
Manipulation, Focus, and Jesus #1
Manipulointi, huomion keskipiste ja Jeesus, osa 1

Hei kaikki,
Chrisillä on moottoroitu pyörätuoli, jolla hän kulkee ympäri naapurustoa tervehtien
naapureita, koiria, lapsia ja ylläpitäen jatkuvaa keskustelua ja kommentointia kaiken
näkemänsä suhteen.

Sen tuloksena hänen polkunsa pitkin naapurustomme sorateitä kulkee siksakkia sen
perusteella, missä hänen huomionsa keskipiste on sillä hetkellä – hänelle puusta
lörpöttelevässä oravassa, jonka luo hän kulkee siksakkaa puhuakseen sille. "Hei tuhma orava,
mitäs luulet tekeväsi?", hän kysyy hekotelleen itsekseen. Juuri silloin "Shadow", naapurimme
musta suursnautseri haukkuu tervehdyksensä Chrisille ja niinpä Chris kääntyy sitä katsomaan
vastaten "Hei Shadow, olen tulossa, olen tulossa" ja niin me siksakkaamme eteenpäin halki
naapuruston alas tielle ja naapureiden ajoteille – hän ajaa, minä kävelen! Taloltamme on
neljännesmaili (0,4 km) postilaatikoille naapuruston reunalle, mikä on meidän kohtamme
kääntyä ympäri, mikä tarkoittaa sitä, että käännymme ympäri ja teemme tuon kaiken jälleen
kerran, mikä kestää yleensä 1 – 1½ tuntia kerrallaan, edestakaisin, edestakaisin.

Kun Barb ja minä puhuimme viimeisimmästä hullutuksesta, joka on herättänyt kristittyjen
huomion, "The Mystery of Shemitah" (josta pidin) (suom. Shemitahin mysteeri/muinainen
mysteeri, ei suomennettu kyseessä messiaanisen rabbin Jonathan Cahnin kirja, jossa
käsitellään vapautusvuoden salaisuutta, suom. huom.), kysyin tämän kysymyksen: "Mietinpä
kuinka moni kristitty tajuaa, että häntä manipuloidaan?"

Barb kysyi, mitä tarkoitin ja vastasin, että "kristillinen" bisnesjärjestelmä tyrkkää esiin juttuja
niin, että juuri, kun yksi kuuma aihe alkaa haaleta, toinen työnnetään etualalle. Niin että
Kristuksen ruumiin huomio siksakkaa yhdestä "hitti" -kirjasta, -opetuksesta, -tapahtumasta tai
-elokuvasta seuraavaan loppumattomana tulvana. Osa siitä on tarkoituksellista, osaan liittyy
jokin henki. Suuri osa Kristuksen ruumiista kulkee yhdestä 'villityksestä' tai 'hitistä' toiseen,
kuten Chris kulkee siksakkia ympäri naapuristoa.

Tuota käytöstä ei löydy Uudesta testamentista eikä sen kirjoittajien opettamana
Barb ja minä olemme tunteneet Herran 1970-luvun puolivälistä lähtien ja olemme nähneet
siksakkia kulkevia kristittyjä koko elämämme. Muinoin ollessani teini yksi hengellinen (muttei
kristillinen) kirja, jota äitini minulle tyrkytti, oli Lokki Joonatan, ja sitä ennen tai sen jälkeen
(en muista) hän vaati, että luen Chuck Colsonin kirjan "Born Again" (suom. Uudestisyntynyt, ei
suomennettu). Sen jälkeen oli Harold Hillin 'From Goo to You by Way of the Zoo' (suom.
Mönjästä sinuun eläintarhan kautta, ei suomennettu), jonka muistan olleen hauskan ja
viihdyttävän. Sitten John Sherrillin "He puhuvat uusilla kielillä", jne.

Mutta sen sijaan, että menisimme eteenpäin 1970-luvulta, entäpä jos mennäänkin taaksepäin
nykyhetkestä. Tässä muutama: Shemitahin mysteeri, sitä ennen 'Neljä verikuuta', sitä ennen
'Taivas on totta', ja vähän venyttäen meillä oli Enigma (suom. edellä juoksija, ei
suomennettu), Viimeisten päivien vaellus – sarja… vielä taaksepäin mentäessä meillä oli
Jabesin rukous… tajuatte mistä on kyse. Monet teistä voivat täyttää tyhjät kohdat, koska
myös te olette nähneet toimintamallin.

Ei ollut vain kirjoja ja elokuvia, vaan myös 'vuodattamisia' ja niihin liittyviä julistajia ja
opetuksia tai jotka ainakin olivat osa kulttuuria tilapäisesti. Oli aika nimetyille/nimettäville



enkeleille, taivaaseen menolle oman tahdon mukaan, avoimelle taivaalle, henkilökohtaiselle
profetialle, vetoamiselle veriviivoihin, kultapölylle, höyhenille, riivaajiin liittyvälle
opetukselle/vapauttamiselle, sisäiselle parantumiselle, nimikylttien 'piispat', 'profeetat'
käyttämiselle, henkilökohtaisesta profetiasta maksamiselle ja kauemmas taaksepäin mennen
nimeämiselle ja vaatimiselle, nopealle rikastumiselle, 100-kertaiselle tuotolle, ja niin
edelleen…

Herra sanoo KESKITÄ HUOMIO!
Viime viikolla kerroin, miten Herra on nyt kolme kertaa suoraan tänä vuonna näkemässäni
näyssä sekä kerran palvelutilanteessa kertonut, että Kristuksen ruumiilla on nyt kausi, jolloin
meidän tulee tietää, kenelle kuulumme. Se tarkoittaa, että tämä on sellainen kausi Hengessä,
jolloin meidän tulee keskittää huomiomme, kaventaa ajan ja rahan panostamisemme
tärkeisiin asioihin – ihmisiin, joiden kanssa olemme tiiviissä yhteydessä, jotka ovat kanssamme
hengellisesti samalla aaltopituudella ja meidän tulee lakata kulkemasta siksakkia niiden
monien kristillisten uutisotsikoiden luo, jotka huutavat saadakseen huomiomme.

Minä rakastan olla Herran läsnäolossa. Mutta en ole koskaan jahdannut Hänen läsnäoloaan
enkä ole kokenut, että minun tarvitsisi tehdä niin. Hän asuu minussa, mitä enemmän voisin
pyytää? Hänen vuodatuksensa on ensiksi minuun, joten miksi minun täytyy jahdata uusinta
kristittyä supertähteä? Mutta Kristuksen ruumiissa on suuntaus, jota edustavat parveilevat
jokaisen viimeisimmän 'vuodatuksen' luo, joidenkuiden heistä eläessä tapahtumasta toiseen,
mitkä ovat hengellisiä "pilvessä oloja", palatakseen vain kotiin todelliseen elämään, joka
merkitsee hengellisiä matalalentoja.

Ja rakastan hyvää mysteeriä, älkää ymmärtäkö minua väärin. Rakastan sitä, kuinka Sanassa on
monia symboleja ja merkkejä, jotka kertovat hengellisistä mysteereistä. Mutta Kristuksen
ruumiissa on ryhmä, joka tekee tuosta heidän huomionsa keskipisteen löytääkseen jonkin
syvemmän mysteerin maailmantapahtumien organisoitumisen Raamatun mukaisesti, niin että
he saattavat ennustaa tulevaisuuden, etsien jotakin avainta, joka avaisi tempauksen tai
kolmannen maailmansodan tai Israeliin hyökkäyksen päivämäärän.

Pelon henki – tämä on tärkeää!
Ehkä suurin yksittäinen asia, joka juuri nyt saa Kristuksen ruumiin huomion, ei ole yksi
yksittäinen tapahtuma, kirja, opetus tai elokuva. Se on pelon henki. Itse asiassa pelon henki
on se, joka motivoi monia ihmisiä, jotka omistavat paljon mielen ja tunteiden energiaa
kaikille näille asioille. He ovat verhottuja hengellisyyteen totuuden ollessa se, että he
juoksevat näiden asioiden perässä, koska he pelkäävät tulevaisuutta.

Heitä pelottaa, että heidän elämäntapansa tulee muuttumaan. Heitä pelottaa, että raha
loppuu. Heitä pelottaa, että he jäävät käymään läpi ahdistuksen ajan tai vainon tai
vaikeuksia. Itse asiassa heitä pelottaa, koska he eivät tunne Häntä riittävän hyvin ollakseen
Hänen läsnäolossaan, jossa ei ole mitään pelkoa, vain rakkautta, rauhaa ja varmuutta. He
käsittelevät pelon henkeä ja ovat huolissaan tulevaisuudesta juoksemalla jokaisen villityksen
perässä sen sijaan, että hankkiutuisivat olemaan yksin Hänen kanssaan, joka heissä asuu.

Varo pelon henkeä joka kiinnittyy kristilliseen opetukseen, kirjoihin ja
'vuodatuksiin/tapahtumiin'.

Ominaista lapsille



"Meidän ei ole määrä pysyä lapsina ollen jokaisen satunnaisen opin tuulen ja valheiden
esittämisen taidon asiantuntijoiden huijaamisen armoilla. Meidän on määrä pitää kiinni
totuudesta rakkaudessa ja kasvaa aikuiseksi joka tavalla Kristukseen, päähän. Sillä juuri
päästä koko ruumis, harmonisena rakenteena sille annettujen nivelten yhteen nivomana,
kasvaa yksittäisten osien asianmukaisen toiminnan kautta täyteen kypsyyteensä rakkaudessa."
Ef. 4:14-16, JB Phillipsin Raamatun käännös (suomennos tässä)

Useimmat käännökset kääntävät sanan 'lapset' (kreikka: nepios) sanoilla 'pienokaiset' tai
'vauvat'. Kirjaimellisempi käännös ilmaisulle 'jokaisen satunnaisen opin tuulen' voisi olla
'jokaisen tuoreen opin tuulen aaltojen heittelemänä ja kieputtamana'.

Sana, joka tässä on käännetty 'esittämisen taidon asiantuntijaksi' on kreikan sana 'cubos', joka
on suomeksi kuutio ja viittaa henkilöön, joka heittää arpakuutiota arpapelissä huiputtaakseen
ja manipuloidakseen pelissä olevia. Loppuosa fraasista kreikaksi on 'panonurgia', joka
kirjaimellisesti tarkoittaa miehiä, jotka ovat 'valmiit tekemään mitä tahansa'.

Se merkitsee sitä, että meidän Kristuksen ruumiissa ei ole määrä pysyä vauvoina ja pieninä
lapsia juoksennellen edestakaisin yhdestä lipevästä esityksestä seuraavaan, sillä se on itse
asiassa petosta, joka on verhoutunut kristilliseen hengellisyyteen. Se tekee hengellisestä
elämästämme sellaisen kuin kelluisimme myrskyn aalloilla.

Meidän on määrä kasvaa aikuisiksi rakkaudessa Kristuksessa, keskittäen huomiomme ainoaan
päämääräämme: olla Hänen kaltaisensa. Luovu jokaisesta häiriötekijästä, joka vie pois tuosta
ainoasta päämäärästä. Kasva aikuiseksi, Kristuksen ruumis, lakkaa olemasta manipuloijien
häirittävissä. Anna Hänen viedä huomiosi ja maksa hinta oppiaksesi, kuinka päästä Hänen
läsnäoloonsa, kurinalaisuuteen, Hänen elämäntyyliinsä – kaikkien sävyisten ja sydämeltään
nöyrien Palvelijan – meidän on määrä olla Hänen kaltaisiaan!

Tunnetko sinä Hänet?
Monet kristityt eivät todella tunne Herraa. He OVAT TIETOISIA Hänestä. He TIETÄVÄT
Hänestä. Heillä on yhteisöllisiä kokemuksia Hänen läsnäolostaan joissakin seurakunnan
kokouksissa. He tietävät joitakin Hänen valtakuntansa periaatteita. Mutta he joko eivät tunne
Häntä riittävän hyvin niin että he EIVÄT olisi peloissaan, edes joskus, ne jotka ovat tunteneet
Hänet vuosikymmeniä. Tai he eivät ole koskaan oppineet harjoittamaan kurinalaisuutta ja
kontrolloimaan ajatuksiaan ja tunteitaan vangiten ne hengessään Hänen Läsnäoloonsa.

Sen tuloksena he kulkevat siksakkia huomionsa hengellisen keskipisteen suhteen kuten Chris
kulkee siksakkia ympäri naapurustoa. Kuten Herra kertoi minulle helmikuun 2001 näyssä: "Näe
mitä Minä näen; ihmisiä juoksentelemassa edestakaisin tähän kokoukseen ja tuohon etsien
suurta show'ta, ajatellen TUON olevan yliluonnollista samalla kun heiltä jää huomaamatta se
yliluonnollinen työ, joka tapahtuu heidän keskellään, jopa heidän omassa sydämessään, sillä
opetuslapseuttamisen prosessi ON yliluonnollinen."

John Fenn
cwowi.org ja kirjoita sähköpostit minulle osoitteeseen cwowi@aol.com
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Hei kaikki,
Herääminen tapahtui muutama kuukausi sitten, kun sama nainen, joka on leikannut hiukseni
joka kuukausi vuosien ajan, kysyi vakavannäköisenä viimeisimmän leikkuuni jälkeen:
"Haluaisitko, että siistisin kulmakarvasi?"

Hänen kysymyksensä oli kuin ukkosen jyrähdys. En tiennyt, pitikö minun olla loukkaantunut
vai alistua tajuamaan yhtäkkiä se, että kehoni vanhenee. Kukaan ei ollut koskaan kysynyt
kulmakarvojeni siistimisestä. Ei edes Barb. Ehkä jonkin korva- ja nenäkarvan siistimisestä, ok,
olenhan 16 vuotta yli 40.

Kuinka pitkälle olenkaan tullut hiusten ja karvojen kypsyyden polulla! Kun Barb ja minä
seurustelimme, hän kysyi, luulinko, että minulla olisi pulisongit ja yli kolme rintakarvaa siihen
mennessä kun menisimme naimisiin! Minulla ei ole vain pulisongit, vaan metsä rintani päällä
ja 'lehdet' alkavat muuttua kauden mukaan myös – harmaaksi.

Pahin juttu oli, että minulla ei ollut aavistustakaan siitä, että niitä täytyi siistiä!

Ja tämä on kuin Kristuksen ruumis, miten??
Todiste siitä, että olemme ikuisia on, että sisäisesti meistä tuntuu samalta kuin ollessamme
teini-ikäisiä. Keho ympärillämme muuttuu, mutta sisäisesti meistä tuntuu samalta, mikä
todistaa, ettemme tarvitse sitä, että nämä kehot eläisivät ikuisesti, mikä aiheuttaa sen, että
kyse on vain määränpäätä koskevasta kysymyksestä. Kun katson peiliin, tunnen kuin katsoisin
samaa 17-vuotiasta, joka olen aina ollut, mutta peilikuva on muuttunut näinä monina
menneinä vuosina. Ikuisesti me elämme ainaisesti, mutta voimme valita, kuinka kypsiä
olemme, kun astumme seuraavaan elämään.

Vauvat ovat keskittyneitä itseensä ja heidän huomionsa voi viedä helposti. Jos he hössöttävät,
heiluttelemme kiiltäviä ja äänekkäitä autonavaimia aivan pikkuisen heidän
ulottumattomissaan ja he keskittyvät siihen muutamaksi minuutiksi. Mutta juttu vanhenee ja
moni vanhempi on vastoin parempaa tietoaan ja jonkin muun turvallisesti heille annettavan
asian puuttumisen vuoksi antanut heille koko avainrenkaan pitääkseen heidät huvitettuina
ajatellen huolehtivansa pöpöistä myöhemmin. Ja kun tuo vanhenee eikä mikään muu toimi,
Binkyn* työntäminen heidän suuhunsa voisi auttaa. (*Eräs tuotemerkki esineelle, jota minun
sukupolveni kutsui tutiksi, (sana tarkoittaa myös tyynnyttäjää, suom. huom.)

Kerroin viime viikolla Ef. 4:14:stä, että luonteenomaista hengelliselle vauvalle on juosta sinne
tänne viimeisimmän 'opin tuulen' luo ja vertasin vauvana olemista ja hengellistä kasvua.
Monet kristityt tavoittelevat edessään heiluvia hengellisiä avaimia joksikin aikaa, ja kun he
lopulta saavat tuon avainrenkaan ja kuolaavat sitä joka puolelta jonkin aikaa, sitten he
siirtyvät johonkin toiseen, joka tyynnyttää heidät jonkin ajan.

On surullista, että Herrasta sitten tulee heidän palvelijansa ja Hänen täytyy antaa heille
jotakin muuta, joka vie heidän huomionsa kunnes he saavuttavat kohdan, jossa he haluavat
kypsyyttä, sen jälkeen Hän voi alkaa auttaa heitä kasvamaan.

Vauvat eivät voi olla kasvamatta taaperoiksi, jotka eivät voi olla kasvamatta lapsiksi, jotka
eivät voi olla kasvamatta teineiksi, jotka eivät voi olla kasvamatta aikuisiksi. Näin ei ole
hengellisesti. Me valitsemme kasvaa, se ei ole prosessi, joka ottaa valtaansa ja meidän täytyy



käsitellä muutoksia kun ne tapahtuvat. Me valitsemme muutokset. Me valitsemme kasvaa. Me
valitsemme tehdä oikeita päätöksiä. Me valitsemme olla Kristuksen kaltaisia tai ei.

Jos ihminen päättää, että se minkä Jeesus pyytää heitä tekemään, on liian vaikeaa –
antamaan anteeksi jollekulle esimerkiksi, tai pidättymään juorujen levittämisestä, tai
lakkaamaan saastuttamasta itseään maailmalla, ja niin edelleen – jos kaikki tuo on vain liian
vaikeaa, niin sitten Jeesus tekee sen, minkä Hän voi kohdatakseen hänet siinä, missä hän on,
mutta on rajoitettu sen suhteen, mitä Hän voi heissä tehdä.

Keskity...
Erään näyssä tapahtuneen vierailun aikana vuosia sitten Herra sanoi, että Hän halusi opettaa
minulle, kuinka Hän opettaa ihmisiä. Olin nuori pastori ja olin etsinyt Isää saadakseni
viisautta. Eräs pastoriystävä kertoi minulle, ettei hän antanut 'sielunhoitoa' seurakuntansa
jäsenille. Hän sanoi, että hän kuunteli heitä, näytti heille Sanaa ja sen, mitä se sanoi ja käski
heitä palaamaan sen jälkeen, kun he olivat totelleet Sanaa. Hän sanoi nähneensä heitä
harvoin uudelleen tuon jälkeen.

Mutta toinen pastori vietti tuntikausia ihmisten kanssa uskoutuen minulle olevansa lopen
uupunut, koska useimmiten ihmiset vain halusivat purkaa tunteitaan tai halusivat olkapään
jota vasten itkeä tai halusivat esitellä perusteluja sille miksi tekivät sen mitä tekivät sen
sijaan, että he olisivat halunneet vakavia vastauksia kysymyksiinsä.

Eräänä päivänä ollessani palvomassa Herra tuli ja kertoi minulle haluavansa opettaa, kuinka
Hän opettaa ihmisiä, ja se vastaisi moniin niistä kysymyksistä, joita olin Isältä kysynyt. Koko
opetus kesti noin puoli tuntia Hänen puhuessaan hengellisestä kasvusta, mutta tässä on
joitakin pääosia.

Hän aloitti kertomalla minulle Joh. 3 & 4 tapahtumat
"Muistatko kun Johannes oli kastamassa ihmisiä ja fariseukset kuulivat, että Minä olin
kastamassa paljon useampia kuin hän? Kun sain tietää fariseusten kuulleen tuon minusta,
lähdin Juudeasta ja menin Samariaan matkallani Galileaan. Tiedätkö, miksi tein sen?"

Sanoin: "Teksti sanoo, että sinun täytyi mennä Samarian halki päästäksesi Galileaan, mutta
miksi valitsit tuon tietyn reitin?" Hän vastasi: "Koska tiesin, että he (fariseukset) eivät seuraisi
minua Samariaan. Käytin heidän ennakkoluuloaan suodattimena, sillä jos heidän sydämensä
olisi todella ollut katuvainen, heillä ei olisi ollut ongelmaa seurata minut Samariaan. Mutta he
olivat kieltäytyneet alistumasta Johanneksen parannuksenteon kasteelle ja halusivat hypätä
parannuksenteon yli 'hyppäämällä eteenpäin' minun kasteeseeni, enkä voinut sallia sitä, joten
lähdin. Opi tämä: Minä en anna ihmisten kasvaa syvällisempiin asioihin ennen kuin ja elleivät
he ole kasvaneet siihen, mikä on heidän edessään."

"Tuon usein ihmisen sydämen salaisuudet hänen eteensä, jotta hän voisi käsitellä ne asiat, ja
kuten Samarian suodatin, hän ei voi seurata Minua syvällisempiin asioihin ennen kuin ja ellei
hän käsittele sitä mitä Minä juuri silloin pyydän, kuten fariseusten täytyi hyväksyä
Johanneksen parannuksenteon kaste ennen kuin he saattoivat jatkaa eteenpäin Minussa. Ja
kuten useimmat heistä, kaikki eivät tee valintaa kasvaa minussa käsittelemällä sydäntään."

Hän käsitteli asiaa vähän yksityiskohtaisemmin ja sanoi sitten: "Esimerkiksi. Usein puhun
ihmiselle jotakin, jonka on tarkoitus olla vain meidän välistämme. Sitä, mitä te kutsuisitte
'sänkykamarikeskusteluksi', minkä ei ole tarkoitus mennä makuuhuoneen ulkopuolelle. Kerron



hänelle jotakin, jonka olen tarkoittanut olevan vain meidän välistämme, mutta he soittavat
ystävälleen ja kertovat tälle mitä sanoin tai ehkä lounaalla jakavat ystävän kanssa sen mitä
pidin intiiminä ja meidän välisenämme. Sillä tavalla hän on osoittanut, ettei hän ole tuon
tason läheisyyden arvoinen ja lakkaan puhumasta hänelle (tuolla tavoin) joksikin aikaa…
antaen hänelle tilaisuuden selvittää, miksi hänen henkensä murehti, kun hän kertoi asiasta,
mikä hämmentää häntä, koska hän tiesi sen tulleen minulta tietämättä kuitenkaan sitä, miksi
hänen henkensä oli murheissaan. Sen tähden."

"Ja hän ihmettelee jonkin aikaa, miksi olen lakannut puhumasta hänelle intiimisti, vaikka
tietysti yhä kerron hänelle toisista asioista. Mutta harvat selvittävät asian, mikä osoittaa,
miten he arvostavat Minua ja läheisyyttä kanssani, tai sen puutetta. Muista Minun sanoneen,
että se arvo, joka asetat sille, mitä kuulet, on kuinka se mitataan sinulle takaisin*. Jos
ihminen ei arvosta sitä, mitä meillä yhdessä on, vaan halventaa sen jakamalla sen toisten
kanssa, hän osoittaa minulle sen alhaisen arvon, jonka hän asettaa Minulle ja yhteiselle
ajallemme." (Tässä kohdassa kyyneleet täyttivät Hänen silmänsä, jotka heijastivat siitä
kiihkeyttä, jolla Hän puhui.) * Mk 4:24-25

OIin pökertynyt. Siihen saakka en ollut koskaan ajatellut Hänen todella olevan sama eilen,
tänään ja iankaikkisesti. Että Hän käytti vaikeita vertauksia ja toi sydämemme ennakkoluulot
eteemme pakottaen meidät palaamaan käsittelemään vanhoja asioita, kun emme oppineet
ensimmäisellä kerralla. Usein ei ole kyse paholaisesta, joka nostaa esiin asioita, joiden
luulemme tulevan nostetuksi esiin meidän kiusaamiseksemme, kyse on joskus Herrasta, joka
yrittää saada meidät käsittelemään sydäntämme ja menemään eteenpäin Hänessä, eikä Hän
siirrä meitä eteenpäin ennen kuin olemme oppineet läksymme. Istuin mykistyneenä.

Hän oli juuri avannut sydämensä minulle ja osoittanut tunnetta, johon en ollut yhtään
valmistautunut. En odottanut Hänen olevan niin… inhimillisen. Se tosiasia, että Hän saattoi
puhua intiimejä, minun ja Hänen välisiä asioita, ja sitten tehdä noin myös jokaisen muun
kanssa Kristuksen ruumiissa, ja sitten olla niin pettynyt, kun jaamme sen, minkä oli tarkoitus
olla vain Hänen ja meidän välistään, JA sen tietäminen, että sitä täytyy tapahtua koko ajan…
se oli musertavaa.

Välillämme vallitsi hiljaisuus minuuteilta vaikuttavan ajan, kun vain tuijotin Häntä ja Hän
minua. Osa minusta halusi halata Häntä, osa minusta halusi langeta Hänen jalkojensa juureen
ja katua. Jopa tänään kertoessani tästä vierailusta, en ole koskaan kertonut siitä missään
alusta loppuun kaikkine yksityiskohtineen (enkä tule sitä tekemään, joten älä kysy), ja vielä
nytkin kerron vain osan siitä, sen paino nujertaa minut.

Hän rakastaa meitä niin paljon ja on tässä suhteessa pitkän aikaa. Ef. 2:27 sanoo Isän
käyttävän tulevat maailmanajat osoittaakseen sen rakkauden rikkaudet, joka Hänellä on
meitä kohtaan. Eikö meidän ole aika keskittyä Häneen? Enemmän yllä kerrotusta vierailusta
ensi viikolla. Siunauksin,

John Fenn
cwowi.org ja kirjoita sähköpostit minulle osoitteeseen cwowi@aol.com

Focus & Jesus #3
Keskipiste ja Jeesus, osa 3



Hei kaikki,
Kun yksi pojistamme oli näyttämässä tulevalle vaimolleen perhekuvia sisältävää valokuva-
albumia, hän pysähtyi kuvan kohdalla, joka esitti 19-vuotiasta tyttöä punaisissa bikineissä
seisomassa polvisyvyydessä Miamin rannan aallokossa. "Hän on hot! Kuka hän on? Ja miksi hän
on meidän perhekuvien valokuva-albumissa?", hän kysyi.

Barb, joka katseli heidän olkapäidensä yli ja selitti kuvia heidän selaillessaan sivuja, sanoi:
"…Etkö tunnista häntä, poika?" Poika: "En, kuka hän on?" Barb: "Äitisi, poika! Se olen minä."

Poika keskeytti: "Voi, yäk! Tunnen itseni saastuneeksi! (tekee liikkeitä repiäkseen silmänsä ja
kielensä ulos), kutsuin juuri äitiäni hotiksi! Voi yäk…", kun he kaikki purskahtivat nauruun. Ja
sitten siitä viattomuudesta käsin, joka voi tulla vain nuoresta miehestä vailla
kuolemanpelkoa, hän kysyi äidiltään: "Mitä tapahtui?"

Hänen tuleva vaimonsa ja Barb henkäisivät ja hillitsivät kiusauksen vahingoittaa häntä
ruumiillisesti ja Barb tiuskaisi nopeasti takaisin: "Kolme poikaa! Se tapahtui, poika! Kolme
poikaa!"

Enemmän tuosta näyssä tapahtuneesta vierailusta
Sisäisesti meistä tuntuu samalta, mutta kehomme henkemme ympärillä on muuttunut, kuten
poikamme oppi tuona päivänä. Ja samalla kun keho muuttuu aivan tavallisen tapahtumien
kulun mukaisesti ollen maasta, henkemme, joka on syntynyt taivaasta, vaatii keskittymistä ja
päättäväisyyttä kasvaa Kristuksessa. Me olemme syntyneet uudesta kuin vastasyntyneet
vauvat, Pietari sanoi, ja käski meidän haluta Sanan maitoa, jotta voisimme kasvaa. Me
määrittelemme kasvumme. (1. Piet. 2:2)

Lopetin viime viikolla puheeseen siitä, kuinka Herra sanoi jakavansa intiimejä asioita
kanssamme ja kun me jaamme ne jonkun kanssa, se murehduttaa henkemme ja
ihmettelemme, miksi. Älkää ajatelko näiden olevan aina syviä sydämen salaisuuksia, sillä
valtakunta toimii Isältä tulevan ilmestyksen pohjalta, joten jopa yksinkertainen sydämelle
paljastettu asia, kun sen on tarkoitettu jäädä sydämeen, mutta sitten on jaettu avoimesti,
tulee murehduttamaan Pyhää Henkeä, ja meidän henkeämme vuorostaan.

Esimerkiksi erään kerran etsiessäni töitä näin erään ilmoituksen lehdessä ja välittömästi
tiesin, että se paikka oli minun – olimme juuri muuttaneet Coloradosta Tulsaan jättäen siellä
pastorin paikan tullakseni seurakunnan palvelukseen Tulsassa, mutta tarvitsin työpaikan
välissä olevan ajan täyttämiseen. Näin sen ilmoituksen ja välittömästi tiesin, että paikka oli
minun.

Ennen kuin minua haastateltiin kerroin eräälle ihmiselle siitä ja että tiesin paikan olevan
minun – ja henkeni murehti, se sattui hengessäni, minkä mieleni huomasi heti. Sain silti
paikan, mutta vakuutuksen siitä, että Hän oli antanut paikan minulle, oli Herra tarkoittanut
olevan yksityisluonteisen. Kun rikoin Hänen tarkoitustaan, henkeni oli murheissaan.

Valtakunta pyörii Isältä tulevan ilmestystiedon ympärillä – lähtien siitä ilmestystiedosta,
että Jeesus on Kristus, ja kaikki muu virtaa tuosta ilmestyksestä. Ja pohdipa tätä – jokainen
ilmestys Isältä kypsyttää meitä hengessämme, jos me sallimme sen tehdä niin, kasvattaen
meitä kun vastaamme jokaiseen soveltamalla sitä elämässämme.



Käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle milloin siellä, milloin täällä, tätä ihmiset usein
lainaavat Jes. 28:9-13:sta tapoina, joilla Herra opettaa meitä, Paavalin mukaan kyse on itse
asiassa kielistä ja siitä, että hengestämme tuleva ilmestys panee liikkeelle. Paavali lainaa
tuota 1. Kor. 14:20-25:ssä siitä, kuinka henkilökohtaiset kielet johtavat henkilökohtaiseen
ilmestykseen, mutta profetoiminen on julkiseksi ilmestykseksi sydämen salaisuuksista
(suurempi asiayhteys on 14:14.25).

Siinä, että Herra opettaa meitä "läksy läksyn päälle", "käsky käskyn päälle" ja "milloin siellä,
milloin täällä" on ensiksikin kyse henkilökohtaisesta ilmestyksestä sydämissämme yhden
ilmestyksen rakentuessa seuraavalle. Kun vastaamme ja sovellamme jokaista ilmestystä,
ajatuksemme muuttuvat ja meidän elämäntapamme muuttuu ja lisää ilmestystä seuraa.
Kuten Jeesus sanoi: "Arvioi se, mitä kuulet, sillä juuri sillä arvolla, jonka annat, tullaan sinulle
takaisin mittamaan, ja sille, jolla on, tullaan antamaan enemmän. Ja jos laiminlyöt sen,
minkä kuulet, se tullaan ottamaan pois sinulta." Mk. 4:24-25 (suomennos tässä)

Tuossa vierailussa oli enemmän: Herra kertoi minulle Joh. 6 tapahtumista
Matt. 14, Mk 6, ja Joh. 6 kaikki ovat kirjanneet Jeesuksen kävelyn veden päällä 5.000 miehen
joukon plus naisten ja lasten ruokkimisen jälkeen. Matteus kirjaa Pietarin kävelyn veden
päällä, Markus kirjaa sen tosiasian, että Jeesus olisi kävellyt eteenpäin heidän ohitseen,
jolleivät he olisi huutaneet pelosta ja Johannes kirjaa sen, että kun Hän astui veneeseen "…
vene saapui välittömästi sen maan rannalle, jonne he olivat menossa." (jae 21) Toisin sanoen
Jeesus, nuo 12 ja vene siirrettiin välittömästi karkeasti ottaen puolet matkasta
Genesaretinjärven poikki etäällä olevalle rannalle.

Monet Jeesuksen ruokkimasta väkijoukosta näkivät Hänen lähettävän opetuslapset pois
veneessä ja näkivät Hänen menevän toiseen suuntaan, ylös vuorelle rukoilemaan. Joh. 6
jakeet 22 – 25 kirjaavat, että seuraavana aamuna myöhemmin veneisiin menneet ja järven
ylittäneet ihmiset sekä ne jotka olivat kävelleet järven ympäri päästäkseen sinne, minne
opetuslapset olivat nousseet veneellään maihin, olivat hyvin hämmästyneitä löytäessään
Jeesuksen sieltä ja kysyivät Häneltä, kuinka Hän pääsi sinne.

Jae 26 kirjaa, että heidän kysymykseensä vastaamisen sijasta Hän antoi lausunnon, joka
paljasti heidän sydämensä motiivin: "Totisesti ette te minua seuraa Minun tekemieni ihmeiden
tähden, vaan koska saitte vatsanne täytetyksi." Nämä olivat ne samat jakeen 15 ihmiset, jotka
sen jälkeen kun heidät oli ihmeellisesti ruokittu, halusivat viedä Hänet väkivalloin ja tehdä
Hänestä kuninkaan. Voitko kuvitella, mitä olisi tapahtunut, jos Hän olisi kertonut heille, että
Hän käveli järven poikki.

Jeesus on sama tänään kuin Hän oli silloin ja tuossa näyssä Hän kertoi, kuinka juuri tällaisissa
tilanteissa Hän paljastaa heidän todellisen motiivinsa heille itselleen ja sitten katsoo, mitä he
tekevät asian suhteen.

Moderni versio Joh. 6:sta
Eräs henkilö seurakunnassamme ylitti jatkuvasti pankkitilinsä saldon, koska hän piti ostoksilla
käymisestä, nautti ystävien kanssa ulkona käymisestä ja siitä, että pysyi heidän tahdissaan
heidän kyetessään ostaa haluamansa tavarat. Hänellä oli tapana pyytää minua olemaan
sopimusrukouksessa kanssaan mielisuosion suhteen, että pankki luopuisi joistakin tai kaikista
tilinylitysmaksuista. Kun ehdotin, että hän rajoittaisi ostoksilla käymistään ja eläisi budjettia
noudattaen, hän vastasi rakastavansa liikaa tavaroiden ostamista.



Jotkut rukoukset koskivat mielisuosiota pankin suhteen. Toiset olivat "Herra, anna minulle
lisää rahaa." Hän jopa ilmaantui rukoiltavaksi keskiviikkoillan jumalanpalveluksiin pyytäen
Jumalaa antamaan hänen aviomiehelleen ylitöitä 'siunaamaan' heidän raha-asioitaan. Aivan
oikein, hän rukoili, että hänen miehensä tekisi enemmän töitä tukeakseen hänen ostoskelun
himoaan.

Jokaisen kauppiaan myötä, joka joutui kieltäytymään hyväksymästä muuta kuin käteistä
häneltä, jokaisen pankkimaksun myötä, jokaisen kiistan myötä, joka hänellä oli rahasta
miehensä kanssa, Herra paljasti hänelle todellisen, toisten tavaroiden himoitsemisen
ongelman – mutta hän ei halunnut käsitellä sitä. Sen sijaan että keskittyisi himoonsa ja
ylpeyteensä, hän halusi suuremman budjetin ja jatkoi sen puolesta rukoilemista sen sijaan,
että olisi katsonut sydämeensä.

Hän näki jokaisen pankkimaksun paholaisen hyökkäyksenä heidän raha-asioitaan vastaan ja
näki Herran vastustajana, joka hänen täytyi suostutella antamaan hänelle lisää rahaa. Hän ei
missään vaiheessa muuttanut huomionsa keskipistettä kysyäkseen, kuinka Herra saattaisi
sallia hänen korjata sitä, mitä oli kylvänyt, niin että hän voisi käsitellä tavarahimoaan.

Missä on sinun huomiosi keskipiste?
Joh.6:ssa kun Jeesus paljasti ihmisten motiivit sanomalla, että he seurasivat Häntä sen takia,
mitä Hän saattoi tehdä heidän hyväkseen, Hän aloitti vertauksen, joka oli vaikeampi
ymmärtää kuin muut vertaukset. Hän kertoi minulle, että koska he eivät halunneet käsitellä
motiivejaan suoraan, Hän käytti toista keinoa paljastaakseen heidän huomionsa keskipisteen
ja motiivin. Hän kertoi heille, että heidän täytyi syödä Hänen lihansa ja juoda Hänen verensä,
koska Hän on todellinen manna.

Joh. 6:66-68 paljastaa, että monet, jotka seurasivat Jeesusta, lakkasivat seuraamasta Häntä
tämän Hänen lausuntonsa jälkeen heidän huomionsa keskipisteen ja motiiveidensa tullessa
paljastetuiksi, he valitsivat perääntyä pois vaikeasta asiasta, perääntyä pois kasvusta. Monet
kuitenkin pysyivät Jeesuksen kanssa, koska he seurasivat Jeesusta puhtaudella eikä heillä
ollut mitään salattuja motiiveja, eivätkä palvelleet Häntä sen tähden, mitä Hän saattoi tehdä
heidän puolestaan. Kun Jeesus kysyi, lähtisivätkö hekin, Pietari vastasi: "Kenen luo me
menemme? Sinulla on ikuisen elämän sanat ja me tiedämme ja olemme varmoja, että sinä
olet Jumalan Poika!"

Pietari ei ymmärtänyt, mitä oli tekeillä, mutta hän valitsi kasvaa uskossa eikä antanut
hämmennyksen siirtää hänen huomionsa keskipistettä pois Jeesuksesta. Muista, näitä
tapahtumia edeltävänä iltana Pietari oli kävellyt veden päällä, mutta oli alkanut vajota, kun
irrotti katseensa Jeesuksesta tuuleen ja aaltoihin. Hän ei aikonut antaa minkään irrottaa
katsettaan Jeesuksesta tällä kerralla. Mutta näen tilan loppuvan – lisää tästä näystä ensi
viikolla. Siunauksia!

John Fenn
cwowi.org ja kirjoita sähköpostit minulle osoitteeseen cwowi@aol.com

Focus & Jesus #4
Keskipiste ja Jeesus, osa 4



Hei kaikki,
Kuten useimmat viikoittaisia ajatuksiani lukevat tietävät, vanhin poikamme Chris on
vammainen. Hän syntyi hätäsektiolla jouduttuaan "sikiön ahdinkotilanteeseen" synnytyksen
aikana ja hänellä havaittiin olevan napanuora kaulansa ympäri kietoutuneena vetosolmussa.
Tuloksena on se, että fyysisesti hänestä tulee 35-vuotias joulukuun 23, mutta mieleltään hän
on noin nelivuotias.

Chris on hyvin ulospäin suuntautunut, puhelias ja hänellä on hyvin hauska huumorintaju.
Mutta koska hänellä on aivovaurio, se merkitsee myös sitä, että hän jakaa ne piirteet, joita
niin usein havaitaan ihmisillä, joilla on aivovaurio vaurion syystä riippumatta. Tämä pitää
sisällään sen, ettei pidetä rutiinin muutoksesta, hätkähdetään helposti kovia ääniä ja ollaan
taipuvaisia raivonpuuskiin jos jompikumpi ensin mainituista tapahtuu.

Huomiomme uudelleen suuntaaminen
Sen tuloksena opimme varhain Chrisin huomion 'uudelleen suuntaamisen' taidon. Jos olimme
suunnitelleet menevämme autolla hoitamaan asioita ja yhtäkkiä suunnitelmat muuttuivat,
hänellä oli tapana tulla hyvin vihaiseksi ja huutaa tai jopa iskeä jotakin tai jotakuta.
Kuitenkin jos me saatoimme yhtäkkiä sijoittaa hänen näköpiiriinsä uuden lelun tai jotakin
kiinnostavaa kuten ohi ajavan junan, viha sammui kuin napista painaen, kun hänen huomionsa
oli suunnattu uudelleen.

Siinä näyssä tapahtuneessa vierailussa ja niissä kolmessa esimerkissä Raamatusta, joita Herra
käytti minua opettaakseen, on pitkälti kyse siitä, kuinka Hän suuntaa uudelleen huomiomme
salatuista motiiveistamme ja häiriötekijöistä huomion keskipisteen puhtauteen ja rakkauteen.

Viimeinen esimerkki tuolta näyssä tapahtuneelta vierailulta
Ensimmäinen Hänen käyttämänsä esimerkki oli Joh. 3:sta, missä Hän tarkoituksellisesti kulki
Samarian halki, minne fariseukset eivät seuraisi suunnatakseen uudelleen heidän huomionsa
takaisin Johannes Kastajan parannuksenteon palvelutyöhön. Hänen pointtinsa oli, etteivät he
voineet mennä eteenpäin Hänessä ennen kuin he olivat ensin hyväksyneet Johanneksen
saarnaaman parannuksenteon.

Toinen kertomani esimerkki, jonka Hän minulle opetti, oli Joh. 6:sta, missä monet niistä,
jotka Jeesus oli ihmeellisesti ruokkinut ja jotka olivat halunneet viedä Hänet väkisin ja tehdä
Hänestä kuninkaan, tulivat paljastetuksi sen totuuden suhteen, etteivät he seuranneet
Jeesusta niiden ihmeiden tähden, jotka osoittivat kuka Hän oli, vaan sen tähden, mitä Hän
saattoi tehdä heidän hyväkseen. Paljastaakseen heidän salatut motiivinsa ja pakottaakseen
heitä kohtaamaan oman sydämensä Hän kertoi heille sen vaikeaselkoisen vertauksen, että
heidän täytyi syödä Hänen lihansa ja juoda Hänen verensä, sillä Hän oli todellinen Manna
taivaasta. Monet jättivät Hänet mieluummin kuin kohtasivat oman sydämensä.

Tänään kerron Hänen vierailunsa kolmannen esimerkin, joka on rikkaan nuorukaisen Herran
kanssa käymän keskustelun uudelleen suuntaaminen, niin kuin se nähdään Matt. 19: 16 –
22:ssa.

Vierailun tapahtuessa ...

Kun rikas nuorukainen tuli Jeesuksen luo, hän kysyi: "Hyvä mestari, mitä minun täytyy tehdä
saadakseni ikuisen elämän?" Jos siis tässä olisi kyse sinusta tai minusta, olisimme vain
vastanneet miehelle käskemällä häntä uskomaan Jeesukseen. Emme olisi välittäneet siitä,



miksi hän halusi seurata Jeesusta, olisimme raportoineet, että 'saimme jonkun pelastettua'
kuten osoitti se tosiasia, että hän rukoili kanssamme.

Mutta Jeesus vastasi: "Miksi sinä kutsut minua hyväksi? Ei ole ketään muuta hyvää kuin
Jumala." Jeesus kysyi mieheltä tämän: Kutsumalla Minua hyväksi, ja tietämällä, ettei ole
ketään muuta hyvää kuin Jumala, kutsutko minua näin ollen Jumalaksi?

Tuo oli se suuri kysymys, jonka Jeesus kysyi häneltä suoraan, mutta mies väisti tuon
kysymyksen. Luemme nämä seitsemän jaetta muutamassa sekunnissa tajuamatta, että kyse
oli todellisesta keskustelusta, jossa oli taukoja virkkeiden lopussa ja pohdiskelevaa harkintaa
ennen vastaamista.

Kun hän ei vastannut Herralle suoraan, Herra yritti toisella tavalla paljastaa hänen sydämensä
ja seuraavissa kolmessa jakeessa nuorukainen totesi, kuinka täydellinen oli, kuinka vanhurskas
lausunnossaan suorituspohjaisesta uskostaan tajuamatta, että Herra oli asettanut hänelle
ansan. Yhtäkkiä keskustelu kääntyi ja hän oli pakotettu katsomaan omaa sydäntään: "Jos
haluat olla täydellinen, mene ja myy kaikki mitä sinulla on, anna tuotto köyhille ja sinulla
tulee olemaan aarre taivaassa, ja tule ja seuraa Minua."

Jos hän olisi uskonut Jeesuksen olevan Jumala, kuten hän oli päätellyt alussa, muttei koskaan
vastannut suoraan, hän eittämättä olisi tehnyt noin iloiten, kuten Andreas, Pietari, Jaakob,
Johannes ja Matteus olivat kaikki tehneet aiemmin. Mutta hän ei tehnyt niin, joten tämä oli
se uudelleen suuntaaminen, jolla vietiin keskustelu takaisin miehen sydämeen ja siihen, mitä
hän todella rakasti: ei siihen, mitä hänen suorituspohjainen uskonsa osoitti, vaan niihin
motiiveihin, miksi hän kaipasi Jumalaa alun alkaen.

Nuoren miehen huomion keskipiste oli alun perin ollut hänessä itsessään – Mikä yksi asia minun
täytyy tehdä saadakseni ikuisen elämän? Olen pitänyt kaikki (nämä) käskyt nuoruudestani.
Mitä minulta vielä puuttuu? Se oli 'minä' -pohjaista uskoa.

Syyttämättä häntä suoraan siitä, että hän rakasti rahojaan ja statustaan enemmän kuin
Jumalaa ja pakottamatta häntä kohtaamaan sitä, kuka Jeesus on, Herra sysäsi kaiken takaisin
hänelle pakottaakseen häntä tekemään päätöksen. Ja heti kun hänen huomionsa oli suunnattu
uudelleen näkemään oman sydämensä totuus, hän lähti pois surullisena olematta vielä halukas
luopumasta varallisuudestaan.

Yhtäkkiä ymmärsin miksi menneinä aikoina minulla oli niin huutava tarve saada rukousvastaus
tai rahaa tai ratkaisu, ja taivas oli täysin hiljaa tuolla alueella, kuitenkin tarkalleen samaan
aikaan Hän pakotti minua työstämään jotakin persoonallisuuteni aluetta samalla kun Hän EI
vastannut siihen, minkä luulin olevan pakottavampi tarve. Hän yritti suunnata uudelleen
huomioni siihen, minkä suhteen Hän teki työtä sydämessäni samalla kun minä halusin koko
ajan keskittyä tarpeeseeni saada rukousvastaus, rahantarpeeseeni tai vain tarpeeseen saada
vastauksia.

Minun vuoroni
Kun Herra kertoi tämän rikkaasta nuorukaisesta ja kuinka Hän suuntasi uudelleen hänen
huomionsa keskipisteen takaisin hänen omaan sydämeensä, en voinut olla kysymättä Häneltä
tätä: "Herra, on olemassa ikivanhaa perimätietoa, jonka mukaan tuo rikas nuorukainen oli
Barnabas, joka lopulta todella myi kaiken ja seurasi sinua kuten nähdään Apt. 4: 36-37:ssa,
onko se totta?"



Hän oli hiljaa, vain katseli minua. Ja yhtäkkiä katsoessani Hänen silmiinsä oli kuin olisin
katsellut peiliin, mutta näkemäni heijastus ei ollut fyysinen olemukseni, vaan motiivini
tuollaisen kysymyksen kysymiselle. Ensimmäinen näkemäni asia oli, että rakastan
nippelitietoa ja historiaa ja kysyin, koska olin utelias. Sitten taso vedettiin syrjään tuon
motiivin takana olevaan motiiviin, ja näin kysyneeni, koska osa minusta halusi tietää jotakin,
jota en voinut todistaa Raamatunkohdalla, vaan voisin kertoa ihmisille 'Herra kertoi minulle'.
Ja yksi taso tuon takana oli hypoteettinen kuva itsestäni kertomassa tuota pientä
nippelitietoa joukolle ihmisiä eikä sen tekeminen tapahtunut heidän rakentamisekseen, vaan
siksi, että näyttäisin entistä ehommalta heidän silmissään. Synti oli se, että olisin kertonut
sen omaksi edukseni samalla kuin puin sen siihen muotoon, että autoin heitä. Näin ylpeyteni
ja kauhistuin itseäni.

Sanoin: "Olen pahoillani, Herra" ja muutin sydäntäni niin, että tulevaisuudessa varmistaisin,
ennen kuin kertoisin Häneltä saamaani niin, että jos kertoisin, se tapahtuisi todella toisten
auttamiseksi eikä oman egoni vuoksi. Vei vain sekunnin katua ja suunnata sydämeni
uudelleen.

Ja sitten tajusin niiden kolmen esimerkin, jotka Hän oli juuri minulle opettanut siitä, kuinka
Hän ohjasi ihmisten huomion keskipisteen uudelleen heidän omaan sydämeensä ja
motiiveihinsa, on juuri sitä, mitä Hän juuri teki minulle. Minusta oli juuri tullut opetuksen
kohta numero neljä tuossa näyssä tapahtuneessa vierailussa ja olin nöyrtynyt tavalla, jolla en
koskaan aiemmin ollut ollut. Ja kaikki tapahtui ilman pienintäkään tuomion häivähdystä, se
oli vain tosiasiaa jolle antoi tukea Absoluuttinen ehdoton rakkaus.

Näin Hänet tuona päivänä Elävänä Jumalan Sanana, joka arvioi ja jakaa sydämen ajatukset ja
aikomukset, ja Jonka silmien edessä kaikki on paljasta ja avointa. (Hepr. 4:12-13).

Ja yhtäkkiä Hän hymyili ja sanoi minulle: "Se on OK. Opettaminen on ohi, opetus jääköön." Ja
sen myötä Hän vaihtoi puheenaihetta puhuakseen joistakin muista asioista kuten ystävä
saattaa keventää vakavan keskustelun tunnelmaa ennen lähtöään ja näin Hän juuri toimi. Hän
kääntyi ja kuten Hänen tapansa on, käveli pois ja hävisi puolimatkassa kolmatta askeltaan,
epäilemättä ilmestyäkseen jollekulle toiselle jossain päin maailmaa jättäen minut
ajattelemaan juuri saamani opin syvyyttä. Ja tässä kohdassa myös minä jätän teidät – uusi
aihe ensi viikolla.

Siunauksin,

John Fenn
cwowi.org ja kirjoita sähköpostit minulle osoitteeseen cwowi@aol.com


