
Why no rapture last week? #1
Miksei viime viikolla ollut mitään ylöstempausta? Osa 1

Hei kaikki,

Yhdysvalloissa esitetään parhaillaan hyvin tehtyä pientä elokuvaa nimeltä 'Mr. Holmes' (suom.
herra Holmes). Se on sijoitettu vuoteen 1947 ja se käsittelee etsivä Sherlock Holmesia 93-
vuoden iässä yrittämässä ratkaista viimeistä tapaustaan 35 vuoden takaa ja sitä, miten hän
saattoi erehtyä niin suuresti. Tajuttuaan totuuden tuosta tapauksesta hän esittää
toteamuksen, jota voisi myös soveltaa niihin, jotka keskittyivät siihen odotettuun
ylöstempaukseen, jota ei tapahtunut muutama viikko sitten:

"Olin koonnut kaikki tosiasiat, mutta minulta jäi ymmärtämättä niiden merkitys."

Tämä sarja koskee sitä, miksei se tapahtunut 'aikataulun mukaisesti'

Ilmeisesti monet ihmiset ajautuivat lähes kiihkon valtaan odottaessaan ylöstempausta, jos
yhtään kiinnitti huomiota sosiaaliseen tai kristittyyn median. Toiset odottelivat globaalia
taloudellista romahdusta tuona päivänä tai molempia.

Mutta säännölliset lukijat muistavat äskettäisen 'uni' –sarjani ja sähköiset uutiskirjeeni ja
kuinka kerroin siitä, että Herra käski minua etsimään ei mitään yhtä tapahtumaa, vaan
suurempaa käynnissä olevaa prosessia, vaikka tuon prosessin sisällä tulee olemaan useita
tapahtumia. Mutta ylöstempaus ei ole vielä. Tämä sarja käsittelee suurempaa prosessia.

Ja anna kun totean, että ainakin seuraavien kahden vuoden ajan Yhdysvalloissa ja maailmassa
tulee olemaan taloudellisia ja poliittisia vaikeuksia, joten älä ajattele minun väittävän, että
kaikki on hyvin eikä vaikeuksia ole – en väitä niin. Yhdysvalloissa ja maailmassa ovat
koittamassa ajat, jolloin jos et tunne Häntä johon uskot etkä tiedä kuinka vaeltaa nyt Hänen
kanssaan, saatat kohdata suuria vaikeuksia. Mutta loppu ei ole vielä.

Miksi siis ylöstempausta ei tapahtunut?

Loppujen lopuksi vuosina 2001 ja 2008 taloudellinen ja muu myllerrys iski
maailmanmarkkinoihin massiivisina 'korjausliikkeinä/tapahtumina' juutalaisen kalenterin Elul
29:nä – kuitenkaan vuonna 2015 mitään ei ole tapahtunut huolimatta siitä, että se on
Shemitah-vuosi, huolimatta verikuista, huolimatta miljoonista myydyistä kirjoista ja siitä,
että internet kihisee odotusta.

Jos haluat lukea hyvin kirjoitetun ja helppotajuisen kirjan Jumalan vuosipäivämääristä,
ehdotan edesmenneen Grant Jeffreyn kirjaa "Armageddon; Appointment with Destiny"
(suomeksi Harmageddon; tapaaminen kohtalon kanssa, ei suomennettu), jossa hän kertoo
yksityiskohtaisesti juutalaisista pyhäpäivistä ja historiallisista tapahtumista, jotka ovat kautta
vuosisatojen tapahtuneet noina päivämäärinä.

Miksei mitään tapahtunut kun niin edellytettiin? Katsommeko sen vain johtuvan siitä, että
Jumala on ennalta arvaamaton vai onko käynnissä suurempi prosessi? (Kyllä) Vastaus on paljon
vakavampi kuin useimmat tajuavatkaan. Sen tähden tämä sarja liittyy jumalanpelkoon –
meille on koittanut viimeisintä ja suurinta villitystä koskevan koulutyttömäisen typeryyden
lopettamisen aika jumalanpelon korvatessa sen tätä aikakautta varten, jossa olemme.



Ensiksi: Miksi jokin profetia EI tapahdu kuten on ennustettu? Mahdollisia vastauksia on
useita.

Tilanne nro 1: profetoiva oli lihassa
Tähän useimmat ensimmäisenä tarttuvat selitykseksi – profetian antanut henkilö puhui
lihallisesti ja 'meni harhaan'. Ja se on mahdollista. Voi olla ihmisiä, jotka tutkivat Sanaa ja
päätyvät joihinkin johtopäätöksiin yksistään Sanan pohjalta ilman Pyhän Hengen opastusta, ja
kuitenkin he luulevat olevansa oikeassa uskoa kohtaan omaavasta älyllisestä tai tieteellisestä
lähestymistavastaan käsin. Yksi esimerkki on se, mitä ei tapahtunut tässä kuussa ja myös se
kuuluisa kirja, joka profetoi ylöstempauksen tapahtuvan 1988 ja sen jatko-osa, miksi
ylöstempaus tulee tapahtumaan 1989.

Tilanne nro 2: ihmiset katuvat
Toinen tilanne jossa profetia ei ehkä tapahdu on silloin kun ihmiset katuvat kuten Joonan
profetoidessa Ninivelle, että se tuhoutuisi 40 päivässä, mutta sitä ei tapahtunut. Heidän
katumuksensa tähden Herra pidätti tuomion eikä profetia toteutunut. Joona ei mennyt
harhaan, Jumala muutti mielensä heidän tuhoaan koskevan profetian aikaansaaman reaktion
perusteella.

2a liittyy numeroon 2:
Ihmiset eivät kadu, vaan kääntyvät pois Jumalasta, vaikka heille on annettu voimallisia
profeetallisia sanoja, mikä saa aikaan sen, ettei profetia toteudu. Yksi esimerkki on Mooses,
kun hän tuli palavan pensaan luota profetoimaan Israelille, että Herra toisi heidät pois
Egyptistä maitoa ja hunajaa virtaavaan maahan*. Kuitenkaan tuo profetia ei toteutunut
kansakunnalle, koska ihmiset olivat muuttaneet mielensä Herran seuraamisen suhteen. Se
toteutui vain Joosualle ja Kaalebille, jotka täysin seurasivat Herraa. (* 2. Moos. 3:17, 4:29-31)

Tilanne nro3: ymmärretään väärin paholaisen suunnitelmaa koskeva ilmestys
Yksi tilanne lisää nähdään Apt. 27:10:ssa, kun Paavali havaitsee hengessään, että jos he
lähtisivät matkalle: "… menettäisimme laivan, lastin ja henkemme". Mutta tämä oli tilanne,
jossa Herra näytti hänelle paholaisen suunnitelman siitä, mitä tapahtuisi, jos Jumala ei
puuttuisi asiaan. Meille kerrotaan myöhemmin luvussa, että 14. paastopäivän jälkeen enkeli
vieraili Paavalin luona ja kertoi hänelle, että Jumala oli säästänyt kaikki (276 ihmistä), mutta
he menettäisivät yhä laivan ja lastin. Se oli tapaus, jossa Jumala paljasti paholaisen
suunnitelman, jotta se voitiin pysäyttää rukouksen kautta.

Monet hyvää tarkoittavat kristityt ovat nuhdelleet Pyhää Henkeä, koska he ovat ajatelleet
ilmestyksen siitä, että jotain pahaa on tapahtumaisillaan, olevan paholaisen aikaansaamaa.
He eivät ole tajunneet, että hyvin usein kyse on Isästä, joka paljastaa vihollisen
suunnitelman, jotta tuo ihminen voi rukoilla Häntä niin että Hän voi laillisesti puuttua asiaan
ja estää sen tapahtumisen.

Tilanne nro4: 'Ja Jumala kääntyi heistä pois' – mikä koskee tätä sarjaa
Raamatussa on vielä yksi syy siihen, miksi profetia ei toteudu ja siitä puhutaan tai edes
tiedetään luullakseni hyvin harvoin. Siinä on mukana sellaisia suurempia prosesseja taivaan
näkökulmasta, joita ei helposti nähdä maan perspektiivistä.

Edessämme on kysymys, kuinka kuten Sherlock Holmes edellä mainitussa elokuvassa,
keräsivätkö he kaikki faktat ja kuitenkin heiltä jäi ymmärtämättä niiden merkitys?



Lyhyt vastaus on, että lukuisia asioita tapahtuu jollekin kansalle vuosien aikana merkkinä
heille siinä toivossa, että he muuttavat tapansa ja jossakin kohdassa, kun nuo varoitukset
jätetään huomiotta, ihmisten sallitaan kokea se mitä he haluavat.

Sen tähden joskus jokin yksittäinen tapahtuma tapahtumien ketjussa ei tapahdu, vaikka sen
pitäisi, koska Jumala osoittaa taas kerran laupeutta. Mutta joskus se ei tapahdu, koska
Jumala on liikkunut ja luovuttanut heidät kokemaan toimiensa seuraukset, mikä on kaikkein
miedoin tuomion muoto.

Paavali kehottaa Gal. 6:1-8:ssa ojentamaan sävyisyyden hengessä sitä, joka tavataan syntiä
tekemässä, mutta jos hän pitää kiinni siitä, että menee omaa tietään, anna vain hänen
mennä, sillä Jumala ei salli itseään pilkattavan, Hän antaa jokaiselle meistä mitä olemme
kylväneet. Toisin sanoen sinä yritit, tuo toinen piti kiinni siitä että kulkee omaa tietään, joten
vaikka sinä tiedät asian paremmin, täytyy sallia tuon toisen kokea toimiensa seuraukset – se
on Jumalan tapa.

Se on sitä mitä Israel teki
4.Moos. 14:2:ssa israelilaiset valittavat kymmenettä kertaa Jumalan suunnitelmasta heille
sanoen: "Jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan!" Egyptiin palaaminen
ei ollut vaihtoehto, mutta lopulta tämän Egyptistä lähdön jälkeen tapahtuneen kymmenennen
valituksen jälkeen Herra sanoi alkaen jakeesta 20 Moosekselle:

"Minä olen antanut anteeksi, niin kuin sinä pyysit... mutta niin kuin he ovat puhuneet minun
korviini, niin Minä tulen heille tekemään… te tulette kaikki kuolemaan erämaassa (kuten
pyysitte)… jokainen 20-vuotias ja siitä vanhempi joka tuli Egyptistä…"

(Jos lukija ei ymmärrä sitä, kuinka heille voitiin antaa anteeksi ja kuitenkin pakottaa
maksamaan hinta kapinastaan, ehdotan mitä tahansa 'anteeksiantoa' koskevista
opetussarjoistani, joissa selitetään, että rikkomus on sekä pystysuoraa (synti) että
vaakasuoraa (vaurio/vahinko). Synti voidaan antaa anteeksi taivaasta, mutta maan päällä
aiheutetusta vauriosta/vahingosta täytyy tehdä tili.)

Jos jäljität nuo kymmenen kertaa, jolloin Israel nurisi ja valitti, havaitset Herran halunneen
käsitellä heitä jokaisessa kohdassa, mutta Mooses rukoili heidän puolestaan ja Herra leppyi.
Mutta lopulta Hän saavutti pisteen, jossa Hän ei ollut enää halukas menemään pidemmälle ja
salli heidän kokea juuri sen mitä he sanoivat haluavansa: kuolla erämaassa.

Kun Stefanus pitää puolustuspuhettaan Apt. 7 jakeessa 42 hän kertoo tämän kohdan Israelin
historiasta sanoen sen tällä tavoin: "Ja Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät
palvomaan taivaan joukkoja…" Sellaisen kansan kohdalla, joka pitää kiinni oman tiensä
kulkemisesta Jumalan tien sijasta, on piste, jossa Hän 'kääntyy heistä pois' ja antaa heidän
tehdä mitä he haluavat. Tämä antaa vihjeen siihen, miksi nähtävästi ennakoitavissa olevat
jumalalliset tapahtumat eivät toteudu, joten pysy mukana.

Minulta on tila loppunut tältä päivältä… jatkuu ensi viikolla… siihen saakka siunauksin,
John Fenn

Why no rapture last week? #2
Miksei viime viikolla ollut mitään ylöstempausta? Osa 2



Hei kaikki,
Kerran, joka näyttää tapahtuneen kauan aikaa sitten kaukaisessa galaksissa, omistin kaksi
noutopizzaravintolaa. Toisessa niistä oli esimies, joka oli hyvin pidetty, tuli kaikkien kanssa
toimeen ja oli kohtelias asiakkaille… mutta ei vain kyennyt ymmärtämään ajoissa töihin
ilmaantumisen käsitettä.

Lukuisat kerrat menin ravintolaan klo 11 (avaamisaika) ja puhelimet pärisivät villisti,
pizzakuskit seisoivat ulkopuolelle odottamassa sisäänpääsyä, jotta voisivat ryhtyä töihin… eikä
esimies ollut paikalla.

Lisäksi esimerkiksi meidän isoissa (16 tuumaa/40,6 cm) pizzoissa oli määrä olla 16 unssia (453
g) juustoa ja 52 pepperoniviipaletta, mutta hän pani 18 unssia ja 62 viipaletta niihin. Ja hän
piti niin paljon työntekijöiden kanssa puhumisesta, että kun bisnes hiljeni lounas- tai
päivällisajan jälkeen, hän ei kyennyt käskemään heitä leimaamaan itseään ulos. Sen tuloksena
hänen elintarvike- ja työkulunsa olivat 2.000 dollaria liian suuret joka kuukausi.

Mutta minä todistin hänelle Jeesuksesta, joten tammikuusta aina syyskuuhun saakka anoin
hänelle jatkuvasti varoituksia ja puhuin hänelle. Jokaisena kuluneena kuukautena tai
palkkakautena annoin hänelle aikamäärän ja tavoitteen. Kun hän epäonnistui, hän pyysi
vilpittömästi anteeksi kertoen omasta näkökulmastaan perusteltuja syitä sille, mitä tapahtui
jonakin tiettynä iltana ja sille, mikä sai kulut niin suuriksi… niinpä hellyin.

Lokakuun 3 päivänä valitin Barbille jälleen kerran kuinka tuo mies maksoi meille 2.000
dollaria kuussa elintarvike- ja työkuluina, ja oli epäonnistunut jokaisen asettamani tavoitteen
saavuttamisessa aina jostakin syystä, ja Barb sanoi: "Sinä rakastat häntä enemmän kuin
rakastat minua, koska hän maksaa meille vähintään 2.000 dollaria kuussa kuten sanoit. Se on
rahaa, joka on viety pois minulta ja lastemme suusta ja sinä annat sen hänelle." Barb oli
oikeassa.

Annoin hänelle potkut seuraavana aamuna.

Päätin viime viikolla sen kertomiseen, kuinka Stefanus kertoi meille Apt. 7:42:ssa Jumalan
saavuttaneen pisteen, jossa Hän päätti, ettei Hän jatkaisi sitä, että antaa Israelille
mahdollisuuksia katua. Hän sanoi: "… ja Jumala kääntyi heistä pois ja hylkäsi heidät
palvomaan taivaan joukkoja."

Israel torjui Jumalan 10 kertaa
Kuullessaan, että Jumala oli kääntynyt heistä pois eikä antaisi heille vielä yhtä
mahdollisuutta, vaan pakottaisi heidät vaeltamaan erämaassa 49 vuotta, yhden vuoden
jokaista päivää kohtaan, jona he olivat vakoilleet maassa ja päättäneet olla menemättä
sinne, ihmiset surivat ja katuivat – mutta heidän katumuksensa tuli liian myöhään*.

Osoittaakseen Herralle, kuinka vilpittömiä he olivat, he kokosivat armeijan ilman Moosesta tai
Joosua ja menivät Luvattuun maahan ja hyökkäsivät siellä asuvien amalekilaisten ja
kanaanilaisten kimppuun vastoin Mooseksen neuvoa. Hän oli käskenyt heitä olemaan
menemättä, sillä 'Jumala ei ole kanssanne'; mutta he hyökkäsivät silti ja heidät löylytettiin
perin juurin ja heidän täytyi vetäytyä takaisin leiriinsä. * 4. Moos. 14:39-45
Israel on tuo esimies...



Yllä olevassa esimerkissäni voisimme tehdä Israelista esimiehen ja minun asemani omistajana
oli kuten Jumala oli Israelille.

Jumala saavutti Israelin suhteen pisteen, jossa Hän päätti antaa heidän kokea sanojensa ja
tekojensa seuraukset. Vanhemmat saavuttavat nuo pisteet lastensa suhteen. Opettajat
oppilaiden. Jossakin pisteessä armon osoittamisesta heille tulee sitä, että mahdollistetaan
heidän jatkamisensa häiriintyneessä käyttäytymisessä tai synnissä tai laiskuudessa ja tulee
piste, jossa heidän täytyy kokea ne seuraukset, joista heitä on varoitettu. Juuri tämän Jumala
teki Israelille. Heidän tekonsa saivat Hänet (ja meidät) tekemään asioita, joita emme halua
tehdä, mutta meidän täytyy tehdä.

Joosuan ja Kaalebin sallittiin päästä Luvattuun maahan
Pohdipa Joosuan ja Kaalebin näkökulmaa, sillä se on meidän näkökulmamme kristittyinä
riippumatta maasta jossa elämme. Joosua ja Kaaleb olivat jäännös, joka näki kansakuntansa
lankeavan pois Jumalan teiltä.

Jäännös on pieni kankaanpala, joka jää jäljelle kun muu osa siitä on myyty tai käytetty – sen
on jäljelle jäävä kappale. Tuota sanaa 'jäännös' käytetään 540 kertaa Raamatussa ja usein se
merkitsee 'se mikä on jäljellä sen jälkeen, kun yhteisö tai kansakunta käy läpi
suuronnettomuuden tai katastrofin'.

Sitä käytettiin kuvaamaan jäljelle jäänyttä ruokaa tai öljyä ja 'jäljelle jäänyttä' kansaa. Se on
uskovien asema keskellä kansakuntaa ja kulttuuria, joka ei palvele Jumalaa. Se kuvaa Joosuaa
ja Kaalebia, jotka olivat sukupolvensa jäännöksiä ja kuvaa niitä 7.000 polvea, jotka
kieltäytyivät notkistumasta Baalin edessä Elian aikoina.

Ajattele, mitä jäännös näki olevan meneillään ympärillään, kun Israel kokonaisuutena alkoi
seurata muita jumalia ja jumalattaria. Kuinka heidän on täytynytkään surra ja rukoilla ja jopa
pelätä, mitä heille ja heidän kansakunnalleen voisi tapahtua. Olemmeko me yhtään sen
erilaisempia tänään riippumatta siitä, mikä maa on kotisi?

On aina jäännös, joka katselee kauhuissaan maataan kohtaavia asioita jumalattomien
ihmisten harjoittamien pahojen tapojen vuoksi – mutta se tapahtuu heidän kansakunnilleen
siitä huolimatta.

Häiriköitä?
Kun Ahab ensi kertaa tapasi Elian, hän kysyi 1. Kun 18:17:ssä: "Oletko sinä se, joka häiritsee
koko Israelia?" Pahoille Jumalan seuraajat, jäännös ovat ne, jotka näyttävät olevan häiriköitä
ja heidän mukaansa näistä pitää tehdä loppu.

Tuo henki, joka antaa pahoille ihmisille tuon näkökulman, on voitu nähdä kautta historian –
läntien Babylonin hallitsijoista jotka olivat Danielia ja ystäviä vastaan, Hitleriin asti, joka
ajatteli juutalaisten ja kristittyjen häiritsevän Saksaa, sekä Yhdysvalloissa ja muissa maissa
jatkuvasti kasvavalla rohkeudella liberaalien joukossa oleviin saakka, jotka syyttävät
konservatiiveja, kristittyjä ja juutalaisia oman maansa vaikeuksista.

Heidän näkökulmastaan me aikaansaamme sen, ettei heidän suunnitelmaansa panna
täytäntöön, joten me olemme häiriköitä ja jos vain heidän sallittaisiin tehdä mitä he
haluavat, maa olisi rauhassa.



Ihmiset ovat kysyneet minulta...
Matkustaessani minulta usein kysytään, tunnenko pahoja henkiä jonkin kaupungin yllä. Ja jos
käännän huomioni siihen, voin usein aistia tietyn demonisen toiminnan alueita tai sen, mitkä
'isot' henget jotakin aluetta hallitsevat, mutta totuuden kertoakseni olen niin tietoinen
Kristuksesta minussa ja Jumalan läsnäolosta minussa, ympärilläni ja kanssani ja etsin niin sitä
mitä Hän on tekemässä jollakin alueella, niin että vain näen ja koen Hänet. Minä vain en
luonnostani etsi sitä mitä paholainen on tekemässä.

Jeesus sanoi Matt. 24:14:ssä "Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa
maailmassa, todistukseksi (merkit/ihmeet) kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.", SE on
minun mittatikkuni siinä, missä olemme maailmantapahtumissa – se mitä Jumala on
tekemässä – ei se mitä paholainen on tekemässä.

Minusta on kiehtovaa kuinka Hesekiel 38:n liittouma Venäjän, Turkin, Iranin (Persia VT:n
aikoina, joten se voi helposti pitää sisällään Irakin) välillä on saamassa muotoaan päivittäin
aivan meidän silmiemme edessä, jopa tätä kirjoittaessani näemme uutisia siitä, kuinka
Venäjä, Iran ja Irak perustavat venäläistukikohtia Irakiaan ja Syyriaan – hämmästyttäviä
päiviä!

MUTTA...henkilökohtaisella tasolla huomioni kohdistuu siihen, että kuuntelen Yhden ääntä:
Kristuksen minussa, kirkkauden toivon ääntä.

Monia, monia kristillisiä ääniä ajaa asiassa pelon henki – lähtien salaliittoteorioista aina
maailman talouden romahtamiseen, monet kristityt ovat saavuttaneet sen pisteen, etteivät
he välitä enää, koska ovat vain niin väsyneitä kaikkiin ääniin. Ne ovat vain
aamiaismurohöttöä: hedelmiä, pähkinöitä ja hiutaleita.

Kun Jeesus sanoi Joh. 10:3:ssa, että Hänen lampaansa tuntevat Hänen äänensä ja Hän kutsuu
jokaista nimeltä, se oli vain ensimmäinen osa Hänen lausumaansa. Hän päättää sen sanomalla
jakeessa 5: "Eivätkä ne seuraa vierasta, sillä ne eivät tunne vieraiden ääntä."

Liian monet uskovat kuuntelevat muita ääniä kuin heissä olevaa Hyvää Paimenta. Meidän
täytyy kuulla Hänen äänensä sisällämme, sillä olemme niissä päivissä, jolloin silloin kun
Jumala on kääntynyt ja antaa kaikkien kansakuntien vaeltaa omia teitään samalla kuin me
jäännöksenä katselemme lumoutuneen kauhistuneina maailman hajoamista ympärillämme. Ja
kuten on aiemmin tapahtunut, meitä syytetään.

Minulta on tila loppunut – ensi viikolla – nivon tuon kaiken yhteen, miksi ylöstempaus ei
tapahtunut, mitä Jumala on tekemässä.

Siunauksin,
John Fenn

Why no rapture last week? #3 Urgent/Import
Miksei viime viikolla ollut mitään ylöstempausta? Osa 3 Kiireellinen/tärkeä

Hei kaikki,
Oli budjetin tekoaika raamattukoulussa, jossa olin toiminnanjohtajana ja se merkitsi, että
noin kaksi miljoonaa dollaria piti käydä läpi yksityiskohtaisesti, erityisesti koska pastori ja



taloudenhoitaja olivat pyytäneet kaikkia osastopäälliköitä leikkaamaan 10 % - olin päättänyt
tehdä sen ilman työpaikkojen karsimista.

Koska oli kyse raamattukoulusta, tuntien välillä oli aina oppilaita ryntäämässä toimistoon
haluten tavata Johnin. Mutta assistenttini kanssa ei tapeltu. Hän piti itseään dobermanni-
vahtikoirana ja minua sinä asiana, jota hän vartioi. Hän kohtasi jokaisen – päätellen tavasta
jolla jotkut oppilaat asian ilmaisivat – haukkuen, näyttäen hampaansa ja muristen.

Halusin tavata jokaisen opiskelijan, koska oli hauskempaa ja tyydyttävämpää auttaa
opiskelijoita kuin pureskella budjetin numeroita. Mutta toisaalta onkin aina hauskempaa
toimia omissa lahjoissaan, mutta olin oppinut sen, että ne, jotka oppivat tekemään sitä mikä
ei tule heille luonnostaan liike-elämässä, ovat menestyviä.

Assistenttini sanoi minulle: "John, sinulla on tosi suuri sydän, ja kaikki nämä opiskelijat
luulevat, että heillä on jotakin sellaista kiireellistä, jonka vain sinä voit ratkaista. Mutta
budjetti on tärkeä ja jos et saa sitä tehtyä, pastori tulee olemaan tosi vihainen, joten aion
antaa nämä oppilaat muun henkilökunnan hoidettaviksi." Tajusin viisauden sen nähdessäni.

Opin tuona päivänä tekemään eron kiireellisen ja tärkeän välillä
On aikoja, jolloin meidän täytyy hoitaa kiireellisiä asioita, älä ymmärrä minua väärin, koska
joskus kiireellinen on myös tärkeä. Jos leikkaa varpaansa irti moottorisahalla, se on sekä
kiireellistä ETTÄ tärkeää.

Mutta hyvin usein voimme valita hoitaa kiireellisen asian myöhemmin, jotta voimme pysyä
keskittyneenä suurempaan tärkeään asiaan, koska tärkeä asia on se mikä hahmottaa
kulkusuuntamme tulevaa vuotta varten tai pidemmäksi aikaa. Nuo opiskelijat olivat
kiireellisiä asioita, mutta budjetti oli tärkeä asia. Ilman budjettia ei olisi mitään
opiskelijoita!

Kiireellinen on asia, joka huutaa sinulle saadakseen huomiota. Tärkeä asia määrittää
tulevaisuutesi, se on hiljaa taustalla eikä usein ole mukava hoidettava. Se vaati
tarkoituksellista huomiota.

Juuri tuo tärkeä johtaa meidät kypsyyteen ihmisolentoina ja Kristuksessa. Kiireellistä on halu
kiljua ja huutaa ihmisille, joka on tehnyt sinulle vääryyttä. Tärkeää on, että kasvat
Kristuksessa ja käsittelet asian, kuten Hän tekisi. Kiireellistä on tuo automaattinen reaktio ja
tärkeää se, että näkee suuremman näkökulman.

Kiireellisiä ovat kaikki ne äänet, jotka kiljuvat, että saattaa olla ylöstempaus ja emmekö me
kaikki olekin innoissamme; tärkeää on kasvaa niillä alueilla jossa Kristus pyytää sitä sinulta
tänään. Tärkeää on Paimenen sisäinen ääni. Kiireellisiä ovat kaikki ne muut äänet, jotka
kilpailevat huomiostamme.

Tärkeät asiat jotka ovat tapahtumassa kaikkialla maan päällä
Paavali sanoi Apt. 14:16:ssa ja 17:29-31:ssa Jumalasta: "...Menneitten sukupolvien aikoina
hän on sallinut kaikkien pakanain vaeltaa omia teitänsä..." ja "...Noita tietämättömyyden
aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla
on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin
vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut
kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista."



Hän sallii yhä kansakuntien vaeltaa omia teitänsä eron ollessa nyt se, että Hän "käskee kaikkia
ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen" (engl. Raamatun käännös). Ja tässä on se vaikeus:
yksilöt ja kansakunnat eivät halua tehdä parannusta ja seurata Jumala ja Hänen teitään.
Kiireellistä on se hälinä ja toiminta, joka liittyy siihen, että kansakunnat vaeltavat omia
teitään alituisessa sodassa Kristuksen kanssa. Kiireellistä on myös uskovien juoksentelu
edestakaisin etsien viimeisintä merkkiä Hänen tulostaan, kun tärkeää on evankeliumin
levittäminen, joka on SE merkki, että tämän maailmanajan loppu on lähellä.

Samaan aikaan kun kansakunnat vaeltavat omia teitään evankeliumi etenee näiden
kansakuntien sisältä aikaansaaden sen, että yksi ihminen toisensa jälkeen tekee parannuksen
ja tulee Jumalan luo ruohonjuuritasolla tapahtuvana leviämisenä kautta koko maailman.
Samalla tavoin kuin kristinusko muutti Rooman valtakunnan alhaalta ylöspäin 300 vuoden
kuluessa – kristittyjen tavatessa kodeissa, yhdessä kodissa kerrallaan ja siitä ylös- ja ulospäin
heidän kulttuuriinsa – niin myös Jumala on liikehtimässä yksilöissä, kodeissa ja perheissä
ihmissuhteisiin perustuvassa uskossa (ei ohjelma- tai rakennusperusteisessa uskossa),
kaikkialla ympäri maapalloa.

Sen tähden Jeesus sanoi Matt. 24:14:ssa, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää
saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja SITTEN tulee loppu. Kun
evankeliumia saarnataan kautta koko maailman kaikkien ihmisten ja kaikkien kansakuntien
täytyy päättää seurata Häntä – tai ei. Hän antaa kansakuntien mennä omia teitään, mutta hän
etenee kuitenkin miljoonien sydämiin.

Herätys?
Jos käyt auditorioseurakunnassa, olet vuosia kuullut 'herätyksestä', joka on tulossa
maailmaan. Auditoriopastorin mielessä se merkitsee enemmän kokouksia, suurempaa
pyhäkköä ja kasvavaa budjettia näiden ihmisten tullessa hänen seurakuntaansa.

Mutta todellisuus on se, että 'herätys' tapahtuu jo, on vain niin, että useimmat pastorit eivät
vain ole ihan kartalla sen suhteen, mitä Jumala on tekemässä heidän neljän seinänsä
ulkopuolella, ollen vain hämärästi siitä tietoisia, jos lainkaan. Tarkista lähteesi, mutta useat
tahot sanovat, että Kiina ja Intia kilpailevat suurimman valtaosaltaan kristityn maan tittelistä.
Kiina vuoteen 2025, Intia 2030 nykyisillä kasvumäärillä. Kuulin erään kotiseurakunnan
johtajan Kiinassa sanovan, että 1.000 000 (yksi miljoona) kiinalaista tulee Herran luo joka
kuukausi. Tässä vain yksi (englanninkielinen) artikkeli ei-kristillisestä mediasta viime
vuodelta: http://www.huffingtonpost.com/2014/04/22/china-largest-christian-
country_n_5191910.html

Nyt se alkaa
Kulttuurien yhteentörmäys on siten väistämätön: Kristityt ja konservatiivit nousevat
kansakuntien sisältä omaksumaan Jumalan asiat samalla kun poliittinen järjestelmä, joka on
torjunut Jumalan hallintavallan, tekee kaiken voitavansa tukahduttaakseen Jumalan Hengen
uskovissa kansalaisissaan ja kulttuurissaan.
Lievin tuomion muoto on sallia ihmisen tai kansakunnan kokea päätöstensä ja toimiensa
seuraukset. Kuten erämaassa Israelin kohdalla, joka 10 kertaa tiukasti piti kiinni siitä, että
Jumala vain teki heidän elämänsä surkeaksi ja toivoi voivansa kuolla erämaassa, Hän lopulta
antoi heidän saada mitä he sanoivat haluavansa.



SE on sitä mitä on tapahtumassa maan päällä. Jos joltakulta on jäänyt se huomaamatta
ennustaessaan ylöstempausta, se johtuu siitä, että Jumala sallii kaikkien kansakuntien vaeltaa
omia teitään, sillä he ovat torjuneet Hänet jokaisella askelella. Niille kansakunnille, jotka
kieltäytyvät Jumalan teistä poliittisesti, taloudellisesti, yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti, se
merkitsee lopulta romahdusta koska Jumalan tiet toimivat ja ihmisten tiet, jos ne sallitaan
lopulliseen päättymiseensä saakka, eivät toimi.

Ja kuitenkin kansakunnissa on jäännös, joka SEURAA Jumalaa ja Hänen teitään katsellen
kauhistuneena sitä mitä heidän ympärillään tapahtuu. Niille jotka vaeltavat Hänen kanssaan
on aina armo ja huolenpito ja tarkoitus.

Pohdi tätä pienessä mittakaavassa
Mitä jos naapurustossasi on perhe ja se tekee selväksi, ettei halua sinun Jumalaasi. Huomaat
heidän vajoavan suurempiasteiseen toimintahäiriöön ajan kuluessa; ehkä päihteisiin,
avioliiton ulkopuolisiin suhteisiin, lapset ovat tottelemattomia ja ongelmallisia koulussa, ehkä
mies ei pysty pitämään työpaikkojaan jne. Nuo ovat kiireellisiä tarpeita heidän elämässään,
mutta heillä ei ole aavistustakaan siitä, mikä on tärkeää tai kuinka hahmottaa suurempi
kulkusuuntansa. Tuo perhe on kuva suuremmasta kansallisesta toimintahäiriöstä.

Jos he olisivat jokin kansakunta, jotkut kristityt sanoisivat, että Jumala tuomitsee heitä tai
ehkä se, että musta kissa juoksi kadun poikki heidän autonsa edestä eilen, oli merkki
tulevasta romahduksesta. Mutta he ovat vain perhe, joka vaeltaa omia teitään, ja koska he
eivät halua Jumalaa, Hän sallii heidän kokea päätöksensä seuraukset – Hän ei tee sitä heille,
kyse oli heidän valinnastaan. Teknisesti Hän ei tuomitse heitä, Hän vain antaa heidän olla
vastuussa teoilleen, mikä on reilua ja oikein.

Jossakin vaiheessa tuolta perheeltä loppuvat omat konstit ja yksi heistä, sanotaan vaikkapa
vaimo, avautuu sinulle etsien vastauksia ja sinä kerrot hänelle Herrasta. Hän ja sinä alatte
rukoilla hänen perheensä puolesta ja ajan kuluessa hänen aviomiehensä tulee Herran luo,
sitten lapset ja perhe muuttuu.

TUO on meidän toivomme kansakunnillemme. Ihmisen hallitseminen kulkee omaa tietään
samalla kun vastaukset ovat heidän keskellään. Jossakin kohdassa asiat romahtavat oman
toimintahäiriönsä painosta kuten tuo perhe esimerkissäni. Saammeko katseemme pois
taivailta (kiireellinen) keskittyäksemme ympärillämme romahtaviin ihmisiin, koska perheiden
muuttuminen merkitsee, että muutamme kansakuntamme (tärkeä). Seurakunnan täytyy
pienentyä perhekokoon tullakseen riittävän isoksi muuttamaan kansakunta.

Ensi viikolla uusi sarja kertomuksineen juustohampurilaisesta ja itsekkyydestä, siihen saakka
siunauksin,
John Fenn


