
The name of God: What 'Ehyeh asher Ehyeh' means #1 
Jumalan nimi: mitä “Ehyer asher Ehyeh” merkitsee #1  
  
Hei kaikki, 
ellet osaa hepreaa, yllä oleva otsikko on saattanut sinut pohtimaan mitä “ehyeh asher ehyeh” 
tarkoittaa. Herra sanoi nämä sanat itsestään puhuessaan Moosekselle palavasta pensaasta 2. 
Mooseksen kirjassa 3:14  
 
Kun Mooses kysyi Hänen nimeään, Hän vastasi (suomennettuna): “Minä olen se joka minä olen 
(hepreaksi “ehyeh asher ehyeh”), siksi sinun pitää kertoa Israelin lapsille, että MINÄ OLEN on 
lähettänyt sinut (Mooseksen) teidän luoksenne. Lause “MINÄ OLEN”, on yhteenveto heprean sanoista 
“ehyeh asher ehyeh. 
 
Käännettynä kirjaimellisesti heprean kielestä lause paljastaa kieliopillisesti tulevaisuuteen viittaavan 
aikamuodon, joka ei tule ilmi englannin (tai suomen kielessä): “Minä olen mikä minä olen (eli tulen 
olemaan). Tämä on kertakaikkinen “MINÄ OLEN”, joka on ajaton ja kaikkialla oleva suvereeni Jumala, 
mutta joka meille sisältää myös tulevaisuuden -Olen se mikä minä aina tulen olemaan. 
  
Jumalan nimet 
Pari vuosikymmentä sitten opetettiin paljon Jumalan pelastuksen nimistä. Erityisesti vallalla oli opetus 
nimestä “El Shaddai”, Jumala joka on kaikki riittävä tai Hän, joka täyttää sanansa 1. Mooseksen kirjan 
17:1 kohdan mukaisesti, kun Hän ilmestyi Aabrahamille ja Saaralle. 
Sitten 1. Mooseksen kirjan luvussa 22 oinaan tullessa uhratuksi Iisakin sijasta, Aabraham kutsuu 
Häntä nimellä “Jehovah Jireh”, Jumala joka huolehtii minusta. Ja myöhemmin näemme nimen 
Jehovah Rapha tai “Parantaja” Maran vesien äärellä 2. Mooseksen kirjan luvussa 16 tai Jehovah Nissi 
luvussa 2. Mooseksen kirjan luvussa 17 kun Mooses ylistää Jumalaa saatuaan voiton amalekilaisista, 
kutsuen Häntä “Jumala voitonlippuni”. Jeremian kirjassa 23: 5-6 Häntä kutsutaan myös 
“Oikeamielisyyden Jumalaksi “(Tsidkenu).  
Kaikki nuo ja myös muut Jumalan pelastuksen nimet ovat aikaan ja paikkaan sidottuja. Ne 
paljastetaan tietyn tapahtuman yhteydessä. Ne ovat määreellisiä. Niillä on tietty käyttötarkoitus -HÄN, 
joka täyttää sanansa minulle yhdellä alueella, Hän joka pitää minusta huolta toisella alueella. 
  
Me elämme rajallisessa maailmassa 
Me määrittelemme elämämme saavutettujen merkkipaalujen mukaan joko hyväksi tai huonoksi. 
Elämme elämän ja kuoleman vaihtelussa, hyvän ja pahan vuorotellessa, rakentaen ja repien alas. 
Ymmärrämme näin luontaisesti, että meillä on määritelty Jumala, joka on yhtenä hetkenä huolenpitäjä 
ja toisena voitonlippumme. 
Ja monet ovat oikeaan osuvasti viitanneet Häneen “vain” nimellä MINÄ OLEN: Jeesuksen toteamus 
on Johanneksen 8. luvussa jakeessa 58, kun Hän kertoi vallanpitäjille: “Aabraham iloitsi nähdessään 
minun päiväni. Hän näki sen ja iloitsi...totisesti, totisesti, minä sanon teille; ennen kuin Aabraham 
syntyi, MINÄ OLEN ollut.” 
  
Jeesus myös viittasi itseensä sanoilla “MINÄ OLEN” pidätyksensä yhteydessä Johanneksen 
evankeliumissa luvussa 18:5-6, kun häntä etsitään nimellä Jeesus Nasaretilainen, Hän vastaa tekstin 
mukaan: “MINÄ se OLEN. Ja kun hän sanoi “MINÄ OLEN”, he perääntyivät ja kaatuivat selälleen 
maahan. 
  
Jeesus myös sanoi olevansa “MINÄ OLEN” Matteuksen evankeliumin luvussa 14: 27-29. Hän tuli 
kävellen veden päällä heidän luokseen sanoen kirjaimellisesti: “Olkaa turvallisella mielellä: MINÄ (se) 
OLEN; älkää pelätkö. Ja Pietari sanoi, “Herra, jos sinä olet “MINÄ OLEN”, niin käske minun tulla 
luoksesi vettä pitkin.” Välittömästi Jeesus sanoi, “Tule.” 
  
Saatat olla kiinnostunut opetussarjastani, “MINÄ OLEN; kuka Jeesus on ja mistä hän tuli” -saatavilla 
kotisivujemme kautta). 
  
Loistokas aika on vielä edessä -parhaat päiväsi ovat edessäpäin. 
Kaikissa muissa Jumalan nimissä on lopullinen sisältö: Hän oli huolenpitäjä, Hän täytti lupauksensa, 
Hän oli voitonlippu vihollisen hyökätessä. Se on selvitetty lopullisesti, onnellinen loppu on saavutettu, 
me jatkamme eteenpäin. 
  



Mutta kun Hän kutsuu itseään “Olen se, mikä tulen aina olemaan” tai MINÄ OLEN, siinä ovat läsnä 
sekä nykyinen että tulevaisuuden aikamuoto. Ajattele tätä lausetta tällä tavoin; me Jeesukseen 
uskovat olemme ainoita ihmisiä maan päällä, joiden parhaat päivät ovat edessäpäin! Tämän kertoo 
lause “ehyeh asher ehyeh”. Olen se, mikä tulen olemaan. 
 
Efesolaiskirje 2: 6-7 on yhdenmukainen tämän lausuman kanssa, sanoen jakeessa kuusi, että meidät 
on asetettu taivaallisiin istumaan Kristuksen kanssa Isän oikealle puolelle ja tämä on meille annettu 
niin että tulevina aikoina HÄN (ISÄ) voi jatkuvasti osoittaa meille hyvän tahtonsa rikkaudet 
Jeesuksessa Kristuksessa. 
“Nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi mitä meistä tulee” I Johanneksen kirje 
3:2 
  
Tarkkaa maailmaa ympärilläsi 
Ajattelehan kehitysopin asiantuntijoita, jotka sanovat, ettemme ole muuta kuin luonnonoikkuja, ja siksi 
moraali, etiikka ja kaikki oikean ja väärän erottelu on meidän vallassamme. Mutta sisimmältämme 
olemme DNA:n luomus ja sidottuja siihen. Ei ole mitään lopullista totuutta ei kerta kaikkiaan mitään 
lopullista. Kun kuolet, kuolet kuin itikka maankamaralla -siinä se, elämä kaikkinensa on siinä. 
Tätä järkeilyä seuraten päädymme väistämättömästi lopputulokseen, että elämällä ei ole väliä, jos olet 
vain luonnon sattuma. Silloin elämällä ei ole arvoa; elämä ja kuolema saavat arvonsa 
määräenemmistöllä sinun elämääsi koskien. Mikä toivottomuus! 
  
Jos ei evoluutio, niin sitten psykologia kertoo meille, että meitä hallitsevat alitajuiset motivaatiot ja 
tunteet ja jos selvittelet ne, niin sitten voit löytää jonkun verran vastauksia ja rauhaa. Ja luultavammin 
inhoat äitiäsi (vitsi, vitsi). 
Jos ei kehitysoppi tai psykologia, niin sitten Marx oli oikeassa, että kohtalon määrittelevät taloudelliset 
ja yhteiskunnalliset voimat tai kuten muinaiset kreikkalaiset uskoivat, nykyhetkemme ja 
tulevaisuutemme määräävät tähdet tai kolme kohtalon jumalatarta. 
Jumala sanoo olevansa meidän Jumalamme sekä nykyhetkessä JA tulevaisuudessa -Hän sanoo, että 
tulevat ajat paljastavat jatkuvasti hänen hyvyytensä ja ystävällisyytensä meitä kohtaan Jeesuksessa 
Kristuksessa. Siinä tulevaisuudessa sinulla ja minulla on asema, joka on jyrkästi vastakkainen sen 
kanssa kuin mitä ympäröivällä maailmallamme ja enemmän kuin se, tämä tekee uskomme 
merkitykselliseksi maailmassa. Me olemme ainoat ihmiset maaplaneetalla, joilla on taattu siunaus ja 
eheys tulevaisuudessa. 
“Minä olen se mitä minä olen”, tai “ehyeh asher ehyeh” yhteen vedettynä “MINÄ OLEN”, on paljastus 
enemmästä kuin vain Jumalan nimestä tiettynä hetkenä, se kuvaa koko Hänen olemuksensa ydintä. 
Hän on El Shaddai, ja Jireh ja Nissi ja Rapha ja Tsidkenu -kaikki nämä ja enemmän. 
  
Mutta hänen ytimessään, Häntä ei luonnehdi vain se, että hän on apumme hädässä vaan Hän on 
HÄN, joka on luvannut loistokkaan tulevaisuuden ikuisessa valtakunnassaan. Hän on se mikä hän on 
ja tulee olemaan. “MINÄ OLEN”. 
  
Ensi viikolla -mitä tämä merkitsee vapaalle tahdolle. Siihen saakka, siunauksin, 
  
John Fenn/TS 
  
www.cwowi.org ja sähköposti cwowi@aol.com  
 

 
'ehyeh asher ehyeh' #2 - means you are bigger on the inside  

“ehyer asher ehyeh” #2 -merkitsee että olet suurempi sisältä 

  
Hei kaikki, 
Englanninkielinen lause “olen se mitä minä tulen olemaan” tai MINÄ OLEN, merkitsee, että ei ole vielä 
nähtävissä, mitä Jumalalla on varattuna tulevaisuudessa. 
  
Koska olemme Hänessä, se tarkoittaa, että myös me “olemme mitä me tulemme olemaan”. Lyhyesti 
ilmaistuna; 

http://www.cwowi.org/
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Olet suurempi sisäpuolelta kuin mitä elämäsi juuri tällä hetkellä heijastaa ulospäin.  
 
Jeesus vertasi taivaan valtakuntaa siemeneen. Kuinka monta omenapuuta onkaan yhdessä omenan 
siemenessä? Siemen on laajempi sisältä kuin se on ulkopuolelta. Ei väliä, puhutaanko 
sinapinsiemenistä, omenan siemenistä tai kookospähkinästä, tuo siemen on suurempi sisältä kuin 
miltä se näyttää päältäpäin, koska sen sisällä on lukematon määrä puita ja hedelmiä. 
  
Toivo ja unelmat, lahjat ja lahjakkuudet, joita kannat sydämessäsi ja sielussasi tarkoittavat, että olet 
suurempi sisäpuolelta kuin mitä elämäsi heijastaa ulospäin juuri nyt. Käyttäen itseäni esimerkkinä voin 
sanoa, että keskeytin ammattimaiset taideopinnot 12 vuoden ikäisenä, kun isäni jätti perheemme, 
koska en enää välittänyt mistään sen jälkeen vuosien ajan, kunnes kohtasin Isän ollessani 16 vuotta 
vanha. 
  
Mutta rakastan edelleen kuvataidetta, erityisesti Monetin ja Rembrandtin töitä. Suosikkiteokseni on 
kuitenkin “Paimentyttö” jonka Bouguereau maalasi vuonna 1889 ja joka on esillä Philbrookin 
taidemuseossa Tulsassa. Minulla on teoksesta kopio toimistoni seinällä -se muistuttaa minua 
vaimostani, kun olimme teini-ikäisiä, hänen sydämensä suuntautumisesta Herraa kohti ja myös Herran 
sydäntä Paimenena. Maalaus riippuu Barbin minulle 30 vuotta sitten antaman syntymäpäivälahjan 
vieressä - se on yksittäinen sivu Kuningas Jaakon Raamatun ensipainoksesta, joka on painettu 
vuonna 1611 ja tekstinä on Johanneksen evankeliumin luku 10: Hyvä Paimen. Ette varmaan olisi 
uskoneet minun olevan tällainen romantikko! Tällaisen Isä minusta loi! 
  
Aikoinaan halusin tulla valtameritutkijaksi tai meribiologiksi, ja jos ei sellaiseksi, niin sitten työskennellä 
kansallispuistossa. Otin lentotunteja teini-ikäisenä ja kun isäni omisti pienlentokoneen -ja vieläkin 
pidän lentämisestä. Pidän valtamerestä ja olen lumoutunut jalokivistä. Olisipa minulla vain aikaa 
veistää huonekaluja ja pienveneitä ja todella luoda puusta uusia esineitä! Minusta puu on yksi 
hämmästyttävimpiä asioita, mitä Herra keksi -sillä on niin paljon lajeja ja käyttötapoja ja puunrungot, 
voisin halata niitä koko päivä. Minusta ne ovat hämmästyttäviä. 
  
Mitä tulet olemaan, se tulet olemaan. Me olemme Hänessä ja Hän on meissä. Jos Hän on mitä Hän 
tulee olemaan, niin mekin. Hän on MINÄ OLEN ja me olemme hänessä ja siten sisällä “MINÄ OLEN” 
valtakunnassa (Pahoitteluni heille, jotka joutuvat kääntämään tekstin eri kielille, kun joudutte tekemään 
tällaisia kielellisiä loikkia, vitsi!) 
  
  
Millä tavoin voit olla suurempi sisältä kuin ulkoapäin? 
 
Olisi helppoa katsoa kaikkia inhimillisiä vaivoja ja rajoitteita, lopulta koittavaa kuolemaa ja 
jälleennäkemistä rakkaiden ja ystävien kanssa taivaassa huoaten toteutumattomien unelmien ja 
kehittämättä jääneiden lahjakkuuksien vuoksi, mutta siinä ei ole kaikki. Efesolaiskirjeessä 1:7 
sanotaan, että Isä tulee jatkuvasti tulevina aikoina osoittamaan armonsa rikkaudet meitä kohtaan. Jos 
sinä et ehdi vierailla Israelissa tämän elämän aikana, älä ole huolissasi. Sakarjan kirjassa sanotaan, 
että kaikki kansat tulevat kaupunkiin joka syyskuu tuhannen vuoden ajan palvoakseen Kuningasta 
Lehtimajajuhlan aikaan. Voin odottaa. 
  
Jos sinulla ei ole aikaa vapauttaa tai kehittää Luojan sinulle tätä elämää varten antamia lahjoja -älä ole 
huolissasi. Hän ei antanut tai luonut niitä siksi, että ne jäisivät kehittämättä, edessä olevat ajat 
odottavat sinua! Katsohan, nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta ei ole vielä käynyt ilmi mitä meistä 
tulee, kun näemme Hänet kasvoista kasvoihin. 
   
Katso valoa 
 
Valkoinen valo, jonka näemme päivittäin, koostuu itseasiassa seitsemästä eri väristä, kuten saatat 
muistaa koulusta: ROYGBIV (Red=Punainen, Orange=Oranssi, Yellow=Keltainen, Green=Vihreä, 
Blue=Sininen, Indigo=Indigo, Violetti=violetti). Ainakin näin tämä lista on englanniksi ja muistamalla 
“Roy G Biv” monet koululaiset pääsivät läpi luonnontieteiden kokeesta. 
  
Jos ottaisit väriliituja ja värittäisit nuo värit toistensa päälle paperilla, et kuitenkaan saisi näkyviin 
valkoista väriä. Tai mitään muutakaan auringonvaloa muistuttavaa. Meitä muistutetaan näistä 



yksittäisistä väreistä auringonnousujen ja auringonlaskujen aikana, verikuun ja kuun loistaessa 
sadonkorjuun aikana. Tuolloin auringon valo loistaa riittävän matalalla ja läpäisee maan ilmakehässä 
olevan pölyn, joka siivilöi pois kaikki paitsi punaisen ja oranssin ja joskus siniset aallonpituudet. 
Muuten meillä ei olisi mitään käsitystä siitä, että auringonvalo koostuu kaikista näistä seitsemästä 
väristä. 
  
Elämäsi on tuollaista. Taiteellinen tai musikaalinen lahja siellä, numeropää täällä, sanallinen 
lahjakkuus siellä ja toisaalla rakkaus kukkiin. Kyky tehdä töitä käsilläsi tässä ja kokkailla luontaisesti 
tuolla -kaikki näennäisesti toisistaan riippumattomia lahjoja, lahjakkuuksia ja luonnollisesti sinussa 
ilmeneviä asioita mielenkiintosi kohteiden kautta, kuitenkin ne kaikki yhdistyvät sinussa tehden sinusta 
“sen mikä sinusta tulee” tulevina aikoina. Mutta juuri nyt, ne muodostavat sinut - ainutlaatuisena, ei ole 
koskaan ollut ketään kaltaistasi eikä koskaan tule olemaan. 
  
Isä Jumala on riittävän valtava ja luova ottaakseen lastuja omasta Persoonastaan ja luodakseen 
ominaisuuksia meihin -sillä koska me tulemme Hänestä, niin Hän on tietenkin ensin omistanut nämä 
ominaisuudet. Olemme kuin palanen jättiläismäisessä palapelissä, me yhdessä muodostamme 
Kristuksen ruumiin ja persoonan. Kaikki meidän huumorintajustamme oikeudentuntoon -se on lähtöisin 
Hänestä. Jokainen yksittäinen alkunsa saava ihminen luodaan hänen luonteensa rakennusaineista, 
jotka muodostavat meidät. 
  
Kun Jeesus sanoi Luukkaan evankeliumissa 6:38 “antakaa, niin teille annetaan. Hyvä mitta, sullottu, 
puhdistettu ja kukkurainen”; Hän sanoi, että Herrassa antaminen ei koskaan poistu elämästäsi, se vain 
siirtyy tulevaisuuteesi, jossa sinusta huolehditaan joskus tulevana aikana. Antamisesi astuu 
tulevaisuuteen ja on varustusta tulevaa varten. 
  
Kun annamme rakkauttamme, voimavarojamme, elämää ja viisautta muille, mikään antimme ihmisille 
ei ole ikuista. Kaikki, mitä annamme muille, pelkästään siirtyy tulevaisuuteemme ja lähetetään meille 
takaisin, kun pääsemme käsiksi tuleviin aikoihin. Mikään ihmisille annettu tai heidän eteensä tehty asia 
ei ole heitetty hukkaan. 
  
Lause “ehyeh asher ehyeh” tai “Minä olen se mitä minä tulen olemaan: MINÄ OLEN on puhunut 
sinulle” 2. Mooseksen kirjan 3:14 kertoi muinaiselle Israelin kansalle heidän orjuutensa aikana 
Egyptissä, että heillä oli tulevaisuus. Heillä oli luvattu maa, sillä HÄN tiesi kansan olevan vielä orjia 
ulkoisesti nähtynä, vaikkakin he olivat paljon suurempia sisältä. Me elämme jo ikuisuudessa. Me 
emme kuole ja siirry iankaikkisuuteen, olemme juuri nyt jo iankaikkisuudessa. Et koskaan todella 
kuole, vaihdat vain osoitetta joksikin aikaa. Sinä olet se, mikä sinusta tulee. 
  
Jatkuu ensi viikolla…siihen saakka siunauksin, 
  
John Fenn/TS 
 
 www.cwowi.org ja sähköposti cwowi@aol.com 
 

John Fenn, Name of God ehyeh asher ehyeh  means hope # 3 

John Fenn, Jumalan nimi: ehyeh asher ehyeh merkitsee toivoa #3,  

 
Hei kaikki, 

Kun päätämme tämän tutkimuksemme Luojan nimestä “MINÄ OLEN” tai “ minä olen mitä minä tulen 
aina olemaan”, meidän täytyy todeta kuinka hänen huudahduksensa Moosekselle erotti Israelin muista 
kansoista, ja itse asiassa, kaikista muista filosofioista aina meidän päiviimme saakka. 
 
Jumala keksi toivon 
Aabrahamin aikoihin saakka Jumala ei ollut paljastanut itseään sellaisella tavalla Nooan päivien 
jälkeen, eikä tehnyt sitä toistamiseen ennen Mooseksen aikaa. Aabraham on ainoa henkilö, jota 
Vanhassa Testamentissa kutsutaan Jumalan ystäväksi. Ajattelepa, ei Aadam, Nooa tai Mooses tai 

http://www.cwowi.org/
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Elia  tullut kutsutuksi tällä tavalla. Vain Aabrahamia kutsutaan Jumalan ystäväksi Vanhassa 
Testamentissa (II Aikakirja, 20:7, Jesaja 41:8 ja Jaakob 2:23). 
 
Aabraham eli keskellä pakanauskontoja, joiden suurin toivo oli etteivät jumalat vihastuisi heille. Ei ollut 
mitään pakotietä, jumalien lepyttely uhraamalla oli ihmiskunnan tapa elää, vailla toivoa päästä 
siunauksen vapauttavaan olotilaan.. 
 
Kun Jumala ilmestyi Aabrahamille, kaikki muuttui. Nyt henkilö saattoi tuntea Herran, itse asiassa oppia 
tuntemaan Hänet. Hän ja Aabraham olivat ystäviä ja Jumala antoi lupauksen tuosta ystävyydestä 
myös Aabrahamin jälkeläisille. 
 
Voisimme sanoa siis, että Jumala ja Israel keksivät toivon koko maailman puolesta. “Olen se, mikä 
tulen aina olemaan” ei itsessään merkitse mitään ihmiskunnalle, koska se on Jumalan lausuma 
omasta olemassaolostaan. Se ei merkitsisi mitään ihmiskunnalle ellei Hän myös tarjoaisi tilaisuutta 
ihmiselle astua liittoon Hänen kanssaan -olla yhtä Hänen kanssaan: Hän meissä, me Hänessä. Ja 
juuri niin Hän teki. 
 
Jumalan ystävä 
Kun Hänestä tuli Aabrahamin ystävä ja kun Hän ilmestyi Moosekselle avatakseen tuon suhteen myös 
Aabrahamin jälkeläisille, tämä muutti kaiken. Toivo tarjottiin ihmiskunnalle: Teillä on tulevaisuus 
Minussa. Taakat ja tämän maailman tuska eivät kestä ikuisesti, Minussa teillä on rauha ja varma 
tulevaisuus. “Olen se, mikä minä tulen aina olemaan. Kulje minun mukanani”. 
 
Israel poikkesi ympäröivistä pakanakansoista. Nuo ihmiset elivät ja kuolivat ja heidän tietämyksensä 
mukaan siinä oli kaikki mitä oli. Ehkä he tulisivat takaisin ala-arvoisen eläimen muodossa, ehkä 
ihminen lakkaisi olemasta kuoleman jälkeen. Ehkä oli niin kuin egyptiläiset uskoivat, että “ka” (kuollut 
ruumis) ja “ba” (persoonallisuus/sielu) vain astuivat kuoleman valtakuntaan. Aina Aabrahamiin saakka, 
kukaan ei tiennyt mitä oli elämän rajan toisella puolella. 
 
Ja kun sitten Jumala ilmestyi Moosekselle ja sanoi “Minä olen se,mikä minä tulen aina olemaan” Hän 
sanoi samalla”Minä olen se mitä on kuoleman jälkeen” ja pelkistetysti “ Minä haluan olla liitossa 
kanssasi ja sinä minun kanssani, että siellä missä minä olisin, sinä olisit myös”. Tämä antoi 
ihmiskunnalle toivoa ja varmuutta. Tulevaisuus Jumalan ja häneen kuuluvien kanssa on valoisa, ja 
Hän on jo tulevaisuudessamme. Hän on “MINÄ OLEN”. Hän on jo siellä. Jumala toi Israelin kautta 
toivon maailmaan. 
 
Mitä on toivo? 
Raamatun määritelmä toivosta on suosiollinen ja varma odotus. Tämä poikkeaa nykyaikaisesta, usein 
amerikkalaisesta ja länsimaisesta tulkinnasta, joka kehottaa “ sinnittelemään” kuin kissanpoika 
roikkuen kynsillään puunoksasta -sinnittele vain siellä, toivo parasta, vain hetki pidempään! Tämä ei 
ole Raamatun ilmaisema toivo. Raamatun toivo on varma odotus. Sen vuoksi “Minä olen se mitä minä 
tulen olemaan” on ilmestys varmuudesta, toivosta  ja tiedossa olevasta tulevaisuudesta. 
 
Toivo on mielessä, sielussa, tunteissa ja ajatuksissa. Heprealaiskirje 6:17-20 asettaa tämän eteemme 
Aabrahamia koskien: 
 
“Siksi Jumala myöskin vannoi lupauksensa takeeksi vielä valan. Hän tahtoi tällä erityisellä tavalla 
osoittaa niille, joita  lupaus koskee, että hänen päätöksensä ei muutu. Noilla kahdella 
järkähtämättömällä sanallaan, joissa hän, Jumala, ei voi valehdella, hän tahtoi rohkaista meitä, hänen 
turviinsa paenneita, ja kannustaa pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme.Se toivo on elämämme 
ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme 
meni, kun hän oli tullut ylipapiksi jonka pappeus on ikuista, Melkisedekin pappeutta. /Raamattu KR 92 
 
Toivo on sielujemme ankkuri -tunteidemme, ajatustemme, mielialojemme, järkeilyjemme ankkuri. 
Ankkuri on lujasti kiinnitetty näkymättömiin meren pohjaan ja se sallii veneen keinua ja kohdata 
myrskyt vähäisimmän vastarinnan periaatteella. Elämäsi vene saattaa heilahdella siine tänne 
myrskyissä joita kohtaat, mutta ankkuri on lujasti kiinnitetty näkymättömiin pitäen sielusi vakaana. Pidä 
lujasti kiinni toivostasi. 
 



Toivo nousee yllä olevassa asiayhteydessä ilmestyksestä Jumalasta joka antoi ensin lupauksen 
Aabrahamille, sitten vahvisti  sen saman lupauksen hänelle.Ilmestyksestä tulee toivo  ja toivosta 
syntyy usko. Usko on sen todellisuutta (henkemme todistamaa) mitä toivotaan (sielustamme 
ilmestyksen kautta), varmuutta siitä, mitä ei vielä nähdä. 
 
Huomaa että toivo vaikka onkin sielullista, menee “väliverhon taakse” Toivo astuu sisään taivaaseen 
antamaan meille tuon varmuuden. Se on sinun ankkurisi, kiinnittyneenä toivoon taivaassa, jonne 
Jeesus on jo mennyt edeltä.  
 
Me emme vielä tunne taivasta kokemuksellisesti, mutta me tiedämme sen. Meillä on siitä ilmestys, 
varmuus sisällämme. Tuo ilmestys täyttää sielumme toivolla, ilolla, rauhalla ja  tietämyksellä siitä, että 
kestävä kansalaisuutemme on siellä ja me olemme läpikulkumatkalla kuolevan maailman halki. 
 
Jumala keksi toivon paljastamalla että Hän on “MINÄ OLEN” ja “Minä olen mitä minä tulen olemaan” ja 
sanomalla “Tulkaa minun kanssani!” Mitä armoa! Meidän maailmamme tarvitsee toivoa nyt enemmän 
kuin koskaan ja sinä ja minä olemme tuon toivon tuojia heille. Uusi aihe ensi viikolla, siihen saakka 
siunauksin, 
 
John Fenn/TS 
 
www.cwowi.org ja sähköposti cwowi@aol.com 
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