
How NOT to be a legalistic believer #1,
Kuinka VÄLTÄT olemasta lakihenkinen uskova, osa 1

Hei kaikki,
"Eräänä päivänä avasin oven ja löysin sen takaa vieraan koiran meidän sanomalehtemme suussaan.
Oli niin ilahtunut tästä yllättävästä kantopalvelusta, että annoin sille herkkupaloja. Seuraavana
aamuna kauhistuin nähdessäni saman koiran heiluttamassa häntäänsä oven takana istuskelemassa
kahdeksan sanomalehteä ympärillään. Vietin lopun aamusta palauttaen lehtiä omistajilleen." Tarina
Valituista paloista.

Uskonnollisuudella on taipumus ajatella tuon koiran tavoin niin, että Jumala on ison oven takana ja
palkitsee meidät uskottavalla vastareaktiolla johonkin tiettyyn tekemäämme asiaan. Siksi saamme
rukousvastauksen, parannumme, saamme sen työpaikan, jota koskevassa haastattelussa olimme,
kaupat viedään päätökseen jne. Sitten tuon koiran tavoin, kun herkkupalaa ei tulekaan, ajattelet,
että sinun on täytynyt tehdä jotakin väärin, vaikkakin hyvin aikein, ja istuskelet hämmentyneenä
yrittäen saada selville, mitä Jumala haluaa. Lisää tähän kukkurallinen annos tuomiota ja saat
kristityn, joka toimii kuin tuo kyyristelevä koira, joka on vakuuttunut siitä, että teki jotakin väärin,
mutta jolla ei ole hajuakaan siitä, mitä se oli.

Askelet kohti sitä, että sinusta tulee ei-lakihenkinen uskova
Me emme ole tuo koira. Jumala ei ole se ihminen ison oven takana, jolta anot herkkupaloja ja
suosionosoituksia.

Ensimmäinen ja suurin juttu on tajuta, että Kristus on jo sinussa etkä voi tehdä mitään
parannellaksesi tuota tosiasiaa. Tuon totuuden täytyy todella tulla osaksi omaa luontoasi, sen
tajuaminen, että Jumala ei ole 'tuolla', vaan sen sijaan 'täällä', hengessäsi. Hän jo kuoli ja ylösnousi
sinun tähtesi ja sai aikaan sen, että synnyit uudesti Hänen Henkensä kautta – et voi tuoda Hänelle
riittävästi 'hengellisiä sanomalehtiä' parannellaksesi Kristusta sinussa etkä voi tehdä Häneen
suurempaa vaikutusta kuin mitä Hän jo sinusta ajattelee!

Hän arvostaa sinua niin, että antoi ainoan Poikansa, Kristuksen Jeesuksen, sinulle – ja vielä sitä
enemmänkin, päätti asua sisälläsi. Hän pitää meistä NOIN paljon. Et voi tehdä mitään saadaksesi
Hänet olemaan enemmän 'sinun puolellasi' tai pitämään sinusta enemmän. Armo riippuu täysin tuon
armon antajasta, ja se tarkoittaa sitä, että Hän rakastaa sinua ja teki tuon sinun tähtesi etkä voi
tehdä yhtikäs mitään asian suhteen – on Hänen vastuullaan ja Hänessä rakastaa meitä ja pitää meistä
– mitä Hän varmasti tekeekin, sillä olemme syntyneet Hänestä ja meillä on Hänen lahjansa ja Hänen
persoonallisuutensa piirteitä olemuksemme osana.

Jos tämä on totta...
...ja se varmasti on, se tarkoittaa sitä, että Isä Jumala on manipuloinnin ulottumattomissa. Et voi
tehdä mitään saadaksesi Hänet lopettamaan sinusta pitämisen etkä voi tehdä mitään saadaksesi
Hänet pitämään sinusta enemmän. Hän on rakkaus – Hän vain on sellainen!

Se tekee Hänestä monin tavoin ennalta arvaamattoman tai siltä vaikuttavan, koska meidän oma
ymmärryksemme on rajoittunut. Et aina tiedä, mitä Hänellä on mielessä. Et myöskään voi ostaa
rukousvastausta, et voi tehdä Häneen vaikutusta tekemällä jonkun tietyn jutun, et voi tarjota
Hänelle mitään, joka lahjoisi Hänet manipuloimaan asioita sinun mielesi mukaiseksi ylitse sen, mitä
joku toinen tarvitsee. Hän on Jumala ja Hän yksin on korkein.

Samalla tavoin kuin isoisäni, jonka tunsin ja tiesin sen mistä hän piti ja mistä ei pitänyt, mutta joka
oli minulle ennalta arvaamaton monissa tilanteissa ja eikä varmasti ollut manipuloitavissa. Hän oli
ukki ja hänellä oli vakiintuneet tapansa. Se mitä pikku poikana yritin tehdä, oli olla isoisäni seurassa
oppiakseni tuntemaan hänet niin hyvin kuin saatoin ja tuntemaan hänen tapansa ja ajatuksensa.

Hän oli silmä-, korva-, nenä- ja kurkkulääkäri ja tuolloin 1960-luvulla ollessani pikku poika hänellä oli
tapana heillä nautitun sunnuntaipäivällisen jälkeen ottaa minut mukaansa sairaalaan, kun hän kävi



potilaitaan katsomassa. Jokainen potilas oli erilainen ja jokaisella oli eri vaiva eikä ollut mitään
keinoa tietää, mitä isoisäni tekisi kierroksellaan kullakin seisahtumiskerralla.

Mutta tunsin hänet, tunsin hänen luonteensa, hänen käyttäytymisensä, hänen sydämensä, koska olin
ollut hänen seurassaan niin paljon, joten tiesin, että vaikka hän oli ennalta arvaamaton siinä, kuinka
hän tarkalleen ottaen käsittelisi kutakin potilasta, tunsin isoisäni rakkauden ja aikeet ja tavat. Näin
ollen tiesin, että olipa ratkaisu jokaisen kohdalla sitten mikä tahansa, se olisi lähtöisin noista hyvistä
hänen sydämessään olevista asioista. Meidän Taivaallinen Isämme on sellainen. Hän on ennalta
arvaamaton, ja kuitenkin täysin odotuksenmukainen.

Et aloita päivääsi synnissä ja sitten raivaa tietäsi yhteyteen ja rauhaan
Hengen ihmisesi ei koskaan nuku ja on jatkuvassa yhteydessä ja yhtä sinussa olevan Kristuksen
kanssa. Et avaa silmiäsi aamulla ja ole välittömästi syyllinen siihen, että olet syntinen. Avaat silmäsi
tullaksesi jälleen kerran tietoiseksi sinussa olevasta Kristuksesta ja olet yhä yhteydessä ja tunnet
Kaikkivaltiaan Jumalan.

Pelkästään sängystä ylös nouseminen ja omaan päivääsi varautuminen ei ole syntiä. Eivätkä syntiä
ole tarpeelliset ajatukset ja keskustelut päivästäsi. Aamiaisen syöminen ei ole synti. Ihmisenä olo ei
ole synti. Synti on rikkomus Jumalaa vastaan. Et loukkaa Häntä hoitamalla rutiinejasi. Lakihenkisyys
keskittyy omaan itseen ja saa ihmisen jatkuvasti olemaan jälkiviisas itsensä suhteen ja olemaan
huolissaan siitä, että on loukannut Jumalaa tai tehnyt jotakin väärin. Jos teet syntiä, Hän on täysin
kykenevä antamaan sinulle tiedoksi hengessäsi, että olet mennyt harhaan… enemmän tuosta ensi
viikolla, koska…

Minulta on tila loppunut tältä päivältä. "Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut,
että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi." 1. Joh. 3:1 Totisesti ihmeellistä armoa! Ensi viikkoon,
siunauksin,

John Fenn

How NOT to be a legalistic believer #2,
Kuinka VÄLTÄT olemasta lakihenkinen uskova, osa 2

Hei kaikki,
Ensin kaksi pointtia Facebook-videoistani – ensimmäiseksi varmistan, että jos etsit minua
Facebookista, etsit nimeä John C. Fenn etkä John Fenn (on useita, olen huomannut) ja toiseksi,
videot on nyt julkaistu myös YouTubessa, joten jos et ole Facebookissa, mene vain sivustolle
www.youtube.com ja kirjoita hakutilaan John C Fenn ja esiin tulevat videoni Facebookista ja muut
tekemäni opetus-ja haastatteluvideot.

Kuinka vältät olemasta lakihenkinen uskova...
Ne ihmiset, joilla on jokin suorittamiseen perustuva ihmissuhde, eivät tunne sitä henkilöä, jonka he
luulevat vaativan tuollaista suorittamista.

Kuvaava esimerkki: Varttuessani isälläni oli hyvin jyrkkiä sääntöjä ja meidän sallittiin tuntea hänet
noiden sääntöjen tottelemisen kautta, mikä merkitsi sitä, että tunsimme enemmän sääntöjä kuin
tunsimme häntä. Hän oli kuin rakennustelineiden peittämä rakennus. Päästäkseen hänen luokseen
täytyi mennä sääntöjen ja määräysten muodostamien rakennustelineiden läpi, mitä ei koskaan
sallittu, joten saatoin tuntea vain hänen pystyttämänsä rakennustelineet.

Yksi säädellyimmistä ajoista oli päivällisen aikaan, jossa meitä opastettiin yhteiskunnassa
tulevaisuudessa toimivina nuorina miehinä. Meitä vaadittiin istumaan suorassa, pitämään yhtä kättä
hillitysti sylissämme, olemaan koskaan panematta kyynärpäätä pöydälle ja puhumaan vain silloin,
kun meille puhutaan. Isällä oli tapana kuulustella meitä yksitellen päivästämme. Lopettaessaan hän
ilmoitti, että nyt voimme puhua vapaasti, joten jopa meidän 'vapaan puheen' aikamme oli
säänneltyä niin, että sillä oli selvä alku ja loppu.



Auditorioseurakunnan jumalanpalvelusrutiini on kuin Isän Jumalan ja Herran Jeesuksen sydämen
ympärille ihmisen pystyttämät rakennustelineet. Päästäksesi heidän luokseen sinun täytyy mennä
rakennustelineiden läpi – mutta se on suunniteltu niin, ettei niin voi tapahtua. Ainoa tapa tuntea
Jumala auditorioseurakunnassa esitetyllä tavalla on seurakuntarakenteen läpi, mikä jättää ihmisille
enemmän seurakunta- kuin Jumala-kokemuksen.

Kuinka ihminen pakenee uskonnollisuutta seurakuntakulttuurissa, joka on korvannut tunteella
Jumalan läsnäolon, aikataulutuksella Hengen liikehdinnän ja lihallisia tai demonisia
manifestaatioita pidetään tilanteena, jossa 'ihmiset ovat kauttaaltaan Jumalan vallassa'?

"Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet,
jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen." Joh.17:3, Jeesuksen puhumaa

"Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani." Joh. 14:6

Nämä kaksi jaetta osoittavat, että Jeesus on tie, mutta Isä on määränpää, ja Isän tunteminen on itse
asiassa se ydinasia.

En väitä, että kukaan tätä lukeva, joka tajuaa tuntevansa Jeesuksen, muttei tunne Isää hyvin, mikä
usein tapahtuu, kun ihminen siirtää kamalan tai olemattoman suhteensa maalliseen isäänsä myös
Taivaalleen Isäänsä, ei olisi uudestisyntynyt – en suinkaan. Sanon kyllä sen, että jos tunnet vain
Herran Jeesuksen, etkä koe tuntevasi Isää yhtä hyvin tai siinä määrin kuin tunnet Herran, kasvulle on
tilaa. Jeesuksen rukous Joh. 17:ssä oli, että tuntisimme Isän – Hän liikkuu aina siihen suuntaan
elinikäisessä prosessissa.

Kuinka välttää olemasta lakihenkinen – tunne Isä
Jotkut saattavat muistaa asian, josta olen aiemmin kertonut: katsoessani erään monta kertaa
aikaisemmin näkemäni tv-ohjelman uusintaa, mieleeni juolahti se, että Isä tietää kaiken. Sen
tähden, niin kuin minä, joka katselin tuota niin hyvin tuntemaan uusintaa, Hänen täytyy elää tylsää
elämää. Siispä kysyin Häneltä: 'Isä, mistä sinä löydät täyttymyksen?' Hän vastasi: "Nautin siitä
prosessista." Isä on Henki, mutta Hän loi fyysisen maailman. Elämällä meissä Henkensä kautta Hän
kokee ihmiselämän rajoitukset fyysisessä maailmassa ja Hän nauttii siitä prosessista, jota me
kutsumme opetuslapseuttamiseksi.

Lakihenkisyys keskeyttää tuon prosessin. Lakihenkisyys rajaa yksilön hyvin määriteltyyn tai
ymmärrettyyn kehikkoon, joka poistaa yksilöllisen persoonallisuuden ja yksilölliset lahjat. Ihminen ei
voi kasvaa ihmisenä eikä kristittynä, jos lakihenkisyys rajoittaa häntä. Lakihenkisyys ei ole
joustavaa. Lakihenkisyydessä on kysymys suorittamisesta, ei suhteesta.

Isä nauttii tuosta prosessista. Saatatte myös muistaa tämän josta olen monta kertaa kertonut:

Jeesus esitti yhden kommentin erään näyssä tapahtuneen ilmestymisensä aikana: "Tiedätkö, ihmisiä
pelastuu Ef. 2:6:n tähden." (Isämme … yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen
kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa). Kun kysyin, mitä Hän tarkoitti,
Hän sanoi jakeen 6 edustavan sitä, keitä me olemme Hänessä, meidän vanhurskauttamme, meidän
auktoriteettiamme. Ja ihmiset tulevat Isän luo, koska Hän vetää heitä heidän etsiessään totuutta tai
ovat jossakin traagisessa tilanteessa ja kääntyvät Hänen puoleensa jne. Mutta sitten kallistaen
päänsä ja hymyillen leveästi Hän sanoi: "Mutta Isä ja minä pelastimme teidät jakeen 7 tähden!"

Jae 7 sanoo: "osoittaakseen tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään
meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa."

Meidän Isämme ja Herramme ajattelevat jo tulevia maailmanaikoja ja sitä, mitä hyvyyttä ja
ylenpalttista armoa he tulevat meille osoittamaan – he eivät kehittele sääntöjä ja määräyksiä joiden
mukaan he pakottavat meitä toimimaan heitä varten niinä maailmanaikoina, jotka ovat vasta
tulossa.



Heti kun herään teen niin, että tervehdin Isää ja kysyn Häneltä, haluaako Hän minun rukoilevan
jonkun puolesta
Lojun muutamasta minuutista puoleen tuntiin tai kauemminkin rukoillen hengessä sitä mukaa, kun
ihmisiä tulee mieleen, leijuu hengestäni ylöspäin mieleeni. Ei niin, että minä keksisin jonkun
henkilön, vaan niin, että nimi leijuu ylös hengestäni - se on paras osaamani tapa kuvata asiaa. On
ikään kuin hiljainen ehdotus, jossa ihmisen nimeen on liittynyt Isän läsnäolo… ja rukoilen hänen
puolestaan kunnes seuraavan ihmisen nimi leijuu ylöspäin…

Oletko huomannut, ettei yksikään rukous epistoloissa ole osoitettu Jeesukselle tai Pyhälle Hengelle*,
vaan ainoastaan Isälle? (*Hän vain toistaa sen mitä kuulee ja tutkii mitä Isällä on meitä varten, joten
pyyntöjä ei koskaan osoiteta Hänelle, Joh. 16:13, 1. Kor. 2:9-12)

Huomasitko Jeesuksen ohje Lk 11:n Isä meidän – rukouksessa on puhutella Isää: Isä meidän, joka olet
taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi…

Ehdotan, että jos et tunne Isää, alat puhua Hänelle, sisällyttää Häntä elämääsi, ensin Luojanasi.
Osoita peruskiitollisuutta luonnosta, siitä, että Hän keksi sinut, siitä, että Hän sai sinut syntymään
tässä historian ajankohdassa, ympärilläsi olevasta luonnollisesta maailmasta aina silloin, kun
huomaat kauneutta, järjestystä ja suunnitelmaa. Sano vain: 'Kaunis auringonnousu, Isä' ja sellaisia
juttuja kuten "Vau, katso tuota puuta Isä, onpa ihmeellisesti suunniteltu juttu, että tähän
vuodenaikaan kuoleva lehti muuttuu niin värikkääksi" ja kun teet tuollaisia juttuja, ilmestys alkaa
virrata.

Kaikkein perustavanlaatuisin Isän tuntemisen muoto tulee Room. 1: 20-21:n, Apt. 14:17:n ja muiden
kohtien mukaan luonnosta. Yllä olevassa esimerkissä, jossa kiitetään häntä värikkäistä lehdistä, kun
ne kuolevat tietyn vuodenajan myötä, havaitset ilmestyksen virtaavan elämästä ja kuolemasta ja
Hänen prosesseistaan – jos jatkat keskittymistä sisällä hengessäsi, tietämyksesi syvimmissä osissa.

Aloita siitä… vain puhu Isälle, Hän rakastaa prosessia. Hän suunnittelee jo tulevia maailmanaikoja.
Ole suhteessa, joka perustuu uskoosi, ei rakenteeseen. Uusi aihe ensi viikolla, siihen saakka
siunauksin.

John Fenn


