
Questions I get asked:  UFO's, aliens 
Kysymyksiä, joita minulle tehdään: ufot, avaruusolennot 
 
Hei kaikki, 
 
Tämä on kysymys, josta on tullut yleisempi viime kuukausina, kun Yhdysvaltain hallitus on 
julkistanut hallituksen ufoja koskevia asiakirjoja. 
 
Aloitetaan alusta. Jokin ilmiö on joko Jumalasta tai ei ole. Huomatkaa 1. Joh. 4: 1-3:  
 
"Älkää luottako jokaiseen henkeen, rakkaat ystäväni, vaan koetelkaa ne saadaksenne selville, 
tulevatko ne Jumalalta vai ei. Sillä maailma on täynnä vääriä profeettoja."  
 
"Voitte koetella ne tällä yksinkertaisella tavalla: jokainen henki, joka tunnustaa sen tosiasian, 
että Jeesus Kristus tosiasiallisesti tuli ihmiseksi, tulee Jumalalta, mutta henki, joka tämän 
tosiasian kieltää, ei tule Jumalalta. Jälkimmäinen tulee antikristukselta (hengeltä), jonka 
tulemisesta teitä varoitettiin ja joka on jo maailmassa." Phillips UT (suomennos tässä) 
 
Jokainen Jumalalta tuleva henki tunnustaa Jeesuksen Kristuksen tulleen lihaksi ja olevan Jumala. 
Piste. Loppu.  
 
Jeesus myös sanoi Pyhän Hengen johtavan meidät kaikkeen totuuteen. Jos jokin ilmiö on 
Jumalasta, se tunnustaa Jeesuksen olevan Herra, mutta myös johdattaa ihmisen syvemmälle 
tämän vaellukseen Jumalan kanssa, syvemmälle Jumalan asioiden totuuksiin.  
 
Sätkii kuin kala... 
 
Vuosia sitten Pensacolassa, Floridassa olleen 'Brownsvillen herätyksen' – kuten sitä kutsuttiin – 
päivinä, Argentiinasta tuli luokseni kahdeksan ihmistä, jolla oli valtava määrä kysymyksiä 
amerikkalaisesta uskosta. He olivat olleet Pensacolassa ja myös Torontossa ja olivat nähneet 
kristityillä olevan kouristuksilta näyttäviä kohtauksia heidän nytkähdellessään ja jopa 
kaatuessaan ryhmän päälle vääntelehtien, ja kaikki ympärillä sanoivat, että kyseessä oli Jumalan 
Henki noiden ihmisten yllä.   
 
He sanoivat, että kun he Argentiinassa näkevät tuota, he karkottavat sen riivaajan ihmisestä ja 
saavat ihmisen palaamaan ennalleen. Kerroin sen olevan myös minun kokemukseni, että 
amerikkalaiset kristityt olivat tietämättömiä, vaikka he voivat nähdä evankeliumeista, kuinka 
riivaajat saivat Jeesuksen kohtaamat ihmiset sätkimään tai vääntelehtimän Hänen 
karkottaessaan riivaajat, monet kutsuivat sitä Pyhän Hengen olemisesta jonkun yllä.    
 
Päättelimme, että kaikki on joko Jumalaa, paholaista tai ihmisen lihaa. Ja tässä asiayhteydessä 
tämä pätee myös ufoihin. 
 
Totuuden Henki  
 
On internetin vitsaus, että on niin monia ääniä sanomassa niin monia asioita ihmisille, jotka 
eivät koskaan ole kehittäneet korvaansa kuulemaan Paimenen ääntä.  
 
Ennen internetiä, jos jollakulla ihmisellä oli ajatus, johon keskivertoihminen sovelsi tervettä 
järkeä ja päätteli, että tuo ihminen on outo tai hölmö, tuo ihminen oli eristyksissä, koska ei ollut 
alustaa, jolla jakaa ajatuksensa massoille. Mutta internet on mahdollistanut jokaiselle alustan, 
ja hakukoneet voivat helposti löytää ihmisiä, joilla on outoja ajatuksia. Kun nämä ihmiset 
löytävät toisensa, he muodostavat ryhmän, joka kokonsa ja määränsä takia antaa uskottavuutta 
niille, jotka löytävät heidän nettisivustonsa tai katsovat heidän videoitaan.  



 
Nämä monet äänet rapauttavat terveen järjen, joka ei valitettavasti ole niin yleinen enää. 
 
Kaikki nämä äänet vaikuttavat kristittyyn niin, että ne vetävät häntä pois Mestarimme äänen 
luota. Ne ovat häiriötekijöitä ja valitettavasti elämme aikaa, jolloin ihmiset käyttävät 
päivästään tunteja tehden tietokoneellaan ei-tärkeitä asioita, mikä vain vahvistaa noiden äänten 
oikeellisuutta.  Kun tähän yhdistetään valheellinen turvallisuuden tunne, joka tulee 
vuorovaikutuksesta sellaisten ihmisten kanssa, joihin säilytetään välimatka tietokoneen kautta 
tapahtuvan kommunikaation luonteen ansiosta, kristitty voi mennä harhaan siinä, mihin hän 
uskoo. Etenkin, jos hänellä ei ole aitoja ihmissuhteita, jotka pitäisivät hänet tasapainossa.  
 
Tiedämme, ettei meillä tule olemaan kaikkia vastauksia ennen kuin pääsemme taivaaseen, sen 
tähden suuri osa elämästä on jossittelua, ja suurin osa siitä ei ole ajan ja vaivan väärti. Olet 
Korkeimman Jumalan lapsi. Olet taivaan kansalainen. Sinulla on Kristus sinussa ja Kristuksen 
mieli. Panosta aikaasi, älä kuluta aikaasi.  
 
Kristuksen mieli 
 
1. Kor. 2: 9-16:ssä Paavali opettaa, että silmä, korva ja mielikuvitus eivät voi tietää, mitä 
Jumala on meille valmistanut, mutta meillä on Pyhä Henki, joka paljastaa nämä asiat meille.  
Hän tutkii Isän sydäntä nähdäkseen, mitä Hän on meille valmistanut. 
 
Paavali jatkaa jakeissa 12-14 sanoen, että hengellisen ihmisen täytyy hengellisesti erottaa 
luonnolliset aistit ja se mitä hengen ihmisemme sanoo: "Opettamamme asiat vertaavat 
hengellisiä asioita hengellisiin." (suomennos tässä) 
 
Ja: "Nämä asiat täytyy erottaa hengellisesti." Tuossa juuri hän sanoo: "Mutta luonnollinen 
ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi 
sitä ymmärtää, koska se on tutkisteltava hengellisesti. Mutta teillä on Kristuksen mieli."  
 
Huomatkaa, meillä ei ole Jeesuksen mieltä – Jeesus ei asu sydämessäsi. Kristus asuu. Jeesus on 
ihminen, henkilö, joka nousi kuolleista ja jolla nyt on kirkastettu ruumis. Mutta meillä on Kristus 
ja Hänen mielensä – Kristus tarkoittaa jumaluutta, Isän Hengen kautta meillä on Hänen mielensä 
hengessämme.  
 
Avain siihen, että selviää elämässä armossa ja tasapainossa, on oppia vaeltamaan elämäntapana 
niin, että vertaa luonnollista Kristuksen mieleen sinussa. Kyse on prosessista. Ja tässä 
asiayhteydessä: jos se on Jumalasta, se tunnustaa, että Jeesus on Herra ja johdattaa ihmisiä 
syvemmälle siihen totuuteen. Jos se ei tee niin, se ei ole Jumalasta. Kyse on joko lihasta, 
jostakin luonnollisesta, tai paholainen pelaa pelejä ihmisten kanssa. Älä puuhastele paholaisen 
pelien parissa.   
 
Opi kuinka 'panna juttuja hyllylle' myöhemmin pohdittavaksi, vaikka tuo pohdinta tulee taivaassa. 
On joitakin asioita, jotka ovat vain häiriötekijöitä eivätkä tutkimisen arvoisia. Pidä pääasioina 
tärkeitä asioita, älä pidä pikkuasioita pääasioina.  
 
Uusi aihe ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 


