
The 6 governing principles God gave man by which to live #1
Kuusi Jumalan antamaa hallitsemisen periaatetta, joiden mukaan elää, osa 1

Hei kaikki,
Kaikkialla maailmassa hallitukset sotivat vapaamielisen ja konservatiivisen, vapaaseen tahtoon
perustuvien tai hallituksen valtaan perustuvien oikeuksien välillä, ja juttu on mennyt ilkeäksi ja
likaiseksi ainakin Yhdysvalloissa. Yksilöinä me myös taistelemme itsehallinnasta. Olemme sodassa
sisäisesti toisaalta edustaen ei sääntöjä, antakaa minun tehdä niin kuin haluan, toisaalta edustaen
elämäämme varten olevien sääntöjen, määräysten ja velvollisuuksien puitteissa elämistä.
Elämämme hallitseminen tai siitä huolehtiminen yksilöllisesti ja sen tähden, koska keskushallinnoissa
(liittovaltiotason valtionhallinnoissa, suom. huom.) itsessään on todella joitakin Jumalan antamia
elementtejä, riippumatta siitä, haluavatko kaikki ihmiset tunnustaa Hänet Luojaksi ja näiden
asioiden lähteeksi vai eivät.

Minusta vaikutti hyvältä ja omaten suuren rauhan asian suhteen kerron niistä avainasemassa olevista
tekijöistä, jotka Jumala on antanut koko ihmiskunnalle koskien sekä oman elämämme
henkilökohtaista hallintaa sekä kansakuntia hallitsevia hallituksia. Esitän nuo kuusi kohtaa, jotka
soljuvat melko vaivattomasti toisesta toiseen, ja sitten menen joihinkin yksityiskohtiin.

Heti kun ymmärrätte nämä, löydätte hyvin helposti Herran tahdon, ymmärrätte muiden ongelmia,
sitä kuinka HÄN johtaa teitä henkilökohtaisesti kun teillä ei ole selvää suuntaa, ja mihin Hän johtaa
hallitusta. Kykenette myös auttamaan toisia. Joten aloitetaan alusta, kulku menee järjestyksessä
I:stä VI:een (1-6).

I) Vapaa tahto on Jumalan ihmiselle antama ja antaa ytimessä olevat itsensä hallitsemisen ja
keskushallinnon ominaispiirteet.

II) Ihmiselle on suotu hänen Luojansa toimesta äly ja tunne joiden avulla ohjata vapaata
tahtoa. Nämä ovat itsensä hallitsemisen ja keskushallinnon kelpoisuusvaatimukset.

III) Valaistuminen on sisäisen oikeaa ja väärää koskevan tietämisen tyyssija ja omantunnon ja
syyllisyyden lähde. Tämä on hallitsemisen, itsensä ja keskushallinnon tason ilmestyksellinen puoli.

IV) Ihmissuhteet ovat tilaisuus asianmukaiselle hallitsemiselle, itsensä ja keskushallinnon.

V) Velvollisuudet ovat itsensä hallitsemisen ja jonkin kansan keskushallintona toimimisen
vaatimukset.

VI) Seuraukset ovat itsensä hallitsemisen ja kansan keskushallintona toimimisen
täytäntöönpano.

Huomaa kulku vapaasta tahdosta, joka ilmenee olennoissa, joilla on sekä äly ja tunteet, joilla ohjata
vapaata tahtoaan. Nämä sitten soljuvat ilmestykseen siitä, millä tavalla voimme parhaiten käyttää
älyämme ja emootioitamme ihmissuhteissa. Nämä antavat tilaisuuksia asianmukaiseen elämään.
Niistä sitten seuraavat velvollisuudet ja seuraukset… se kaikki virtaa, ja kaikki nämä asiat annettiin
meille Kristuksessa ennen ikuisia aikoja – meillä tarkoitan ihmiskuntaa, Luojamme toimesta.
Alkakaamme…

I) Vapaa tahto – Luojalta annettu korkeimmalle luomukselleen, ihmiselle. Se, että ihmisellä on
vapaa tahto, näkyy Eedenin puutarhassa tehdyissä valinnoissa sekä vastuissa ja seurauksissa – syö tai
älä syö, sinun valintasi, mutta teitpä kummin vaan, tulee seurauksia, hyviä tai pahoja.

Koska Jumalalla on kyky luoda, Hänellä täytyy myös olla kyky kontrolloida tuota luotua. Kuitenkin
Hän loi vapaan tahdon omaavat olennot, jotka on siunattu sillä ja joiden taakkana on se, että heidän
tulee huolehtia omasta vapaasta tahdostaan ja määritellä se, kuinka elää ja kaikki se, mitä
elämiseen liittyy. Jumala toimii kutsun perusteella ihmisen elämässä pienessä mittakaavassa,



samalla kun säilyttää kontrollin suuressa mittakaavassa ja puuttuu tilanteeseen, ennen kuin
ihmiskunta tuhoaa itsensä.

Ihmistä ohjataan käyttämään vapaata tahtoaan, hallinnoimaan elämäänsä itse, laatimaan
suunnitelmia, tavoitteita ja päämääriä; ihminen on vastuussa elämästään.

Herra johdattaa ihmisiä kohti omavaraisuutta kehottamalla heitä tekemään työtä elääkseen –
elättämään itsensä silloin kun mahdollista. Herra aikaansaa sen, että me seisomme kasvotusten
Hänen kanssaan tekemässä tilin elämästämme, mikä jälleen kuvaa vapaata tahtoa ja perimmäistä
tilivelvollisuutta Luojallemme.

Sen vastakohtana moraaliton ihminen elää syyn ja seurauksen mukaisesti, tilanne-etiikkaa
noudattaen, epävakaana ja kykenemättömänä tekemään jumalisia suunnitelmia, leimaa-antavana
asiana ollessa tilivelvollisuuden puuttuminen.

Moraaliton ihminen käyttää vapaata tahtoaan, ei omaa elämäänsä rakentaakseen, vaan
manipuloidakseen toisia palvelemaan häntä, repien siten toisten elämää ja pyrkien saamaan etua
toisten vapaasta tahdosta, jotta hänen ei tarvitse 'seisoa omilla jaloillaan'.

Hallituksen ominaispiirteet vapaassa tahdossa – tavat joilla vapaat moraaliset toimijat (ihmiset)
järjestävät lait ja säännöt elääkseen rauhallisesti

Se, että Jumala antoi ihmiskunnalle vapaan tahdon muiden oikeuksien joukossa, tunnustetaan
Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksessa:"Meille nämä totuudet ovat itsestään selviä: että kaikki ihmiset
on luotu tasa-arvoisiksi, että heidän Luojansa on heille antanut tiettyjä luovuttamattomia oikeuksia,
että näihin oikeuksiin kuuluvat elämä, vapaus ja pyrkimys onneen." (Luovuttamaton tarkoittaa
kiistatonta ja muuttumatonta. Kukaan ihminen tai mikään hallitus ei voi antaa oikeuksia tai ottaa
niitä pois – Jumala antoi ne.)

Hallitus, joka tunnustaa nämä totuudet, suuntautuu kansalaistensa toimesta kohti vapaata tahtoa, ja
moraalisella tasolla asetetaan rajoituksia, jotka edistävät jumalista vapaata tahtoa.

Tällainen hallitus tunnustaa hallituksen roolin olevan Jumalan antamien oikeuksien suojelijan, ei
oikeuksien antajan.

Sitä vastoin moraaliton hallitus pyrkii vakiinnuttamaan itsensä oikeuksien antajana, mikä johtaa syyn
ja seurauksen sekä tilanne-etiikan mukaiseen hallitsemiseen.
Moraaliton hallitus uskoo hallituksen olevan oikeuksien antajan ja se voi antaa ja ottaa niitä pois
oman tahtonsa mukaan. Kuitenkin, kuten tulemme näkemään, Jumalan vapaan tahdon lahjassa on
viisi muuta tekijää, joita ei voi erottaa tuosta vapaasta tahdosta.

Ja minulta on tila loppunut – enemmän ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin,
John Fenn

The 6 governing principles God gave man by which to live #2
Kuusi Jumalan antamaa hallitsemisen periaatetta, joiden mukaan elää, osa 2

Hei kaikki,
Jatkan niiden syiden parissa, joiden takia ihmiset ovat niin jakautuneita, sekä yksilökohtaisten ja
hallinnollisten vastuiden parissa...

II) Ihmiselle on suotu hänen Luojansa toimesta äly ja tunne joiden avulla ohjata vapaata tahtoa.
Nämä ovat hallitsemisen kelpoisuusvaatimukset.

Jos ihminen on luotu vapaan tahdon omaavaksi, hänellä täytyy olla keinot, jolla ohjata tuota
vapaata tahtoa, siten ihmiselle annettiin äly ja tunteet. Koska ihmiselle on annettu vapaa tahto,



hänelle täytyy olla annettu myös kyky ymmärtää oikea ja väärä, velvollisuutensa ja seuraukset sekä
se, mihin hän sopii toisten vapaan tahdon omaavien luotujen yhteiskunnassa.

Sanoakseni asian toisella tavalla: Jos ihmisen on määrä omata kyky olla aloitteellinen päätösten
suhteen, hänellä täytyy olla keinoja, joilla ajatella ja käydä tunteiden kautta läpi noita päätöksiä
koskevat prosessit.

Tunteet ovat kyky kokea tekojen seuraukset. Äly voi muovata strategian, joka on mukana
päätöksenteossa, mutta täytyy olla olemassa myös vapaan tahdon omaavien olentojen kyky arvostaa
sitä, nauttia siitä, nähdä kauneus siinä sekä tuntea kaikki se, mitä syntyy älykkään päätöksen
tuloksena. Tunteet mahdollistavat sen, että ihminen näkee taiteen jonakin enempänä kuin
siveltimenvetona, hänen on mahdollista tuntea se tunne, jonka taiteilija on yrittänyt vangita.
Tunteet mahdollistavat sen, että ihmiskunta voi asettautua toisen ihmisen tilanteeseen kuultuaan
tosiasiat (äly) sekä kokea sympatiaa ja empatiaa (tunteet).

Ilman tunteita vapaan tahdon omaava ihminen olisi vailla persoonallisuutta, kykenemätön
kokemaan elämän ylä- ja alamäkiä.

Vapaan tahdon ja sen tähden älyn ja tunteiden lahjan oivaltava ihminen ohjaa elämänsä kohti
vapaan tahdon älykästä käyttöä sekä kurinalaista ja tervettä tunne-elämää.

Sitä vastoin moraaliton ihminen tai hallitus pyrkii liikuttamaan ihmisten älyä ja tunteita
manipulointitarkoituksissa sen sijaan, että rohkaisisi kansalaisiaan korkeampiin ajatuksiin ja
korkeampiin terveellisiin tunteisiin.

III) Valaistuminen tai ilmestys on ihmisen sisäisen tietämyksen lähde oikeasta ja väärästä,
ilmestys itsensä ja myös keskushallinnon hallitsemisesta.
Valaistuminen tai ilmestys on omantunnon ja syyllisyyden lähde, kyky tuntea katumusta ja tehdä
rauha niiden kanssa, joille olemme tehneet vääryyttä.

Jos ihmisellä on vapaa tahto, ja hänelle on annettu äly ja tunteet joilla ohjata vapaata tahtoa,
hänelle on täytynyt antaa myös absoluutteja (ehdottomuuksia), jota vasten mitata ajatuksiaan ja
tunteitaan. Tämä on elämän kipinä, se kun Jumala Henkensä kautta sitoo yhteen vapaan tahdon,
älyn ja tunteet ylhäältä tulevan viisauden kanssa koskien sitä, kuinka elää noiden lahjojen kanssa.
Tämä on valaistumista ja ilmestystä. Se on omantunnon ja synnintunnon ääntä, yhtäkkinen itsemme
ulkopuolelta tulevaa ja kuitenkin sisäisesti koettua tietämystä siitä, että olemme tehneet väärin. Se
on myös keino, jolla viisautta sovelletaan – viisauden ollessa sitä kuinka soveltaa tietoa.

Ennen Jumalalta tulevaa valaistumista ihmisellä on äly ja tunteet valloillaan oman vapaan tahtonsa
puitteissa, mutta hänellä ei ole viisautta sen suhteen, kuinka soveltaa tietoa ja ajatuksia ja tunteita.
Ilmestyksen tai valaistumisen myötä tulee reaktiomme; me joko kovetamme itsemme ilmestyksen
vastaiseksi tai pehmenemme ja kadumme.

Valaistunut ihminen ja hallitus ymmärtävät hengen lain, kun taas moraaliton ihminen tai hallitus
keskittyy lakiin vain älyn kautta – lain kirjaimeen. Moraaliton ihminen tai hallitus ei osoita
katumusta, pahoittelua. Se, että ymmärtää vapaan tahdon, älyn ja tunteet pelkästään älyn kautta
ymmärtämättä lain henkeä, johtaa epäjohdonmukaisiin ja umpimähkäisiin tuomioistuinratkaisuihin,
lakeihin ja lainsäädännön täytäntöönpanoon, jotka terveen järjen omaavat näkevät välittömästi
vääriksi.

IV) Ihmissuhteet ovat tilaisuus asianmukaiselle hallitsemiselle, itsensä ja keskushallinnon.
Kun vapaa tahto soljuu älyyn, tunteisiin ja sen sitoo yhteen ilmestys, nämä yhdessä soljuvat
suhteisiin. Suhteita on Raamatussa kolme:
Ensiksi pystysuoraan Jumalaan, toiseksi vaakasuoraan toisiin ihmisiin, ja kolmanneksi luomakuntaan,
mikä käsittää ne aineelliset asiat, joilla ympäröimme itsemme.



Vapaata tahtoa, älyä, tunteita ja ilmestystä koskeva ominaisuudet on Jumala suunnitellut toimivan
suhteissa. Näitä ominaisuuksia hiotaan, jalostetaan, kasvatetaan ja hoidetaan suhteissa, alkaen
ensin perheestä, siirtyen sitten sukuun, naapureihin, työtovereihin ja vieraisiin. Vanhempien tehtävä
on opettaa lapsille kuinka käsitellä vapaata tahtoaan, älyään, tunteitaan ja ilmestystä/valaistumista
perheen puitteissa. Se on vanhempien tehtävä.

Suhteet ovat sen tähden suurin mahdollisuus näiden piirteiden ilmaisemiselle, ja ne on asetettu
siihen asiayhteyteen, että vastuullamme on huolehtia kaikesta luodusta – lähtien valitsemistamme
vaatteista aina vesistöjen ja villieläinten suojeluun saakka.

Sen tähden Jumala on tarkoittanut, että suhteemme tekevät meistä pyhiä, ne auttavat meitä
kasvamaan Kristuksen kuvan kaltaisiksi luonteen, ajatusten ja elämäntyylin puolesta.

Ja minulta on loppunut kirjoitustila – päätösosa ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin,
John Fenn

The 6 governing principles God gave man by which to live #3
Kuusi Jumalan antamaa hallitsemisen periaatetta, joiden mukaan elää, osa 3

Hei kaikki,
Jatkamme suhteista jotka, kuten muistanette, ovat seurausta vapaasta tahdosta, joka on suotu älyn
ja tunteiden kanssa ja jotka valaistuminen ja ilmestys liimaavat yhteen.

Kun ihminen ymmärtää nämä kuusi kohtaan, SITTEN hänellä voi olla rikas ja innostava elämä Herran
kanssa – elämä, jossa on kommunikaatiota ja yhteyttä, ymmärtämystä ja jopa ystävyyttä Hänen
kanssaan. Herra on terve omassa vapaassa tahdossaan, älyssään, tunteissaan, suhteissaan,
velvollisuuksissaan sekä seurausten suhteen – näiden puitteiden sisällä voidaan olla läheisessä
kosketuksessa Hänen kanssaan.

JOS ihminen ei ole tunne-elämältään terve, Hän voi tavoittaa tämän ihmisen, mutta Hän yrittää
tuoda tälle terveyden osittain siksi, että tämä voi oikealla ja terveellä tavalla tuntea Hänet. JOS
ihminen ei ole terve vapaan tahtonsa, älynsä tai valaistumisensa harjoittamisessa, hänen kykynsä
lähestyä Herraa on rajallinen – koska Hän on terve, koska Hän on tasapainossa. Hän pyrkii viemään
meidät ylöspäin omille korkeammille teilleen ja ajatuksiinsa, mutta kuten Jesaja 55 sanoo, meidän
täytyy ensin hylätä omat tiemme ja ajatuksemme.

Katso tätä omassa elämässäsi – mitä terveempi olet siinä kuinka harjoitat vapaata tahtoasi, kuinka
ajattelet, kuinka tunnet, mitä ruokit saadaksesi ilmestystä ja valaistumista – yhtä suuressa määrin
tunnet läheisyyttä Häneen.

Sen vastakohtana moraaliton henkilö raunioittaa suhteet käyttämällä väärin vapaata tahtoaan,
älyään, tunteitaan ja valaistumistaan. Moraalittomalla hallinnolla on samat piirteet, se laatii
sääntöjä ja lakeja, jotka tuhoavat rauhanomaisia suhteita sekä vääristävät suhteita.

V) Velvollisuudet ovat itsensä hallitsemisen ja jonkin kansan keskushallintona toimimisen
vaatimukset.
Logiikkaani seuraten heti kun nämä kolme ensimmäistä kohtaa ilmenevät (kohdan neljä) puitteissa
eli suhteissa, siitä seuraa se, että noissa suhteissa on velvollisuuksia, jotta ihmisellä on jumaliset ja
rauhanomaiset suhteet kautta koko elämän. Nämä velvollisuudet sijoittuvat jälleen kolmeen
kategoriaan: Jumala, ihminen, luomakunta.

Velvollisuudet ovat luonteeltaan älyllisiä, eivät suhdeperusteisia. Meitä ei ehkä huvita pitää talomme
ulkopuolta hyvässä kunnossa, mutta meillä on naapureitamme kohtaan velvollisuus, joka pakottaa
meidät toimimaan niin. Velvollisuudet ovat asioita, jotka kontrolloivat meitä, koska olemme
jollekulle henkilölle tai olosuhteelle velassa, ja se sitoo meidät heihin tai siihen.



Jumalinen ja moraalinen velvollisuus on siten menettelytapa, joka virtaa Jumalalta meidän
kauttamme ja joka on oikea ja asianmukainen toisia kohtaan, joihin olemme suhteissa. Koska
elämme kansakunnissa, jokaisella maalla on omat sääntönsä ja määräyksensä, meidän
velvollisuutemme on olla hyviä kansalaisia, osallistua siten kuin on sallittu hallinnossamme, ja ohjata
elämäämme ja hallinnon elämää kohti jumalisia velvollisuuksia.

Moraaliton hallinto on kuin moraaliton persoona, vääristelee suhteita, vääristelee velvollisuuksia
sattumanvaraisten ja yksipuolisesti luotujen sääntöjen välityksellä. Moraaliton hallinto asettaa
raskaita sääntöjä kansalaisilleen pyrkien aina siirtymään pois vapaasta tahdosta ja yksilöllisestä
riippumattomuudesta jotta voisi keskittää vallan suurelle keskusvallan ytimelle.

VI) Seuraukset ovat itsensä hallitsemisen ja kansan keskushallintona toimimisen
täytäntöönpanoa.

Jälleen seuratkaa logiikkaani siinä, että velvollisuuksilla, jotka tulevat suhteiden kautta, jotka
syntyvät vapaan tahdon, älyn, tunteiden ja valaistumisen harjoittamisen kautta, täytyy olla siten
seurauksia, hyviä ja pahoja seurauksia.

Jos ihmisen on määrä olla jumalinen, moraalinen ja vaeltaa Jumalan kanssa, vapaan tahdon
seurauksena täytyy olla seurauksia, hyviä ja pahoja seurauksia. Nämä seuraukset ovat Jumalan
täydellisen oikeudenmukaisuuden mukaisia ja jotkut niistä paljastetaan myöhemmin, jotkut niistä
nähdään tässä elämässä.

Hyvät seuraukset ihmisen elämisestä kohdissa 1-5 ovat siunattu elämä, terveet ihmissuhteet,
mielisuosio, ilmestys, ja elämä, joka vähitellen liikkuu lähemmäksi Jumalaa ja lähemmäksi
Kristuksen kaltaista luonnetta. Sanalla sanoen jumalisuutta.

Pahat seuraukset siitä, että ei ole kohtien 1-5 mukainen hyvä taloudenhoitaja, ovat vastakkaiset:
epäterveet ajatukset ja tunteet, epätervettä valaistumista ja ilmestystä epäterveistä lähteistä,
epäterveitä ja rikkoutuneita suhteita, velvoitteita joita ei itse tai toiset eivät täytä itseä kohtaan, ja
lopulta fyysinen heikkeneminen, ehkä jopa ikuiseen eroon asti Jumalasta.

Moraaliton hallinto liikkuu yhä lähemmäksi kansalaistensa jokaisen elämänalueen kontrolloimista
antaen vakavia rangaistuksia lain kirjaimen tottelematta jättämisestä. Moraaliton hallinto
vääristelee velvollisuuksia ja seurauksia monissa tapauksissa siksi, että siltä puuttuu viisaus ja
valaistuminen ja se kutsuu hyvää pahaksi ja pahaa se kutsuu hyväksi.

Syys siihen, että olen ajatellut perusteellisesti näitä (lopulta lukumäärältään) kuutta elementtiä,
jotka soljuvat Jumalalta ihmiskunnalle, on se taistelu, joka on käynnissä ympäri maailman
liberaalien ja konservatiivien välillä. Suojella omia rajojaan vai olla ilman rajoja, jatkuvasti kasvava
hallinnon tunkeutuminen yksityisten kansalaisten ja liikeyritysten elämiin tai pienempi hallinto, joka
sallii kansan ja liikeyritysten tavoitella elämää, vapautta ja onnea, ja kristityt ovat usein
hämmentyneitä kaikista eri puolilla kuuluvista äänistä. Toivon tuoneeni jonkin verran selkeyttä, sillä
näiden välityksellä voitte oikein erottaa ja arvioida vanhurskaasti – pitäkää vain mielessä nämä kuusi
tekijää ja tulette hämmästymään siitä, kuinka selviksi asiat tulevat.

Toivottavasti tämä on ollut teille siunaus – melko akateemista, tiedän ja pyydän anteeksi, mutta
ajattelin olevan parasta vain esittää asia kohta kohdalta. Toivottavasti siinä on teistä järkeä niin
kuin minusta siinä on.

Uusi aihe ensi viikolla, siunauksin,
John Fenn


