltä, että kysymykset, jotka nousevat esille, ovat sellaiset hengessäsi olevat kysymykset,
jotka koskevat Häntä ja joiden suhteen olet ollut utelias – joten kysyin: "Miten kävelit veden päällä?
Kelluitko vai kiinteytyikö vesi jalkojesi alla vai kulkiko pinnan poikki polku, joka kiinteytyi? Ja miten
ja miksi kuljetit teidät kaikki sekä veneen järven poikki tuolla tavoin?"

Asiayhteyteen asettaminen – kaikki nämä asiat pyörivät mielessäni
Kolme evankeliumia kertoo kertomuksen siitä, kun Jeesus käveli veden päällä, mikä tapahtui
välittömästi sen jälkeen, kun Hän oli ruokkinut 5 000 miestä sekä naiset ja lapset: Matteus 14: 22 -
33, Markus 6: 45 - 52, Johannes 6: 15 - 21.

Johanneksen evankeliumi kertoo, että väkijoukosta oli tullut epäjärjestyksessä oleva sakki sen
jälkeen, kun se oli nähnyt leipäihmeen, ja se yritti viedä Jeesuksen väkisin ja tehdä Hänestä
kuninkaan, joten Hän lähetti opetuslapset pois veneellä antaen ohjeet mennä toiselle puolelle
samalla kun Hän itse suuntasi kulkunsa vuorille – päästen eroon ihmisjoukoista ja saadakseen aikaa
rukoilla.

Johannes kertoo myös, että he olivat soutaneet vain 25 tai 30 kahdeksasosamailia –
kahdeksasosamaili on 660 jalkaa tai 201 metriä. Joten 25 tai 30 kahdeksasosamailia on 3.1:sta



3.7:ään mailia tai 5,0 tai 6,0 kilometriä, mikä on vain noin puoliväliin järven poikki. Jae 21 kertoo
meille: "Kun Hän astui veneeseen, välittömästi vene oli sillä rannalla, jonne se oli menossa."
(suomennos tässä). Hän kuljetti yliluonnollisesti koko veneen ja heidät sen mukana heidän
määränpäähänsä.

Markuksen evankeliumi, joka on se evankeliumi, joka kauttaaltaan käsittelee ihmissydämen
epäuskoa, kertoo meille, että Jeesus 'olisi kävellyt heidän ohitseen' ja keskittyy siihen, että
opetuslapset olivat epäuskossa, kun Jeesus käveli veden päällä; sydämet paatuneina epäuskossa,
'koska he eivät olleet pohtineet leipien ihmettä' (suomennos tässä).

Matteuksen evankeliumi kertoo meille, että he näkivät Jeesuksen neljännellä yövartiolla, joka on
aamukolmesta aamukuuteen, ja se on ainoa evankeliumi, joka kertoo Pietarin kävelemisestä veden
päällä. Matteus kertoo, että kun he näkivät Jeesuksen kävelevän veden päällä, Jeesus sanoi: "Olkaa
iloiset. MINÄ OLEN. Lakatkaa nyt olemasta peloissanne!" (jae 27). Pietarin vastaus jakeessa 28 oli:
"Herra, jos sinä olet (MINÄ OLEN), käske minua tulemaan luoksesi veden päällä!" (suomennokset
tässä) Pietari ei kysellyt, oliko se Herra vai aave, hän haastoi Jeesuksen väitteen olla MINÄ OLEN –
Hän, joka puhui Moosekselle palavasta pensaasta 2. Moos. 3:14:ssä.

Valitettavasti useimmat käännökset vesittävät tuon MINÄ OLEN ilmaisuksi 'minä se olen', mikä
muuttaa kaiken – Amplified- raamatunkäännös ja jotkut harvat muut kääntävät sen tarkasti niin kuin
Matteus sen kirjoitti.

Joten kun kysyin Herralta: 'Miten kävelit veden päällä?'...
Ajattelin sitä, miten se tapahtui fyysisesti, miksi Hän halusi kävellä heidän ohitseen ja miksi Hän
kuljetti ihmisiä täynnä olevan veneen puolesta välistä järveä (Gennesaretin järveä). Kaikki tuo oli
kietoutunut yhteen tuohon kysymykseen. Sen lisäksi halusin tietää, että kun Mk. 6:48 sanoo: 'Hän
näki heidän…' vaikka he olivat kaukana järvellä keskellä yötä ja Hän yksin maalla, näkikö Hän heidät
Hengessä vai oliko kuu kirkas vai oliko kello lähempänä kuutta, mikä oli lähellä auringonnousua ja
Hän saattoi nähdä heidän normaalisti.

Yhtä nopeasti kuin kysyin kysymyksen, ilmestyi ikään kuin suurelle tv-kuvaruudulle näky, ja Herra
seisoi tuota yötä näyttävän suorakaiteen muotoisen näkymän oikealla puolella ja kuvaili ja selitti
mitä olin näkemässä. Näkökulmani oli aluksi rannan puolelta kaukaa, ikään kuin osa kolmiosta, jossa
oikealla puolellani näin veneen ja miehet järvellä soutamassa lujaa tuulta päin ja vasemmalla
puolella oli Jeesus kukkuloilla. Tuolla tavoin saatoin helposti nähdä Hänet kukkuloilla katsomassa
alas järvelle päin samalla kun näin veneen ja miehet, jotka tekivät ankarasti työtä tuulta ja aaltoja
päin. Hänen kuvaillessaan näkökulmani muuttui ja seurasin Häntä järven poikki sivustakatsojana.

Yhtäkkiä siihen näytti ilmestyvän sivultaan tornadon kaltainen pyörivä sylinteri ja Jeesus oli sen
suulla ja se ulottui koko matkan järven poikki, ohi veneen, toisella puolella olevalle rannalle. Vasta
sitten kysyin: "Herra, mitä minä näen?", Hän vastasi: "Sinä ajattelet sitä madonreikänä, ja se on se
keino, jonka avulla kävelin veden päällä ja kuljetin veneen toiselle puolelle." Sen sanottuaan Hän
alkoi kävellä siinä kertoen minulle kävellessään.

"Olin sanonut hyvästit miehille ja käskenyt heidän kohdata minut toisella puolella ja odotin heidän
tekevän niin, minkä tähden olisin kävellyt eteenpäin heidän ohitseen." Juuri silloin näin tuon
kohtauksen olevan meneillään – Jeesus katsoi, ei miehiä, vaan järven toiselle puolelle niin suoralla
intensiteetillä, etten ollut koskaan aiemmin nähnyt kaikkina niinä kertoina, jolloin oli Hänet nähnyt.
Hän keskittyi toiselle puolelle pääsemiseen. Saatoin nähdä tuon tunnelin, tuon pyörivän tunnelin,
joka oli veden päällä ja jonka läpi Herra oli kävelemässä, se ei pitänyt sisällään tuota venettä –
Jeesus vain käveli sen läpi kohti toista puolta – saatoin selvästi toisen avoimen pään avautuvan
rannalle.

Sitten näin miesten huutavan peloissaan, ja Herran katse katkesi, ja Hän katsoi heidän suuntaansa.
Kun Hän teki niin, tuo tunneli siirtyi niin, että vaikka Hän oli nyt poikennut alkuperäiseltä
kulkuväylältään, tunneli poikkesi Hänen kanssaan ja kattoi nyt yhtäkkiä veneen ja Herran yhdessä.
Siinä kohdassa Hän käski heidän olla iloisia, koska Hän on 'MINÄ OLEN', lakatkaa nyt olemasta



peloissanne. Ja juuri siinä kohdassa Pietari kiipesi veneen laidan yli ja alkoi kävellä vain alkaakseen
vajota – sitä oli kiehtova katsoa, sillä se oli yhtäkkiä kuin juoksuhiekkaa Pietarille. Ja Herra kumartui
tarttuen häntä kädestä ja nosti hänet takaisin ylös ja he kävelivät yhdessä takaisin veneelle. Sitten
yhtäkkiä vene ja miehet olivat lähestulkoon rantautuneet toiselle puolelle, veneen keulaa täytyi vain
vetäistä vähän.

Opin niin paljon vain katselemalla – näkemällä Pietarin vajoavan ikään kuin lentohiekkaan vähitellen
hänen katsoessaan tuulta ja aaltoja – se kertoi paljon siitä kuinka usko hiipuu. Harvoin se vain häipyy
yhdessä hetkessä, vaan pikemminkin se tapahtuu sellaisessa prosessissa, jossa punnitaan tunteita ja
ajatuksia, tuulta ja aaltoja suhteessa siihen tosiasiaan, että kävelet siellä, missä et koskaan ajatellut
käveleväsi… niin paljon on siinä pienen pienessä osassa siitä, jonka näin.

Hän jatkoi:
"Kun käskin heidän mennä toiselle puolelle, tein niin, koska olin aiemmin tyynnyttänyt myrskyn
käskylläni, kun olimme yhdessä järvellä (Matt. 8:23-27) ja he olivat samoin käyttäneet minun
nimeäni parantamaan sairaat, puhdistamaan spitaalisia ja karkottamaan riivaajia (Matt. 10:1-), joten
odotin heidän tekevän mitä he tiesivät, että tuli tehdä, mutta he eivät tehneet niin." Välittömästi
ajattelin Joh. 6:1-6:a, joka tapahtui ennen kuin Hän ruokki nuo 5 000, Hänen kysyessään kuinka he
aikoivat ruokkia ihmiset ja jae kuusi sanoo: "Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän
tiesi, mitä aikoi tehdä."

Hän ei koettele meitä pahalla, mutta Hän sallii meidän olla tilanteissa, joissa meidän täytyy valita
usko tai pelko, lähteä liikkeelle tehden sitä, minkä hengessä tiedämme tehdä, tai vetäytyä. Niin
suuri osa Hänen kanssaan vaeltamisesta on 'tapahtukoon sinulle uskosi mukaan'. Hän sallii meidän
olla tilanteissa, missä meidän täytyy valita, kuten on ollut alusta lähtien.

Hän jatkoi:
"Minulla oli tapaaminen, jota sinä kutsuisit taivaalliseksi sovituksi tapaamiseksi, toisella puolella
tuohon aikaan." Se osoitti minulle jotakin, jota olisi hyvä julistaa missä tahansa saarnassa –
riippumatta niistä elämässä olevasta tuulesta ja aalloista, jotka ovat jättäneet sinut jälkeen
vaelluksessasi Jumalan kanssa, kun Jeesus tulee veneeseesi, olet välittömästi siinä, missä sinun olisi
pitänyt alun alkaen olla – mikä tarkoittaa sitä, että aika ja ponnistelu eivät mene hukkaan etkä ole
jäänyt jälkeen kuten luulet. Olet juuri siinä, missä sinun pitäisi olla tällä hetkellä ja tässä kohdassa.
Muuta ajattelusi sen mukaisesti päästämällä irti siitä vanhasta ajattelusta, että olet niin kaukana
jäljessä, että olet pettänyt Jumalan. Ehkä olet, mutta et ole Hänen kykynsä ulottumattomissa saada
sinut pitämään elämäsi taivaalliset sovitut tapaamiset. Hän näki sinun taistelevan tuulta ja aaltoja
vastaan ja nyt kun olet taas palannut Hänen luokseen, olet siellä missä sinun pitäisi olla!

Tulin myös äkillisesti tietoiseksi Hänen odotuksistaan. Koska opetuslapset olivat käyttäneet Hänen
nimeään parantamaan ja karkottamaan riivaajia, ja koska he olivat jo nähneet Hänen tyynnyttävän
myrskyn, Hän odotti heidän elävän todeksi noita asioita. Me näytämme niin usein vaativan
muistutuksen toisensa jälkeen, rohkaisua Hengen lempeän töytäisyn jälkeen lähteäksemme liikkeelle
ja tehdäksemme sen, minkä tiedämme että tulee tehdä. Hänen todellinen odotuksensa on, että me
näemme sen, me teemme sen ja me teemme siitä elämäntyylimme. Päätin ottaa tulevaisuudessa
käyttöön sen, minkä tiesin että tulee tehdä.

Markuksen evankeliumi lausuu näin jakeissa 51-52: " Ja he olivat mittaamattoman hämmästyneitä ja
ihmettelivät, sillä heidän sydämensä olivat paatuneet, koska he eivät olleet pohtineet leipien
ihmettä." (suomennos tässä) Kerroin Hänelle ajatelleeni, että he olivat vähän kiireisiä kun olivat
korjanneet tähteeksi jääneet ruoat ja taistelivat tuulta ja aaltoja vastaan, jotta heillä olisi ollut
aikaa pohtia leipien ihmeettä – mutta Hänellä ei ollut mitään puolustuspuhetta tai selitystä
kommenttiini liittyen, jättäen voimaan sen, mitä Hän oli välittömästi aikaisemmin sanonut.

Ja sitten Hän lopetti tuon merkillepantavan hiljaisuuden jälkeen: "Mutta vastatakseni kysymykseesi:
vesi kiinteytyi jalkojeni alla astellessani."



Ensi viikolla: "Miten kävelit väkijoukkojen halki Lk. 4:29-30:ssä ja Joh. 8:58-59:ssä?" Siihen saakka
siunauksin,
John Fenn

Jesus and some quantum physics things #3,
Jeesus ja joitakin kvanttifyysiikan juttuja, osa 3

Hei kaikki,
Kerron joitakin sellaisia asioita, joita olen kysynyt Herralta ilmestysten aikana ja jotka kuuluvat
otsikon 'kvanttifysiikka' alle jatkaen tänään kysymyksellä: "Miten kävelit väkijoukkojen halki Lk. 4:29-
30:ssä ja Joh. 8:58-59:ssä?"

Oman ymmärrykseni sijoittaminen asiayhteyteen
Lk. 4 kirjaa Jeesuksen lukevan kotikaupungissaan synagogassa Jes. 61:1-2:sta ja lopettavan keskellä
jaetta: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia
köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta" ja Hän pysähtyi ja istuutui
sanoen 'Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen'.

Lisään tähän sen, miksi Hän lopetti keskellä virkettä. Se johtuu siitä, että koko jae sanoo:
"julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää."

Jeesus lopetti kohtaan 'Herran otollista vuotta' ja istuutui. Juutalaiset (vielä tänäänkään) eivät
ymmärtäneet, että olisi kaksi Messiaan saapumista – yksi syntien maksamiseksi ja toinen Hänen
valtakuntansa tuomiseksi maan päälle voittoisana Kuninkaana. Tämä jae pitää sisällään kummankin:
Herran otollisen vuoden JA meidän Jumalamme kostonpäivän.

Se mitä Isä ei koskaan kertonut kellekään, on kahden saapumisen salaisuus, joka oli suunniteltu
alusta lähtien ja joka kuitenkin oli meille yllätys: että Jumala sisällytti mahdollisuuden pakanoille –
ei-juutalaisille – tulla osaksi liittoa. Ef. 3:3-6: "Kuinka Jumala teki tiettäväksi minulle salaisuuden,
sen salaisuuden, joka oli ollut piilossa aikakausilta ja sukupolvilta, mutta on nyt paljastettu Hänen
pyhille apostoleilleen ja profeetoilleen, että pakanat tulisivat tehdyiksi kanssaperillisiksi…"

"Jopa sen salaisuuden, joka pidettiin salassa aikakausilta ja sukupolvilta, mutta on nyt paljastettu
Hänen pyhilleen, joille Jumala tulisi tekemään tiettäväksi Hänen kirkkautensa rikkaudet tässä
salaisuudessa pakanoille, mikä on Kristus teissä, kirkkauden toivo." Kol. 1:26-27

"Mutta nyt se voima, joka voi vahvistaa teitä Kristuksessa Jeesuksessa, salaisuus, joka pidettiin
salassa aikojen alusta, mutta ollaan nyt paljastamassa kaikille kansakunnille uskon kuuliaisuudeksi…"
Room.16:25-26 (suomennokset tässä)

Tämän takia Vanhan testamentin profetiat näyttävät siirtyvät kohdasta toiseen mainitsematta
seurakuntaa – Jumala ei ollut paljastanut keillekään Vanhan testamentin profeetoille, että tulisi
olemaan 2 000 vuoden kausi, jolloin Hän antaisi pakanoille mahdollisuuden tulla liittoon Hänen
kanssaan – se tuli tunnetuksi vasta helluntaina ja sen jälkeen, kun kaikki ihmiset saivat Pyhän
Hengen, lapset ja iäkkäät, miehet ja naiset, orjat ja vapaat, katsomatta kansaan, sosiaaliseen tai
etniseen ryhmään – kaikki ovat tasa-arvoisia Kristuksessa.

Mutta Lk 4:ssä ei tiedetty siitä mitään, ja suuri osa siitä, mitä Jeesus kertoi opetuslapsille
myöhemmin koskien 'seurakuntaa', meni näiltä ohi tämän seurauksena. Nämä viimeiset 2 000 vuotta
ovat olleet pääasiassa pakanoita varten, mutta tulee olemaan aika, jolloin (meidät) otetaan pois ja
Jumala tulee jälleen kerran keskittymään Israeliin – viimeiset seitsemän vuotta tästä
maailmanajasta. Jeesus sanoi: "Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat
täyttyvät.*" ja Paavali sanoi: "Osittain sokeus on tapahtunut Israelille, kunnes pakanoiden täysi
määrä on tullut sisälle."* Lk 21:24, Room. 11:25 (jälkimmäisen suomennos tässä)

Takaisin siihen, että Jeesus melkein heitettiin alas kalliolta; Lk. 4:28-30



Jeesus lopetti kesken virkkeen saattaen yleisön ymmälle ja vielä enemmän, kun Hän sanoi, että Jes.
61:1-2a oli käynyt toteen tuona päivänä! Sen jälkeen Hän esitti muita lausuntoja:

"Tämän kuullessaan kaikki, jotka olivat synagogassa, tulivat kiukkua täyteen ja nousivat ja ajoivat
hänet ulos kaupungista ja veivät hänet sen vuoren jyrkänteelle asti, jolle heidän kaupunkinsa oli
rakennettu, syöstäkseen hänet alas. Mutta hän lähti pois käyden heidän keskitsensä."

Miten Hän käveli 'heidän keskitsensä' ja meni menojaan? Sen halusin tietää.

Jeesus kulkee toisen väkijoukon halki: Joh. 8: 58 -59
"Jeesus sanoi heille: 'Totisesti, totisesti Minä sanon teille; ennen kuin Abraham oli, MINÄ OLEN'. Ja he
poimivat kiviä heittääkseen niitä häntä kohti, mutta Jeesus kätkeytyi, ja meni ulos temppelistä
heidän keskeltä läpi ja siis meni ohitse.' (suomennos tässä)

Fraasi 'heidän keskeltä läpi' käyttää 'keskeltä'-sanana 'meso', tässä merkityksessä adverbina joka
kuvaa toimintaa – Hän käveli suoraan halki väkijoukon sen keskeltä kummassakin tapauksessa. Sana
'kätkeytyi' on tarkalleen se – kätkeä tai piilottaa. Joten halusin tietää, miten Hän teki kummankin
noista häviämisistään. Joku voisi ehdottaa Hänen heittäneen viitan kasvojensa peitoksi ja
tunkeutuneen joukon läpi, mutta siinä ei ole järkeä, sillä Hän oli yksi ihminen vastassaan vihainen
väkijoukko, joka aikoi murhata Hänet. Jotkut ovat olettaneet Hänen sokaisseen heidät tilapäisesti
tai jonkin muun yliluonnollisen selityksen – halusin tietää, joten kysyin.

Ainoa kerta jolloin Hän on viitannut nykyajan kulttuuriin selittääkseen toimintaansa
"Muistatko Matrixin (elokuva, suom.huom) ja miten siinä liikuttiin tavalla, joka näytti siltä, että
kohti ammutut ammukset tulivat hidastuksena? Se oli sellaista. Muistatko sen Star Trekin (tv-sarja
suom.huom) jakson, jossa (avaruusalus suom. lisäys) Enterprisen miehistö kuuli surisevan äänen,
kunnes jotkut heistä astuivat siihen ulottuvuuteen ja havaitsivat olentoja, jotka liikkuivat paljon
nopeammin kuin normaaliaika, mikä aikaansai tuon surisevan äänen Enterprisen miehistölle. Ne
liikkuivat niin nopeasti, että miehistö näytti melkein pysyvän paikoillaan."

"Muista, MINÄ OLEN. Niinpä Minun täytyi vain kiihdyttää lähelle valon nopeutta ja minulle näytti siltä
kuin he olisivat liikkuneet hyvin hitaasti, mutta heille – he eivät yhtäkkiä voineet nähdä minua ja
Minä kävelin läpi heidän keskeltään."

Jeesus totesi useita kertoja, että Hän oli MINÄ OLEN. Kuten kerroin viime viikolla Matt. 14:27
kävellessään veden päällä kohti peloissaan olevia miehiä:" Olkaa iloiset. MINÄ OLEN. Lakatkaa nyt
olemasta peloissanne!" Myös tässä Joh. 8:58:ssa: "Ennen kuin Abraham oli; MINÄ OLEN". Ja Joh. 18:5-
6, kun ihmiset tulivat etsimään Häntä ja Hän kysyi, keitä he etsivät. He vastasivat: "Jeesus
Nasaretilaista… ja Hän sanoi heille: 'MINÄ OLEN!' Ja kun Hän sanoi heille MINÄ OLEN, he välittömästi
liikahtivat taaksepäin ja kaatuivat maahan." (suomennos tässä)

Viimeisessä tapauksessa Hän vapautti riittävästi voimaansa tehdäkseen kaikille läsnä oleville
tiettäväksi, että Hän oli menossa kuolemaansa kohti vapaehtoisesti, ei pakotettuna. Hän on MINÄ
OLEN, Hän joka puhui Moosekselle palavasta pensaasta, Hän joka on aina nykyhetkessä.

En voi selittää tätä Raamatun kohdalla mutta uskon…
Olemme kaikki nähneet kuvia atomeista tai vähintäänkin tunnistamme kuvan ytimestä, jonka ympäri
kiertää pienempiä partikkeleita kuten elektroneja ja neutroneja ja protoneja – mehän kaikki
olemme loppujen lopuksi olleet koulussa, lol. Jotenkin molekyylit – olettaen, että on hengen
maailman molekyylejä (paremman termin puuttuessa) Herran maailmassa ne näyttävät liikkuvan
nopeammalla vauhdilla kuin molekyylit maan päällä.

Kun minulle annettiin kiertokäynti taivaassa, yksi hämmästyttävimmistä asioista oli silmieni kyky
tutkia mitä tahansa halusinkin niin läheltä kuin halusin. Muistan ensimmäisen katsomani asian olleen
puun noin ½ mailin (0,8 km) päässä ja pelkästään niin halutessani saatoin katsoa lähempää ja
lähempää jotakin lehteä kunnes katsoin paljain silmin molekyylirakennetta – saatoin jopa nähdä
atomien liikkuvan ja kuulla sen huminan. Se hätkähdytti minua niin, että aloin tehdä niin kaiken



näkemäni suhteen – puiden suhteen, ja jokaisella erilaisella puulla oli hieman erilainen humina kuin
muilla puulajeilla – ja kuitenkin tiesin jotenkin, että ne kaikki oli ryhmitetty samaan
huminakategoriaan – en ole varma, miten voisin selittää sen paremmin kuin noin.
Katsoin ruohoa, kukkia, kalliota, elävää vettä – ja se kaikki näytti liikkuvan korkeammalla tasolla
kuin maalliset molekyylit liikkuvat – korkeamman olemassaolon ja olemisen tasolla.

Luulen, että tuo oli se toiminta, johon Herra viittasi kun Hän sanoi kiihdyttäneensä lähelle valon
nopeutta – ja se saa minut pohtimaan samaa prosessia laivan siirtämisestä puolivälistä järveä sen
poikki ja myöhemmin sitä miten Filippus vietiin välittömästi n 20 mailia (32 km) tapaamaan
etiopialaista virkamiestä. Paavali sanoo asian niin elegantisti 1. Kor. 15: 39-54:ssä osin: "Ei kaikki
liha ole samaa lihaa… on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita… kylvetään luonnollinen ruumis,
nousee hengellinen ruumis… niin kuin me olemme kantaneet maisen kuvaa, niin me myös tulemme
kantamaan taivaallisen kuvaa… sillä katoavaisen täytyy pukeutua katoamattomuuteen, ja
kuolevaisen täytyy pukeutua kuolemattomuuteen…" (suomennos tässä)

Toivon tämän olleen siunaus – ehkä myöhemmin kerron enemmän, mutta toistaiseksi paljon siitä,
mitä olen nähnyt ja kuullut, jää yksityiseksi – Jeesus on ihmeellinen! Uusi aihe ensi viikolla, siihen
saakka siunauksin,

John Fenn


