
 

 
Quantum physics and Jesus: Are thoughts solid? #1 
 
Kvanttifysiikka ja Jeesus: ovatko ajatukset kiinteää ainetta? Osa 1 
 
Hei kaikki, 
Äskettäin istahdin alas erään nuoren naisen kanssa ja kuulin siitä, kuinka nainen tuli 
tuntemaan Jeesuksen, mikä olikin varsin erikoista. Vain muutama vuosi sitten nainen 
oli ateisti – eikä sellainen hiljainen keskivertoateisti – vaan ateisti, joka oli aktiivisesti 
kadulla osoittamassa mieltä uskontoja vastaan, ajatteli kristittyjen olevan tyhmiä ja 
oppimattomia, sekä katsoi nenänvartta pitkin kaikkia noita ei-ajattelevia tyhmiä 
uskonnollisia ihmisiä. Nainen oli aktivisti, vihainen, kiljuva, mielenosoituksiin 
osallistuva, raivoisan liberaali ateisti – hänen omia sanojaan mukaillen.  
 
MUTTA... Nainen piti itseään hyvänä ihmisenä, koska hän ei valehdellut, varastanut 
tai murhannut. Mutta hän vihasi uskonnollisia ihmisiä ja jopa vaihtoi sellaisille 
televisiokanaville, joissa esiintyi kristittyjä vain sitä tarkoitusta varten, että teki 
heistä pilaa vahvistaakseen itselleen, kuinka tyhmiä ja oppimattomia nämä olivat.  
 
Ja sitten naisen elämä sai yllättävän käänteen traagisen tapahtuman seurauksena. Ja 
useiden leikkausten jälkeen tällöin vasta 20-vuotiaalle naiselle kerrottiin, että hän 
tulisi aina käyttämään kainalosauvoja tai rollaattoria. Ja todennäköisesti myöhemmin 
elämässä pyörätuolia, sillä lääketiede ei voinut tehdä enää mitään hänen hyväkseen. 
Nainen harkitsi itsemurhaa ollessaan kykenemätön ajattelemaan sitä, että viettäisi 
loppuelämänsä raajarikkona. Nainen ajatteli asiaa perusteellisesti; kuinka hän tekisi 
sen helpoimmalla, vähiten kipua aiheuttavalla tavalla… hän laati suunnitelman 
elämänsä lopettamiseksi.  
 
Sitten nainen näki julisteen, jossa mainostettiin kristillistä kokousta, joka julisti 
'Ihmeitä'.  Nainen ajatteli, että se oli todellakin se minkä hän tarvitsi, ihmeen. "Ehkä" 
hän ajatteli, "Ehkä voin hiipiä sisälle ja saada ihmeeni ja lähteä pois ennen kuin 
kellään noista hulluista tyhmistä ihmisistä on aikaa kertoa minulle Jeesuksestaan."  
 
Nainen eteni kainalosauvoillaan hitaasti kokoukseen ja näki ihmisten kohottavan 
kätensä ja laulavan ja hän ihmetteli, että mistä siinä oli kyse – vain näiden tyhmien 
ihmisten lisähulluudesta. Mutta välittömästi kolme naista kysyi, voisivatko he rukoilla 
hänen puolestaan, minkä nainen salli.   
 
Yhtäkkiä nainen havaitsi olevansa maassa katsomassa ylöspäin, kykenemättömänä 
liikkumaan ollen tilassa, jota sinä ja minä voisimme  kutsua 'Hengessä'  olemiseksi tai 
kuten mitä Pietarille tapahtui Apt. 9. luvussa, transsissa – tilassa, jossa luonnolliset 
aistit ovat väliaikaisesti keskeytyneinä ja ihminen on Hengessä.  
 
Yhtäkkiä Herra alkoi puhua hänelle näyttäen hänelle valon ja pimeyden. Valossa oli 
rakkaus, ilo, rauha… ja Hän näytti naiselle ne ajatukset, jotka naisella oli muita 



kohtaan. Nainen näki ylimielisyyden ja vihan ja ensimmäistä kertaa elämässään 
nainen näki noiden ajatusten olevan pimeyttä. Nainen yritti väittää Herran edessä, 
että nuo ajatukset olivat vain ajatuksia, koska nainen oli hyvä ihminen. Nainen oli 
moraalinen, rehellinen ja ahkera.  
 
Mutta Herra sanoi noiden vihan ajatusten toisia kohtaan olevan pimeyttä, ja vaikka 
nainen ei käytännössä toteuttanut tuota vihaa, ajatukset olivat sama asia kuin teot. 
Hänen sanoi noiden ajatusten olevan itse asiassa ainetta, materiaa. Ne ovat kiinteitä. 
Ne ovat sama kuin teko. Nainen tunsi tuon ajatustensa pimeän materian, hän tiesi sen 
olevan totta.  
 
Yhtäkkiä nainen näki, että hänen vihansa tiettyjä ihmisiä kohtaan oli murhaan 
verrattavaa, että ajatuksissaan hän halusi heidän kuolevan, mikä kauhistutti naista, 
sillä hän piti itseään hyvänä ihmisenä, hän ei ollut murhaaja. Vai oliko hän? 
Ajatuksissaan nainen saattoi nähdä, että oli. Hän näki, että pimeys oli alaspäin 
menevä tuhon kierre. Hän näki, että jos hän pitäisi sisällään nuo ajatukset, ne 
aiheuttaisivat hänen koko elämänsä kiertymisen alaspäin pimeyteen.  
 
Näytettyään naiselle nämä asiat Herra kysyi: "Minkä siis valitset; valon vai pimeyden?"  
Nainen vastasi: "Tietysti valon!" Kun nainen teki sen, hän kertoi kaiken sen pimeyden, 
kaiken sen vihan, kaiken sen ylimielisen itsensä korottamisen lähtevän nousemaan 
pois ja lähtevän hänestä. Hän oli yhtäkkiä valossa ja jokin sellainen oli muuttunut 
hänen sisällään, joka oli hyvää ja valoa.  
 
Nainen kertoi olevansa iloinen, ettei Herra parantanut häntä juuri silloin, sillä jos se 
olisi tapahtunut, naisen mukaan hän olisi todennäköisesti vain jättänyt 
kainalosauvansa ja juossut pois ennen kuin hän saattoi kuulla lisää Jeesuksesta. Kävi 
niin, että sen vuoden kuluessa, jonka aikana nainen oppi tuntemaan Herraa, Herra 
paransi hänet ja nainen elää jälleen aktiivista elämäntyyliään – ja vaeltaa Herran 
kanssa.  
 
Ajatukset ovat tekojen veroisia - kvanttifysiikkaa 
Jeesus sanoi saman asian Matt. 5:ssä kuin mitä Hän kertoi naiselle kolmisen vuotta 
sitten, eli että ajatukset ovat tekojen veroisia: "Mutta minä sanon teille: jokainen, 
joka katsoo naista niin, että alkaa himoita häntä, on sydämessään jo tehnyt 
aviorikoksen hänen kanssaan. Jos oikea silmäsi viettelee sinua, repäise se irti ja heitä 
pois (himo johtaa silmän katsomaan naista). Onhan sinulle parempi, että menetät vain 
yhden osan ruumiistasi, kuin että koko ruumiisi joutuu helvettiini. Ja jos sinun oikea 
kätesi viettelee sinua, hakkaa se poikki (ajatus toimimisesta himon pohjalta johtaa 
tekoon)..." (1992 suomennos) 
 
Tuon päivän kulttuurissa, ottaen huomioon sen, että Jeesus mainitsi yhden silmän ja 
yhden käden eikä kahta silmää ja kahta kättä, Hän selvästi toteaa, että meidän tulee 
katkaista se prosessi, jonka kautta sydämessä olevasta himosta tulee teko. Jeesus 
liittää ajatuksen ja teon toisiinsa. Paha ajatus ja teko ovat yhtä. Onko päinvastainen 
totta? Hyvää ajatus ja teko ovat yhtä.  



 
Mutta ei jokainen ajatus ole teon veroinen eikä siitä ole vielä tullut ainetta  
Kun Isä sanoi 1. Moos. 1:26:ssa: "Tehkäämme (Elohim, monikko sanasta El eli Jumala) 
ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme...", se oli sisäinen ajatus, se ei ollut suunnattu 
ketään kohtaan, se oli puhtaasti sisäinen. Se ei vielä noussut sille tasolle, että olisi 
teon veroinen ennen kuin seuraavassa jakeessa: "Ja Jumala loi ihmisen..." 
 
1.Moos. 18: 17-19:ssa Kristus oli väliaikaisesti ilmestynyt näkyviin ihmisen muodossa 
kahden enkelin ohella ja oli aterioinut Aabrahamin kanssa. Kun enkelit suuntasivat 
kulkunsa kohti Sodomaa pelastaakseen Lotin, Herra pysähtyi ja: "ajatteli Itsekseen: 
"salaisinko sen, mitä aion tehdä, koska Aabrahamista tulee varmasti suuri ja väkevä 
kansa... opettaisi perhekuntansa ja lapsensa Herran teiden suhteen..." (suomennos 
tässä) 
 
Tuo oli jälleen sisäinen ajatus, jota ei ollut suunnattu ketään kohtaan. Joten kun 
Jeesus liitti himon ajatuksen vastaavaan tekoon, Hän asetti sen siihen yhteyteen, että 
nuo ajatukset suunnattiin ulospäin toisia kohtaan ja perustuivat syntiin – synnin 
ollessa itsekkäät teot, joihin usein liittyy sitä, että käyttää toisia omia 
tarkoitusperiään varten. Herra näytti yllä olevalle naiselle, että hänen vihansa oli 
tekojen veroista, se olivat ainetta pimeyden maailmassa ja voisi jonakin päivänä tulla 
ilmi ja viedä hänen koko fyysisen elämänsä alas pimeyteen.  
 
Missä on yhteys hengen ja luonnollisen, ajatuksen ja teon välillä?   
 
Mitä tiede sanoo? Onko ajatuksilla massa? Ja minulta loppui tila, jatkamme siitä ensi 
viikolla… siihen saakka, siunauksin!  
John Fenn 
 
 
Quantum physics and Jesus: Are thoughts solid? #2 
 
Kvanttifysiikka ja Jeesus: ovatko ajatukset kiinteää ainetta? Osa 2 
 
Hei kaikki, 
Lopetin viime viikolla kysyen kysymyksen: 
  
Onko ajatuksilla massa? 
 
Raamattu on täynnä viittauksia, jotka yhdistävät hengen maailman luonnolliseen 
maailmaan, ehkäpä paras toteamus on Hepr. 11:3:ssa: 
  
“Uskon kautta me ymmärrämme, että Jumalan Sana muotoili maailmat, niin että ne 
(asiat), joita ei nähdä, tekivät ne (asiat), jotka nähdään.” (suomennos tässä) 
  



Asiat, jotka nähdään, tekivät “asiat, joita ei nähdä” tarkoittaa sitä, että ‘asiat’ ovat 
olemassa siinä maailmassa: hengen/Hengen maailmalla ON massa, mikä tarkoittaa, 
että myös meidän ajatuksillamme ja motiiveillamme on massa… 
  
Kreikan sana ‘muotoili’ Kuningas Jaakon englanninkielisessä Raamatussa on kreikaksi 
‘katartizo’, joka tarkoittaa kehystää, nivoa yhteen, valmistaa, muovata – toisin 
sanoen koko nähtävissä oleva maailmankaikkeus ja se, kuinka kaikki toimii yhdessä 
lähtien painovoimasta aina molekyyli- ja ydinfysiikan lakeihin, vuodenaikojen 
vaihtumiseen ja alkuaineiden luomiseen, kaikki alkoi näkymättömässä hengen 
maailmassa ja tarkemmin sanottuna Hengen maailmassa. Persoonallinen Sana, Kristus 
Jeesus, muotoili maailmankaikkeuden. 
  
Käyttämäni esimerkki tiimityöstä Isän, Hänen Henkensä, jonka Jeesus sanoi ‘lähtevän 
Isästä’ Joh. 15:26:ssa sekä Pojan kesken on tämä: Isä päättää, että auto täytyy pestä, 
joten delegoi tuon työn pojalle, joka käyttää vettä pesemään auton. Voimme sanoa, 
että Isä teki sen, mutta hän oli enemmänkin suunnittelija, kun taas poika teki työn. 
Ja kuitenkin se toimija, joka itse asiassa pesi auton, oli vesi. Tuo on kuva Isästä, 
Pojasta ja Pyhästä Hengestä.  
 
“Isä (Jumala), joka menneinä aikoina puhui monin eri tavoin isille profeettojen 
välityksellä, on näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Poikansa kautta, jonka Hän 
määräsi kaikkien (asioiden) perilliseksi, jonka kautta Hän myös teki maailmat.” 
(suomennos tässä) Isä käytti Poikaa tekemään maailmat. (Maailmat käännetään myös 
‘maailmankaikkeus’ ja ‘maailmanajat’ tai aikakaudet) 
  
Samalla kun me ulkoisesti vanhenemme, sisäisesti tulemme voimakkaammin 
eläviksi 
 
“...vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä 
uudistuu… meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset 
ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia.” 2. Kor. 4:16-18 
  
Kuinka kuljemme halki elämän katsoen näkymätöntä? Me olemme siten silta 
näkymättömän hengen maailman, joka uudistaa ja vahvistaa hengen ihmistämme, ja 
luonnollisen maailman, joka saa meidän ruumiimme vanhenemaan ja rappeutumaan, 
välillä. Juuri ihmisen henki, jonka Pyhä Henki on luonut uudeksi, on se joka 
muodostaa sillan näkymättömän ja näkyvän välisen kuilun yli, ja kun me viivymme 
hengen/Hengen asioiden parissa, meitä uudistetaan sisäisesti. On hieman 
paradoksaalista, että ulkoisesti vanhenen ja kuljen maan suuntaan, ja kuitenkin 
sisäisesti olen vahvempi, voimakkaampi, elävämpi nyt kuin olin silloin, kun olin juuri 
tullut Herran luo yli 43 vuotta sitten.  
  
Jotenkin tuolla elämällä Hengen maailmassa on olemus, joka vaikuttaa tähän 
maailmaan. Jollain tavoin hengellisillä ajatuksilla on kyky luoda asioita tänne 
luomakunnan alempaan maailmaan.  
  



Voin sanoa tämän, mutta kyse on vain ajatuksesta, ideasta, huomiosta. Mutta kun 
minulle annettiin kiertokäynti taivaassa, palasin siinä käsityksessä, että taivaan 
molekyylirakenne toimii korkeammalla tasolla kuin molekyylit maan päällä. Vertaisin 
sitä joutokäynnillä olevaan helikopteriin sen lapojen pyöriessä hitaasti, mikä on kuin 
maan molekyylit, verrattuna siihen kun helikopteri on lähdössä ja lavat liikkuvat hyvin 
nopeasti, mikä nostaa kopterin ylös maan pinnalta – jollaisen kaltaista on taivaan 
nopeus verrattuna maahan (oma huomioni, en voi mitenkään todistaa sitä). 
 
Tuntien sen mikä on tiedon tuolla puolen 
Efesolaiskirjeen 3:17-19:ssa Paavali sanoo, että hän rukoilee efesolaisten puolesta, ja 
että jos he ovat juurtuneita ja perustautuneita ehdottomaan rakkauteen (‘agape’), he 
kykenevät ymmärtämään ja tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on tiedon tuolla 
puolen. Kuinka ihminen voi tietää jotakin, joka on tietämisen tuolla puolen? 
  
Hän puhuu Herran tuntemisesta hengessäsi ja Hänen sinua kohtaan tuntemansa suuren 
rakkauden tuntemista, jota ei voi ymmärtää pelkällä aivojen mielenalueella.  
  
‘Mentaaliset’ tai ‘älylliset’ kristityt eivät koskaan tule tuntemaan Herran rakkautta 
ennen kuin tai elleivät he opi olemaan kosketuksissa hengestään tulevan virtauksen 
kanssa ja virtaamaan hengestä käsin. He eivät tule koskaan kokemaan Hänen 
rakkautensa tunnetta, sillä Jumala on Henki, ei aivot. Ihmiset, jotka pitävät Jumalan 
aivoissa, eivät tiedä kuinka virrata tai edes olla kosketuksissa hengen ihmisensä 
kanssa, ja sen tähden heillä on aika usein suuria vaikeuksia rukoilla kielillä – he 
toimivat aivoista, eivät hengestä käsin. Herra virtaa hengestä tähän luonnolliseen 
maailmaan, se on se silta. 
 
Ehdottomasti suurin silta näkymättömän hengen maailman ja tämän maailman välillä 
on Jeesuksen Kristuksen persoona – täysin ihminen, täysin Jumala. Hepr. 1:3 sanoo 
sen tällä tavoin: 
  
“Joka, ollen Hänen (Isän) kirkkauden säteily, ja tarkka kuvaus Hänen (Isän) kuvasta, 
ja ylläpitäen kaikkea Hänen (Isän) voiman Sanalla, kun Hän oli itse puhdistanut 
meidän syntimme…” “Olenko ollut niin kauan aikaa kanssasi, Filippus, etkä sinä tiedä: 
jos olet nähnyt minut, olet nähnyt Isän.” Joh.14:9 (suomennokset tässä) 
   
Tiede sanoo… 
 
Luonnollisessa ajatuksemme eivät ole muuta kuin hermoratoja aivoissa eikä niillä ole 
sen enempää massaa tai aineellisuutta kuin sähköisillä ja kemiallisilla impulsseilla, 
jotka jo ovat aivoissa. Kuitenkin nuo ajatukset tulevat ilmi toiminnassa, joka on aivan 
kiinteää ainetta. Ajatuksista tulee suunnitelmia, rakennuksia suunnitellaan ja 
rakennetaan, ihmissuhteita alkaa ja päättyy – kaikki se mitä elämämme on, alkoi 
ajatusprosesseissa.  
 
Palaamme keskusteluumme valosta ja kvanttifysiikasta, sillä Jumala on valo, ja Hänen 
ajatuksensa ovat valoa, joka kantaa sellaisia hyviä ajatuksia ja suunnitelmia meitä 



varten, jotka virtaavat henkeemme ja sitten ylöspäin sieluumme ja ulos 
ruumiiseemme ja fyysiseen maailmaan… ja minulta on tila loppunut tältä päivältä.  
 
Ensi viikkoon, siunauksin, 
  
John Fenn 
 
 
 
Quantum physics and Jesus: Are thoughts solid? #3 
 
Kvanttifysiikka ja Jeesus: ovatko ajatukset kiinteää ainetta? Osa 3 
 
Hei kaikki, 
Jatkan keskusteluamme pohtien, onko ajatuksilla massa. Mutta niin tehdäksemme 
meidän täytyy palata valoon - ja Valoon.  
 
Jumala on valo eikä Hänessä ole pimeyttä. Jumala on rakkaus.  
 
Nämä lausunnot 1. Joh. 1:5:ssä ja 4:8:ssa annetaan ehdottomina lausuntoina. Jumala 
on rakkaus ja valo, sen tähden rakkaus ja valo ovat samamerkityksisiä. Rakkaus tuo 
valon mihin tahansa tilanteeseen, mihin tahansa ihmissuhteeseen, ja valo 
(korkeammat tiet) tuovat rakkauden mihin tahansa tilanteeseen, mihin tahansa 
ihmissuhteeseen.  
 
Jaakob sanoo sen tällä tavalla 1:13:ssa, 16 -18:ssa varoittaen ihmisiä olemaan 
ajattelematta hänen lausumaansa jakeissa 2-3 siitä, että tulee pitää pelkkänä Ilona 
kun joutuu kiusauksiin, että Jumala tekisi sen heille (ei!): 
 
"Älköön kukaan, kiusauksessa/koettelemuksessa/koetuksessa ollessaan, sanoko: 
"Jumala minua kiusaa"… Älkää eksykö, rakkaat veljeni. (Aivan) Jokainen hyvä anti ja 
jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole 
muutosta, ei vaihteen varjoa.  Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden 
sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset." 
 
Jumalan aakkoset 
 
Hengen maailma loi luonnollisen maailman, mikä tarkoittaa, että luonnonlait ovat 
Jumalalle kuin aakkosten kirjaimia. Ajattele, kuinka käytämme kirjaimia. Käytämme 
aakkosten kirjaimia ajatustemme, tunteidemme ja sydämen aikeidemme säiliöinä. 
Muodostamme ajatuksen, motiivin, suunnitelman, sitten käytämme kirjaimia 
muodostamaan nuo ajatukset joksikin aineelliseksi – sanoiksi - ja nuo sanat voidaan 
sitten tehdä joksikin vielä aineellisemmaksi. Sanat ovat kuin rakennuspiirustuksia – 
eivät itse rakennus, vaan suunnitelmat rakennukseksi, joka voidaan nähdä. Kirjaimet 
ovat rakennuspalikoita.   
 



Sellaisia ovat Jumalalle luonnonlait kuten painovoima ja valo ja energia ja massa – ne 
ovat Hänen kirjaimiaan, Hänen aakkosiaan, jotka asianmukaisesti järjestettyinä 
muodostavat järjestäytyneen luonnollisen maailman. Hän suunnitteli luonnollisen 
maailman ja meidät. Hän keksi tuon luonnonlakien aakkoston, se tuli Hänen 
mielestään, Hänen mielikuvituksestaan ja Hänen tahtonsa käyttämisestä. Sitten Hän 
puhui aikomuksensa olemaan olemassa ja luonnollinen maailma oli olemassa.  
 
Sen tähden valo ja rakkaus ja elämä ovat todellinen ja ensimmäinen aine. Valo on sen 
tähden prosessi, ja sellaisena voi siirtää energiaa – ajattele sitä hetki. Raamatun 
yksinkertaisessa määritelmässä Jumalasta Valona ja Rakkautena näemme modernit 
tutkimuksemme valosta, sen, että valo on ainetta, valo on prosessi ja valo voi siirtää 
energiaa. Fyysinen maailma on Jumalan teiden ja olemuksen heijastus… ihmeellistä.  
 
Meidän ajatuksemme ovat loppujen lopuksi kiinteitä, ainetta, ja niillä on paino 
ensiksi hengen maailmassa ja sitten ulospäin fyysiseen maailmaan. 
  
Kun Paavali sanoi (kuten viime viikolla mainittiin), että sisäinen ihmisemme uudistuu 
katsoessamme näkymättömään ikuiseen maailmaan, että näkymättömän 
'katseleminen' tarkoittaa, että meidän ajatuksemme 'katsovat' kohti näkymätöntä ja 
tuo 'katse' uudistaa hengen ihmisemme. Ajatuksemme, kun ne on asetettu 
korkeammalle, siirtävät energiaa (paremman termin puuttuessa) tai Elämää hengen 
ihmiseemme uudistaakseen sen. Ajatuksillamme on massa, ne voivat olla hyvän ja 
Elämän ja Valon kantajia.  
 
Jesaja 55:7-9 kertoo meille Jumalan teiden ja ajatusten - ajatusten - olevan 
korkeammat kuin meidän tiemme ja ajatuksemme. Sen tähden paljastetaan, että 
Jumala näkymättömässä maailmassa ja liikkuessaan korkeampien teiden ja ajatusten 
mukaisesti, ajatellessaan luoda jotakin, ulottaisi nuo korkeammat tiet ikään kuin 
alaspäin, luodakseen luonnollista. Se tarkoittaa, että luonnollinen maailma on kuin 
peili, kuten Paavali sanoi Room. 1:ssä, niin että Hänen näkymätön olemuksensa 
voidaan selvästi nähdä luomakunnassa.  
 
On Yksi, joka on korkeammalla kuin aineelliset ajatukset  
 
Hepr. 4:12:a on tutkittu laajasti, myös minä olen sitä tutkinut. Minulla on kiva piirros, 
jota haluan käyttää ja joka näyttää ihmissydämen, jonka miekka jakaa kahtia ylhäältä 
alas. Sitten jaan jakeen kieliopin perusteella sen sisältämän luettelon:  
  
"Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka 
ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet (ydin), ja on 
sydämen ajatusten ja aivoitusten (aikeiden) tuomitsija (arvioija)." 
 
Jos katsot luetteloa, havaitset, että sielu, nivelet ja ajatukset tulevat ensin ja ovat 
sen tähden yhdessä sarakkeessa, kun taas henki, ydin ja aikeet muodostavat toisen 
sarakkeen.  
 



Sielu, tahdon inhimillinen lähde, äly, tunne, on nivelenä yhdistämässä kaksi osaa, 
ruumiin ja sielun. Hengen sarake käsittää ytimen ja motiivit. Ydin on se, missä 
muodostuu veri, jos ruumis sitä valmistaa – se on ydinosa, juuri, elämän lähde, sillä 
elämä on veressä – se on ihmisen henki. Yhdessä henki ja sielu muodostavat sydämen. 
Raamatussa näet jakeita, joissa käytetään sanaa 'sydän', ja riippuen siitä, mitä 
kirjoittaja yrittää sanoa, tuo sana voi merkitä sekä henkeä ja sielua yhdessä tai vain 
henkeä tai vain sielua. Asiayhteys paljastaa hiuksenhienot erot. 
 
Ja monille on opetettu, että Jumalan Sana – ja sillä useimmat julistajat tarkoittavat 
sitä kirjoitettua asiakirjaa, joka alkaa 1. Mooseksen kirjasta ja päättyy Ilmestyskirjaan 
– Raamattua, ja on pidetty monia saarnoja, joissa kerrotaan, kuinka Jumalan sana 
tuomitsee ajatuksesi ja motiivisi… se on hienoa… paitsi että se ei ole se, mitä tuo jae 
sanoo. Joten sinun täytyy heittää koko tuo käsitys ulos ikkunasta.  
 
Sillä jae 13 tekee selväksi mitä kirjoittaja tarkoitti sanoessaan, että Jumalan sana 

tuomitsee/arvioi sydämen ajatukset ja aikeet: "Eikä mikään luotu ole hänelle 
näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle 
meidän on tehtävä tili. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten 
kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika…" 
 
Hepr. 4:12 puhuessaan Jumalan Sanasta puhuu Persoonasta, jota kutsutaan Jumalan 
Sanaksi – Herrasta Jeesuksesta – Hän on se joka yhdistää kuilun sielun ja hengen, 
nivelten ja ytimen yli ja arvioi sydämen ajatukset ja aikeet. Eivät paperi ja muste, 
vaan persoona Sana.  
 
Joten kun katsot naista himoiten, muuta se ajatus, se aine niin, että ajattelet häntä 
Jumalan luomuksena, jonka puolesta Jeesus kuoli - ja sano rukous hänen puolestaan. 
Kun haluat olla vihainen jollekulle ilman syytä, muuta tuo ajatus rakkaudeksi, että 
Jeesus kuoli hänen puolestaan ja rakastaa häntä hänen häijystä minuudestaan 
huolimatta. Rukoile hänen puolestaan. Jeesus katselee, Jeesus arvioi ajatuksiamme ja 
aikeitamme. Meidän tehtävämme on tajuta, että ajatuksemme ovat tekojemme 
vertaisia, joten Hengen työ on sydämellämme, ajatuksissamme, ja sillä tavoin 
uudistamme mielen, siten muutamme elämämme… 
 
Uusi aihe ensi viikolla… siihen saakka, siunauksin, 
John Fenn 
 

 

 

 


