
How the Word became flesh, 1 of 4, 
Kuinka Sana tuli lihaksi, osa 1/4 
 
Hei kaikki, 
 
Tämä on se aika vuodesta, jolloin juhlimme Jeesuksen syntymää, mutta tämä opetussarja 
käsittelee Hänen elämäänsä ennen kuin Hän jätti taivaan tullakseen Ihmisen Pojaksi. Jes. 9:6 
sanoo osin: "…lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu..."  
 
Jumala on niin maailmaa rakastanut, että Hän antoi taivaasta Poikansa, josta tuli Jeesus-lapsi, 
joka syntyi Betlehemissä. Joh. 17:5:ssa Jeesus puhuu Isälle ja sanoo: "...kirkasta sinä minut 
tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennen kuin maailma olikaan..."  
 
Jumalan Sana 
 
Jumalan Sana on ensisijaisesti se persona, joka on Jumalan Sana. Kirjoitettu Sana virtaa siitä 
persoonasta, joka on Jumalan Sana ja Pyhä Henki tuo elämän noihin kirjoitettuihin sanoihin. 
 
Valitettavasti meidän päivinämme monet kristityt tuntevat kirjoitetun Sanan paremmin kuin he 
tuntevat sen persoonan, joka on Sana. Minulla ei ole riittävästi sormia ja varpaita laskemaan, 
kuinka monta kertaa olen sanonut itselleni tai Barbille: " Jos he tuntisivat Hänet paremmin, he 
eivät ajattelisi Sanan sanovan noin." Kirjoitettu Sana virtaa siitä persoonasta, joka on Sana.  
 
Jos joku kertoo minulle vaimoni sanoneen jotakin, joka ei ole yhdenmukaista sen kanssa, 
jollainen tiedän hänen olevan, sanon kertojalle: "Tuo ei kuulosta häneltä." Samoin on sen 
kohdalla, mitä jotkut sanovat Raamatun sanovan – jos he tuntisivat Hänet, he eivät ajattelisi 
Raamatun sanovan noin.  
 
Jotkut 'seisovat Sanan päällä' ilman, että olisivat koskaan kääntyneet todellisen Jumalan Sanan 
puoleen nähdäkseen, onko Hän samaa mieltä heidän kanssaan.  Ja jos todellinen Sana ei ole 
samaa mieltä sen kirjoitetun Sanan kanssa, jonka 'päällä' tuo henkilö on valinnut 'seistä', ei ole 
mitään Pyhän Hengen läsnäoloa saamaan sitä aikaan, eikä edes antamaan sisäistä todistusta tuon 
henkilön sisälle asiasta. Hän voi puhua kirjoitettua Sanaa vaikka kuinka paljon, mutta hänen 
julistuksissaan ei ole yhtään Elämää. 
 
Emme voi erottaa kirjoitettua Sanaa Sanan persoonasta. Kirjoitettu Sana ei ole mikään loitsujen 
kirja, niin että jos käyttää tiettyjä sanoja tai tekee tiettyjä tekoja, 'taikarahaa' putoilee 
pankkitilillesi. Eikä persoona, joka on Sana, hetkahda siitä, että toistamme kirjoitettuja Sanan 
kohtia loputtomasti.  
 
Hepr.1: 1-3 sanoo näin: "Sitten kuin Jumala (Isä) muinoin monesti ja monella tapaa oli puhunut 
isille profeettain kautta, on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän 
on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut. " 
 
"ja joka, ollen hänen kirkkautensa säteily ja hänen (Isän) olemuksensa kuva ja kantaen kaikki 
voimansa (Isän voiman) sanalla, on, toimitettuaan puhdistuksen synneistä, istunut Majesteetin 
oikealle puolelle korkeuksissa..."  
 
Huomaa, että Jeesus Kristus kantaa kaikki asiat Isän voiman Sanalla – tämä ei sano, että Sanassa 
on voima, vaan sen sijaan, että Jeesus kantaa (pitää yllä) kaikki asiat Isän voiman Sanalla. Isällä 
on voima, ei Jeesuksella. Jeesus on Isänsä voiman Sana.  
 
Esimerkiksi 



Sanotaan vaikka, että joku isä käskee poikaansa menemään ulos kutsumaan veljiään ja sisariaan 
sisälle, koska on aika syödä päivällistä. Jos yksi pojan sisaruksista vastustelee, poika saattaa 
sanoa: 'Kerron isälle'. Voima on isässä, joka pysyy talossa, poika on vain ilmaus isän tahdosta, 
joka ilmenee isän sanassa pojalle ja sitten pojan kautta pojan sisaruksille. 
 
Pojalla on auktoriteetti toimeenpanna isänsä sanat ja käskyt, mutta voima sijaitsee isässä. 
Voisimme sanoa, että poika lähetettiin isältä käskemään tämän sisaruksia tulemaan sisälle 
päivälliselle, mikä tekee pojasta hänen isänsä sanan. Tuota on Jeesus meidän Taivaalliselle 
Isällemme. Jeesus pitää yllä kaikkea Isän voiman Sanalla.   
 
Sen tähden meille kerrotaan tässä kohdassa, että Isä nimitti (engl. Raamatun käännös) Hänet 
kaiken perilliseksi. Sen tähden Fil. 2: 5-11 (jae 9) sanoo, että Isä Jeesuksen tekojen tähden on 
antanut Hänelle nimen, joka on kaikkien nimien yläpuolella. Sen tähden osoitamme 
rukouspyyntömme Isälle, kuten Jeesus käski ja kuten nähdään kautta koko UT:n. Emme pyydä 
Pyhältä Hengeltä, emmekä Jeesukselta, vaan Jeesus sanoi, että pyydetään Isältä Hänen 
nimessään. Miksi? Isällä on voima. Jeesus on tuon voiman ilmaus, tuon voiman Sana, mutta voima, 
mukaan luettuna voima vastata rukoukseen, on Isällä.  
 
(Ettehän lähetä minulle sähköpostia sanoen jotakin sellaista kuin: 'Mutta minä rukoilen tai 
pyydän Pyhältä Hengeltä' tai 'onko ok, jos sanon Pyhä Henki, ole niin hyvä ja…' tai 'Olen aina 
pyytänyt Jeesukselta asioita' – tottele vain Jeesusta ja muuta tapasi ja astut Isäsi kanssa 
vaeltamisessa korkeammalle, sillä kaikessa on kyse Isästä ja siitä että Hänen tahtonsa tapahtuu 
maan päällä niin kuin taivaassa. Ei ole mitään rukousta osoitettuna Pyhälle Hengelle eikä 
Jeesukselle osoitettua rukouspyyntöä, lähtien Isä meidän –rukouksesta kaikkialle UT:n kirjeisiin. 
Peittääkö Hän toisinaan meidän tietämättömyytemme, kyllä. Mutta nyt tunnet polun 
korkeampaan totuuteen, ja kyse on yksinkertaisesti Jeesuksen tottelemisesta, joten vaihda 
tottelemattomuudesta kuuliaisuuteen.) 
 
Jeesus on Isän tahto lihaksi tulleena  
 
Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala... Ja Sana tuli lihaksi ja asui 
meidän keskellämme…(Joh. 1:1, 14) 
 
Kuinka tämä tapahtui? Sattuiko vain yhtäkkiä, että Jeesus jätti taivaan tullakseen siitetyksi 
Marian kohtuun? Ei, tarinaan liittyy niin paljon enemmän… mennään takaisin noin vuoteen 1100 
eKr., kun Samuel-poika on temppelissä Eelin, ylimmäisen papin apulaisena. Hän on sikeässä 
unessa, kun Herra tulee hänen huoneeseensa... 
 
Meille kerrotaan 1. Sam. 3:1:ssä: "Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt 
(Herrasta) olleet tavallisia." Herra kutsui poikaa kolmesti ja kun Eeli oli kertonut pojalle, että 
kyse oli Herrasta, jae 10 sanoo näin: "Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niin kuin edellisilläkin 
kerroilla: "Samuel, Samuel!" " 
 
Jae 21 kertoo meille tämän olleen uusi aika Samuelille ja Israelille, avointen Herran näkyjen 
alku. Joosuan kuoleman ja ensimmäisen kuninkaan, Saulin välissä Israel oli ainoastaan löyhästi 
yhteen liittyneiden heimojen joukko, jota kriisien aikaan johti tuomari, joka ilmaantui 
ratkaisemaan tuon ongelman.  
 
Samuel oli ensimmäinen profeetta ensimmäiselle kuninkaalle ja se loi sen ennakkotapauksen, 
että jokaisella Israelin ja Juudan kuninkaalla olisi yksi (tai useampi) profeetta auttamassa maan 
johtamisessa. Kuiva aika, jolloin ei ollut mitään avointa näkyä Herran Sanasta, oli ohi. Meille 
kerrotaan alkaen poikaprofeetta Samuelista: "sillä Herra (Yahweh/YHWH) ilmestyi Samuelille 
Siilossa Herran sanan kautta..." 
 



Ymmärrä, kuka Samuel oli... 
 
Kun Herran Sana alkoi ilmestyä Samuelille, se loi ennakkotapauksen kaikkien profeettojen 
seurattavaksi. Fraasi, jonka näemme profeettojen kirjoissa: "Herran Sana tuli..." ei tarkoita, että 
joku profeetta istui pöydän ääressä sulkakynän ja kirjakäärön kanssa ja että hänen kättänsä 
ohjattiin muistikirjaan merkitsemisen harjoituksessa, josta tuli esimerkiksi Jeremian kirja. 
 
Ei! Se merkitsee, että Samuelista lähtien halki vuosisatojen, se persoona, joka ON Herran Sana, 
ilmestyi profeetoille ja kertoi heille, mitä Hän kertoi kansakunnalle tai Hänen mukanaan tuli 
myös näky tulevista asioista. Herran Sanan ilmestyminen Samuelille loi ennakkotapauksen 
kaikille lopuille uuden Israelin kansakunnan profeetoille. Jatkamme tästä ensi viikolla, siihen 
saakka, siunauksin. 
 
John Fenn/LL 
 
How the Word became flesh, 2 of 4, 
Kuinka Sana tuli lihaksi, osa 2/4 
 
Hei kaikki, 
 
Päätin viime viikolla puhuen siitä, kuinka ilmauksen 'Herran Sana tuli…, profeetalle', ei 
tarkoittanut sitä, että profeetan käsi liikkui ikään kuin näkymätön taivaallinen käsi olisi sitä 
ohjannut profeetan kirjoittaessa, vaan kyse oli itse asiassa Herran Sanaksi kutsutun persoonan 
ilmestymisestä. 
 
Tuo ilmaus, jota käytetään 1. Sam. 3: 21:ssa "Herra ilmaisi itsensä Samuelille 'Herran Sanana'", 
määritteli vuosisatojen kuluessa seuraaville profeetoille ilmauksen 'Herran Sana'. Se merkitsee, 
että se Persoona, joka on Herran Sana, Isän Poika, ilmestyi profeetoille vuosisatojen kuluessa… 
ihmeellistä…  
 
Pieni vastuuvapauslauseke... 
 
Se ei tarkoita, että joka ikinen kerta, kun näet ilmauksen 'Herran sana' Vanhassa testamentissa, 
se merkitsee Herran ilmestymistä – usein Raamattu on epäselvä – joskus kuten meidän 
aikanamme, saatamme sanoa 'Herra kertoi minulle' tai 'tämä on Herran sana minulle 
siitä'...Mutta hyvin usein Raamattu on hyvin selkeä siinä, että kyse oli ilmestyksestä, erityisesti 
kirjojen alussa tai Israelille tai Juudalle annetun sanan alussa, näet tuon ilmauksen.  
 
Esimerkiksi... 
 
Jer. 1: 1-9:ssä meillä on tämä: 
 
"Jeremian, Hilkian pojan, sanat...Hänelle tuli Herran sana Juudan kuninkaan Joosian, Aamonin 
pojan, päivinä tämän kolmantenatoista hallitusvuotena... Minulle tuli tämä Herran sana ' "Jo 
ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä 
synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi". Mutta minä sanoin: "Voi 
Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." (Heb: na'ar: nuori teini-
ikäinen, noin 13-vuotias) '... Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani..." 
 
Joten tässä näemme Herran Sanan tulleen Jeremian luo persoonana, Herran Sanana, sillä hän 
sanoo jakeessa 9: "...Hän ojensi kätensä ja kosketti minun suutani." Koko keskustelu, josta tuli 
Jeremian kirja, oli Herran ilmestymistä Herran Sanana Jeremialle näkyjen sarjassa, antaakseen 
tälle sanoja kansakunnalle.   
 



Jesaja, Hesekiel, ja muut...  
 
Jesaja 1:1 alkaa: "Jesajan näky..." ja jakeessa 10: "Kuulkaa Herran sana..." Hänen 'sanansa' tuli 
näkynä.  
 
Hesekiel 1:3:ssa hän sanoo: "… tuli Jumalan Sana pappi Hesekielille..." hänen seisoessaan Eufrat-
virran sivuhaaran varrella, kun hän on Hengessä ja näkee Jumalan valtaistuimen täydellisenä 
kerubeineen tulipalloina lentämässä suoraan hänen yläpuolellaan olevalla valtaistuintasanteella. 
Hän kuvaa sateenkaaren valtaistuimen yläpuolella, kirkkaan lattian, ja sen kuinka Herra ilmestyi 
tulen ja valon olentona… ja sitten Herra alkoi puhua hänelle hänen kansakunnastaan.  
 
Hoosea 1:1: " Herran sana, joka tuli Hoosealle...sanoi Herra Hoosealle..." 3:1: " Sitten sanoi 
Herra minulle..." 
 
Aamos 1: 1, 3, 6: "Aamoksen sanat... mitä hän näyssä näki Israelista...näin sanoo Herra...näin 
sanoo Herra..."  
 
Obadja jae 1: " Obadjan näky. Herra, Herra sanoo Edomista näin..." 
 
Joona 1: 1, 3; 3:1: " Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana..." Mutta Joona nousi 
paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ...  astui siihen (laivaan) mennäkseen heidän 
kanssansa Tarsiiseen (Espanjaan), pois Herran kasvojen edestä…" Joonalle tuli toistamiseen tämä 
Herran sana..."  
 
(Englanniksi jää huomaamatta tekstin kertovan suoraan meille, että Joona pakeni pois Herran 
läsnäolosta – juurisana läsnäololle 'paneh' hepreaksi, tarkoittaa sananmukaisesti "Kasvot". "Joona 
nousi ja pakeni Herran kasvojen edestä.") 
 
Miika 1:1: "Herran Sana, joka tuli… Miikalle… se, mitä hän näki Samariaa ja Jerusalemia 
vastaan..." 
 
Naahum 1: 1: " Ennustus Niinivestä. Elkosilaisen Naahumin näyn kirja..." 
 
Habakuk 1:1, 2: 2: " Ennustus, jonka profeetta Habakuk näki... Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: 
"Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea". "  
 
Rakastan Habakukin kuvausta Herrasta 3:4:ssä:  
 
"Hänen kirkkautensa oli kirkas valo, ja valon säteitä tuli Hänen käsistään, johon Hänen voimansa 
oli keskittynyt." (suomennos tässä) 
 
Syy siihen, miksi tämä on merkityksellistä, on se, että Hänen käsistään tulevat valon säteet sopii 
5. Moos. 9:10:en, joka sanoo, että Jumalan sormi kaiversi 10 käskyä kiveen – maailman 
ensimmäinen maininta meidän lasersäteeksi kutsumastamme asiasta – valon säteet tulivat Hänen 
sormistaan kaivertaen kiveen 10 käskyä. 
 
Sakarja, toiseksi viimeinen Vanhan testamentin kirja alkaa 1:1:ssä: "...tuli profeetta Sakarjalle … 
tämä Herran sana..." ja 2:1:ssä: "Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oli mies ..." ja 
3:1:ssä: "Ja hän näytti minulle..." 
 
Se mitä olen tehnyt, olen kuljettanut meidät vuosisatojen halki, jolloin se Persoona, jota 
kutsutaan Herran Sanaksi, ilmestyi profeetoille. Lähtien ensimmäisestä Herran Sanan 
ilmestymisestä Hänen tullessaan ja seisoessaan Samuel-pojan makuuhuoneessa n. 1.100 eKr. 



aina Sakarjaan, joka näki Herran Sanan n. 500 eKr., meidän Herramme ilmestyi profeetoille 
Herran (Isän) Sanana.  
 
Ja sen tähden Joh. 1: 14 sanoo yksinkertaisesti: "Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän 
keskellämme." 
 
Voitko kuvitella sitä pelonsekaista kunnioitusta, kun opetuslapset tajusivat, että Jeesus-ihminen 
oli ensin Poika, joka annettiin, joka ilmestyi kaikille noille profeetoille halki vuosisatojen ja nyt 
seisoi heidän edessään?! Ihmeellistä armoa. Ensi viikolla: kuinka siirtyminen taivaasta maahan 
tapahtui… siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 
 
How the Word became flesh, 3 of 4, 
Kuinka Sana tuli lihaksi, osa 3/4 
 
Hei kaikki, 
 
Jäin viime viikolla siihen, että puhuin siitä, kuinka apostolien täytyi olla syvän kunnioituksen 
vallassa tajutessaan, että Herran Sana, joka oli ilmestynyt profeetoille halki vuosisatojen, oli 
jättänyt taivaan tullakseen tehdyksi ihmiseksi ja asuakseen heidän joukossaan. Voitko kuvitella 
heidän ajatuksiaan?  
 
Kuinka Poika, joka annettiin, tuli Lapseksi, joka syntyi?  
 
Fil. 2: 5-11:ssa Paavali kirjoittaa:  
 
"Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin 
Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan 
muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän 
nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden 
onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä 
korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman..." 
 
Tuo Raamatun kohta kertoo meille, että Kristus, Poika joka tuli taivaasta, 'tyhjensi Itsensä', ja 
tuli ihmiseksi. Hänet 'havaittiin olennaltaan' sellaiseksi kuin ihminen – mikä ihmeellinen muutos 
Hänelle siirtyä rajoittamattomuudesta Hengen maailmassa fyysisen kehon rajoihin. 
 
Kreikan sana 'tyhjentää' on 'kenoo' ja tarkoittaa 'tyhjentää täysin, tehdä tyhjäksi, määrätä 
arvottomaksi' (niin kuin silloin kun vesikannu tyhjennetään, tyhjällä kannulla ei ole mitään arvoa, 
sillä sen sisältö on tyhjennetty.) Kristus teki Itsensä 'arvottomaksi', tyhjensi Itsensä täysin, jotta 
saattoi jättää taivaan tullakseen ihmiseksi.  
 
Jeesus-poika ei tehnyt ihmeitä  
 
Se tarkoittaa, että Kristus, Poika, Isän Sana, tyhjensi Itsensä kaikista oikeuksista ja 
velvollisuuksista Isän ainoana Poikana. Meille se merkitsee sitä, että kun Pojalle annettiin 
ihmisnimi Jeesus, Hän ei elänyt Jumalan Poikana, vaan ihmisenä. Heti kun Pyhä Henki tuli Hänen 
ylleen, Hän eli Hengen täyttämänä ihmisenä.  
 
Se tarkoittaa sitä, että roomalaiskatolinen opetus siitä, että Jeesus-poika teki ihmeitä, on 
väärää. Hän ei tehnyt mitään ihmeitä ennen vesikastettaan, jolloin Pyhä Henki tuli Hänen 
päälleen sillä hetkellä. Se tarkoittaa myös, että koska Hän teki ihmeitä Hengen täyttämänä 



ihmisenä, me myös teemme samanlaisia ihmeitä*, sillä myös meille on annettu Pyhä Henki. 
Vaikka Raamattu sanoo Hänen saaneen Hengen 'ei määrämitalla'*, meillä on Pyhä Henki sen 
(uskon) määrän** mukaan, minkä Jumala on kullekin suonut. (*Joh. 14: 12, Joh. 3: 34, **Room. 
12: 3) 
 
Ilmestys joka minulla oli  
 
Vuonna 1989 olin lukenut Filippiläiskirjeen luvun 2, mutten ollut koskaan tutkinut sitä syvällisesti. 
Mutta erään Herran ja 'enkelikseni' (suojelusenkelikseni) kutsumani enkelin ilmestymisen aikana 
kysyin: "Millaista oli silloin, kun Herra jätti taivaan? Kuinka se tapahtui?" Tiesin, mitä Gabriel oli 
kertonut Marialle Lk. 1:35:ssä, kun Maria kysyi, kuinka se tapahtuisi, että Jumala sikiäisi hänen 
kohdussaan:   
 
"Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut..." 
 
Tässä käytetty sana 'voima' on 'dunamis', josta me saamme sanan 'dynamiitti', ja tarkoittaa 
voimaa. Sana 'varjota' tarkoittaa 'peittää kuin pilvi'. Joten Korkeimman voima peitti Marian kuin 
pilvi. Enemmän siitä ensi viikolla.  
 
Mutta kysymykseni Herralle ja enkelille oli, miltä se näytti, kuinka se tapahtui? Yhtäkkiä olin 
Hengessä seisomassa taivaassa. Ei ollut lainkaan ihmisiä, oli vain enkeleitä ja he kaikki olivat 
tiiviisti yhdessä niin kuin väkijoukko paraatia katsomassa. Olin seisomassa enkelijoukon takana 
tarkkailijana, enkä ollut siinä kohdassa varma näkemästäni.  
 
Enkelien välissä oli kapea, avoin polku, riittävän leveä vain yhdelle henkilölle käveltäväksi.   
Jotkut katselivat siltä puolelta, jolla olin, toiset katsoivat polun toiselta puolelta meidän 
suuntaamme. Mutta kukaan ei katsonut tuon kapean polun toisella puolella olevaa enkeliä – 
kaikki silmät olivat kohdistuneet Isän valtaistuimen loistavan valkoiseen valoon, sillä tuo polku 
johti Hänestä enkelijoukon halki.  
 
Ulos tuosta valosta astui Herra  
  
Hän näytti siltä Herralta, jonka olen nähnyt niin monta kertaa ilmestyneenä – olin aiemmin 
pohtinut, missä määrin, jos lainkaan Marian DNA oli muovannut Hänen piirteitään ja olin vähän 
hämmästynyt nähdessäni Hänen, jonka näin jättävät taivaan, näyttävän samalta kuin ylös 
noussut Herra, jonka olin nähnyt ilmestyksissä. Katsoin Kristuksen jättävän Isän valon 
kulkeakseen syvän kunnioituksen vallassa kumartavien enkelten reunustamaa polkua; enkelit 
joko kumarsivat vyötäröstä saakka tai olivat polvistuneina kahden tai yhden polven varassa, 
mutta kaikkien katseet olivat alas painuneina, kun he hiljaisina katselivat Kristuksen kävelevän 
Isän valtaistumelta heidän keskellään olevaa polkua pitkin.  
 
Minusta katsoen se tapahtui oikealta vasemmalle, ja havaitsin olevani hieman valtaistuinta kohti 
kääntyneenä Herran lähestyessä ja sitten Hän kulki ohitsemme. En koskaan kääntynyt 
vasemmalle nähdäkseni, mihin polku johti, sillä olin yhtäkkiä takaisin olohuoneessani Herran ja 
enkelin kanssa. Olin häkeltynyt tajutessani, että minulle oli juuri näytetty välähdys siitä, jolloin 
Hän tyhjensi itsensä kaikista oikeuksista ja etuoikeuksista Isän ainoana Poikana tullakseen 
tehdyksi ihmisolennoksi.   
 
Olin täynnä syvää kunnioitusta, ihmetystä. Aluksi en kyennyt puhumaan, se oli niin häkellyttävää. 
Kaikki se, minkä tiesin mielessäni siitä, että Isä antoi ainoan Poikansa, oli nyt tullut eläväksi 
totuudeksi. Heittäydyin kasvot maata kohti Hänen eteensä: "Voi Herra, olet NIIN palvonnan 
arvoinen, olet arvollinen… " ja sitten häkellyin jälleen siihen pisteeseen saakka, että vain 
makasin jälleen hiljaisuudessa.   
 



Saatuani jälleen voimani takaisin  
  
Kysyin Herralta, voisiko Hän todentaa Raamatulla sen, minkä Hän oli sallinut minun nähdä. Hän 
käski minun tutkia Heprealaiskirjeen kohtaa 10:5, minkä teinkin: 
 
"Sen tähden hän maailmaan tullessaan sanoo: "Uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin 
sinä minulle valmistit'" jakeet 6-7 jatkavat: " polttouhreihin ja syntiuhreihin sinä et 
mielistynyt.  Silloin minä sanoin: 'Katso, minä tulen - kirjakääröön (kirjaan, se on Vanha 
testamentti) on minusta kirjoitettu-tekemään sinun tahtosi, Jumala (Isä).'" 
 
Kun Poika oli tyhjentämässä Itseään, Hän sanoi Isälle tietävänsä, ettei Isä tahtonut härkien ja 
vuohien verta, vaan että Isä oli valmistanut Hänelle (=Pojalle) ruumiin – ja Hän menisi tekemään 
Isän tahdon.  
Ja tuo ruumis – kyse oli ikuisesta muutoksesta. Jeesus nousi kuolleista ihmisruumiissa ja tulee 
aina olemaan ihminen. Itse asiassa ylösnousemuksen päivästä puhuessaan Apt. 13:33 lainaa 
psalmia 2 profeetallisena: "Tänä päivänä minä sinut synnytin." (engl. tänään minusta on tullut 
sinun Isäsi). Isä on yhä Hengen maailmassa omaten Hengen ruumiin. Mutta Hänen Sanansa, joka 
pitää kaikkea koossa Isänsä voimalla, on ihminen ja tulee aina olemaan. Se muutti Isä–Poika –
suhteen ikuiseksi ajaksi.    
 
Sikäli kun tiedämme, Hän tulee olemaan ainoa, jolla on lihassaan maailmassa saadut arvet. 
Poika siirtyi Hengessä olemisesta, jolloin Hän oli ajan ja paikan yläpuolella, siihen, että oli 
rajoitettu maan päälliseen kehoon tuossa kehossa olevin rajoittein.  
 
Hän, joka loi Aadamin ruumiin, on nyt rajoittanut Itsensä juuri sellaiseen kehoon. Ensimmäistä 
kertaa ikuisuudessa Poika havaitsi joutuvansa oppimaan henkilökohtaisesti, mitä merkitsee 
kävellä, puhua, käydä wc:ssä, syödä, jotta saa voimia, kulkea paikasta toiseen ei ajatuksen 
voimasta, vaan asettamalla toinen jalka toisen eteen, kun Hän käveli johonkin paikkaan.  
 
Lopetamme tuohon ja jatkamme ensin viikolla fysiologiasta liittyen siihen, miksi Isän täytyi 
valmistaa ruumis Pojalleen – ja enemmän. Siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 
 
How the Word became flesh, 4 of 4, When was He born? 
Kuinka Sana tuli lihaksi, osa 4/4, Koska Hän syntyi? 
 
Hei kaikki, 
 
Päätetään tutkiskelumme siitä, kuinka Sana tuli lihaksi ml. se, koska Hän on saattanut syntyä...  
 
Miksi Isän täytyi valmistaa ruumis 
 
Kuinka taivaassa oleva Poika, jolla on taivaallinen ruumis, tuli ihmiseksi? Hänen täytyisi 
hedelmöittää naisen 'muna' tai munasolu. Se että nainen oli neitsyt, oli merkki, todiste 
Jeesuksen jumalallisesta alkuperästä, lausunto Isän tinkimättömyydestä.  
 
Marian munasolu antoi ruumiin Kristukselle tulla Jeesukseksi hedelmöittymisessä. Kuinka tuo 
hedelmöittymisen mysteeri tapahtui, on juuri sellainen, mysteeri. Me luemme: "Ruumiin sinä 
minulle valmistit." Se tapahtui Marian kautta.  
 
Vauvan sukupuolen ja veren määrää miesosapuoli hedelmöittymisessä. Se kertoo meille, että 
Jeesuksen ruumiin läpi virrannut veri ei ollut Aadamin syntiin lankeamisen tahraamaa, koska 



Hänen ruumiissaan muodostunut veri ei ollut maallista alkuperää. Tämä on kristinuskon ydin. 
Että ihminen Jeesus on synnitön, ja Jumala lihassa. Noin se tapahtui. Ilman tätä kristinusko on 
tyhjä filosofioiden joukko. Mutta kristinusko on 'mystistä' alusta alkaen.   
 
Hänen syntyessään... 
 
Luulen meidän kaikkien tietävän, että Jeesus syntyi joko keväällä tai syksyllä useista syistä. itse 
asiassa olen kirjoittanut silloin tällöin Hänen syntymänsä ajoittumisesta Lk. 1:5:ssä olevan 
Luukkaan informaation perusteella: hänen kertoessa Johannes Kastajan isän olleen pappi Abian 
osastoa. Jos tiedämme, koska Johannes Kastaja syntyi, voimme päätellä sen, koska Jeesus 
syntyi.   
  
Lyhyt yhteenveto: Pappeja oli 24 osastoa ja jokainen niistä palveli vuorollaan viikon, ja 1. Aikak. 
24:10:ssä meille kerrotaan Abian olevan kahdeksantena vuorossa tai kahdeksas viikko 
palvelukierrossa. Sen lisäksi kaikki papit työskentelivät happamattoman leivän 
juhlan/pääsiäisviikon, helluntain ja lehtimajajuhlan aikana. (5. Moos. 16:16)  
 
He vuorottelivat 24 viikon ajan keväällä pääsiäisestä lähtien ja toisen 24 viikon kierroksen 
syksyllä alkaen rosh hashanasta/pasuunansoiton juhlasta.   
 
Esimerkiksi; Jos Luukkaan dokumentoima aika Sakarjalle oli kevään kierrokselle, aloitamme ja 
lisäämme 10 viikkoa tietääksemme, milloin Sakarja palveli temppelissä. (8 viikkoa plus kaksi 
viikkoa happamattoman leivän juhlalle ja helluntaille). Ja lisätään noin kaksi viikkoa erossaolon 
aikaa ennen kuin hän saattoi olla intiimissä kanssakäymisessä vaimonsa kanssa* niin että 
kaikkiaan 12 viikkoa helluntain jälkeen on varhaisin ajankohta, jolloin Johannes Kastaja on 
saattanut saada alkunsa. *3 Moos.12: 5, 15: 25 
 
Esimerkiksi jos käytämme vuotta 2021 esimerkkinä: juutalainen pääsiäinen oli 27 maaliskuuta, ja 
12 viikkoa eteenpäin tarkoittaa aikaisintaan kesäkuun puolivälistä kuun loppuun, jolloin 
Johannes Kastaja on voinut saada alkunsa. Kun Elisabet oli kuudennella kuukaudellaan* tai 
joulukuun puolivälistä kuun jälkipuoliskolle tai tammikuun alussa, hän tapasi Marian, jonka luona 
Gabriel oli vieraillut. Mikä tarkoittaa, että Johannes Kastaja olisi syntynyt juutalaisen pääsiäisen 
tienoilla. Tuon ajan opetus oli, että Elia ilmestyisi pääsiäisenä, joten tämä sopii siihen 
aikajanaan. *Lk 1: 24-26 (Vaikka voisi argumentoida, että Johannes Kastaja on saattanut aloittaa 
palvelutyönsä pääsiäisen tienoilla.) 
 
Menemme eteenpäin tuosta Elisabetin ja Marian tapaamisesta joulu-tammikuun tietämillä ja 
lisäämme 9-10 kuukautta Marian raskautta siitä lähtien, mikä asettaa Jeesuksen syntymän syys- 
tai lokakuulle. Se tarkoittaisi sitä, että Jeesus syntyisi lähellä lehtimajajuhlaa, jolloin Israel 
juhlii Jumalan asumistaan ihmisten kanssa, mikä tekee tästä aikajanasta houkuttelevan. Jos me 
päättelemme Abian syyskauden vuoron Sakarjalle, Jeesus olisi syntynyt pääsiäisen tienoilla. 
   
On myös muita historiallisia tekijöitä pohdittavana  
  
Paimenet olivat kedoilla vain keväällä tai syksyllä sadonkorjuun jälkeen. Herodeksen kuoleman 
ajoittuminen on myös vaikuttava tekijä. Ensimmäisen vuosisadan juutalaisuus ajoitti lapsen 
syntymän hedelmöittymispäivästä tai syntymästä, mikä tarkoittaa, että he aloittavat elämän 
yksivuotiaana. Nykyään lännessä annamme vauvan elää täyden vuoden ja SITTEN laskemme 
hänet 1-vuotiaaksi.  
 
Jotkut Aasian maissa ajattelevat iästä tuolla muinaisella tavalla. Se tarkoittaa, että kun Matt. 
2:16 kertoo meille Herodeksen käskeneen kaikki alle kaksi vuotiaat lapset tapettavaksi, kyse oli 
meidän ajattelumme mukaisesti kaikista vauvoista, jotka olivat vuoden ja sen alle, eikä 
vanhempia kuin 18 kuukautta.  



 
Lopuksi... 
 
Israelin väestön kasvaessa työskentelymahdollisuudet temppelissä eivät kasvaneet. On vain 
tietty määrä tehtäviä temppelin ylläpitoon, aivan kuten on vain tietty määrä tehtäviä 
seurakunnan rakennuksen hoitamiseen. Esimerkiksi 2 Aikak. 5:12 sanoo, että joistakuista 
leeviläisistä tuli temppelilaulajia. Jeesuksen aikana tultaessa monet ihmiset muuttivat 
kaupunkeihin, luopuivat maanviljelyksestä, karjankasvatuksesta ja paimentamisesta, kuitenkin 
he tarvitsivat yhä Mooseksen lain määräämiä uhrieläimiä.  
 
Leeviläiset, jotka eivät löytäneet työtä temppelistä, alkoivat kasvattaa viljaa ja eläimiä 
temppelissä uhrattavaksi myyden niitä kaupunkilaisille, myyden niitä temppelissä. Lk 19: 45-
47:ssä Jeesus konfrontoi heidät ajaen lampaat ja karjan ulos temppelialueelta, sillä leeviläiset 
käyttivät hyväkseen palvojia pyytäen kiskurihintoja, ja todeten: "Kirjoitettu on: 'Minun huoneeni 
on oleva rukoushuone', mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan.'" Mainittu myös: Mt. 21:13, 
Mk 11:17, Joh. 2: 15 
 
Papit, joista tuli paimenia, toimivat Betlehemin, Israelin 'leipäkorin' ympäristössä, sillä 
'Bethlehem' tarkoittaa 'leivän taloa'. Juuri noille pappi-paimenille Isä, seuraten 
auktoriteettiketjua kuten Hän aina tekee, käski taivaan armeijan ilmestyä ilmoittamaan, että 
Messias oli syntynyt.  
 
Armeija? Kyllä, vanha sana 'sotajoukko' tarkoittaa 'joukot' tai armeijan joukkojen 'kerrokset'. Isä 
lähetti ensin yhden enkelin ilmoittamaan ja rauhoittelemaan paimenia, mutta sitten Lk. 2: 9-15 
kertoo meille:  
 
"Ja yhtäkkiä oli enkelin kanssa suuri joukko taivaallista sotaväkeä, ja he ylistivät Jumalaa ja 
sanoivat: "Kunnia Jumalalle korkeuksissa, ja maassa; rauha, hyvä tahto ihmisiä 
kohtaan." (suomennos tässä) 
 
Taivaan sotajoukko ilmestyi paimenille kertomaan heille, ettei Armeija ollut tullut tuhoamaan, 
vaan ilmoittamaan rauhansopimuksen: rauha; hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Se ei tarkoita, että 
olkaa kaikki rauhassa toisianne kohtaan, se tarkoittaa, että Jumala sanoo rauha ihmisiä kohtaan. 
Paavali tulisi myöhemmin kirjoittamaan toisen kirjeensä korinttolaisille selittäen 5: 17-20:ssa:  
 
"Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän 
rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan...  Kristuksen puolesta me siis olemme 
lähettiläinä, ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme... antakaa sovittaa itsenne Jumalan 
kanssa." Olemme lähettiläitä kehottaen ihmisiä antamaan itsensä tulla sovitetuksi Jumalan 
kanssa, koska Hän on sovittanut itsensä heidän kanssaan. Oletko koskaan tehnyt rauhan jonkun 
kanssa sydämessäsi, mutta tuo toinen on torjunut pyrkimyksesi tehdä rauha? Siitä on tässä 
kysymys.  
 
Isän Sana, joka ilmestyi ihmiskunnalle alusta alkaen ja ilmestyi ihmisille vuosisatojen halki, tuli 
lihaksi ja asui meidän keskellämme. Hän pysyy ainoana tienä Isän luo. Siitä lähtien, kun Hän jätti 
taivaan tullakseen verhotuksi ihmislihaan, Hän on pysynyt sellaisena. Se muutti Hänen suhteensa 
Isän kanssa ikuisesti, ja on muuttanut ikuisesti myös meidät. Ihmeellistä armoa. Uusi aihe ensi 
viikolla, siihen saakka, siunauksin, 
 
John Fenn/LL 
 
 


