
Why God is involved in…# 1
Miksi Jumala sekaantuu… osa 1

Hei kaikki,
Ajatellen äskettäistä tuomioistuinratkaisua Yhdysvalloissa haluan jakaa joitakin ajatuksia
sellaisesta näkökulmasta, jota vielä en ole nähnyt, minkä toivon antavan jonkin verran
ymmärrystä Herran teistä.

Voisin luetella vaikka kuin monia syntejä ja lihan tekoja Uudesta Testamentista – riidat,
aviorikoksen, noituuden, vihan, juopumisen – mutta mihinkään näistä ei sanota Jumalan
suoraan sekaantuvan. Kyse on vain siitä että ihminen on synnintekijä, tai kamppailevat
opetuslapset tekevät sitä mitä opetuslapsiprosessissa tehdään. (Gal. 5:19-21 luettelee lihan
tekoja ja Paavali puhuu uskoville, ei pelastuksesta osattomille)

Milloin Jumala sekaantuu: eivät kaikki synnit ole tasa-arvoisia
Mutta Room. 1:18-32:ssa antaa luokittelun synneistä, joihin Jumala todella sekaantuu, mikä
selittää sen miksi erottelukykyiset ihmiset voivat tuntea, että meneillään on hengellinen
taistelu. Asiayhteytenä on alimman tyypin mukainen ilmestys Jumalasta: ihmiset, jotka
näkevät Hänet tai todistuksen Hänestä luonnossa, ja kuitenkin torjuvat Hänet.
"Niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa… sen tähden että se, mikä Jumalasta
voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä
hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun
niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi
millään itseänsä puolustaa." Jakeet 18-20

Eivät tietämättömiä Jumalasta
Paavali levittää nähtäväksi tapauksen siitä, että alkeellisin, perustavimman laatuinen tapa
tajuta ja tuntea Jumala on Hänen luomakuntansa välityksellä – luonnossa voidaan nähdä
Hänen luontonsa ja ikuinen voimansa. Hän sanoo saman Apt. 14:17:ssa: "ja kuitenkaan hän ei
ole ollut antamatta todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt teille hyvää, antaen teille
taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja ja raviten teidän sydämenne ruualla ja ilolla."

Mutta ihmisille, jotka torjuvat todistuksen Hänestä luonnossa, ja TÄMÄ on avainasia, hän
sanoo: "Koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan (jotkut käännöksen sanovat 'tiesivät
Jumalasta'), eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat
ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä* (engl. Raamatunkäännös:
tyhmä sydän) on pimentynyt" jae 21

Mitä Jumala odottaa
Jumala odottaa tykönänsä, että kun joku näkee luontoa, hän vähintäänkin tunnustaa, että on
olemassa Luoja, ja ehkä antaa Hänelle kiitoksen luomakunnastaan. Tämä ihmisryhmä näkee
Hänet luonnollisessa maailmassa, mutta kieltäytyy kunnioittamasta Häntä Jumalana eikä anna
Hänelle luonnosta kiitosta.

"Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan
kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten
kuvan kaltaiseksi." Jakeet 22-23

Tämä puhuu epäjumalanpalvonnasta ja siitä periaatteesta, että tämä ihmisryhmä alkaa
tarkoituksellisesti antaa kunnianosoituksia luomakunnalle Luojan sijaan –



epäjumalanpalveluksen ytimessä on juurena luomakunnan nostaminen Luojan tasolle ja näin
korotetaan ihmisen hallintavaltaa Jumalan hallintavallan sijaan – toisin sanoen siitä tulee
henkilökohtainen Jumalan vastainen pyrkimys.

Katso nyt mitä Jumala tekee, kun he päättävät torjua Hänen tuntemisensa ja
tarkoituksellisesti – tämä on se pointti – tarkoituksellisesti tekevät asioita Hänet
kieltääkseen:

"Sen tähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen,
häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen
ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti,
amen. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa
ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen
luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja
harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet
itseensä sen palkan, mikä saada piti." Jakeet 24-27

Paavali lausuu vielä uudelleen päätteeksi: " Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni
Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan,
tekemään sopimattomia." Jae 28

Ymmärrä tämä asiayhteys: Koska he torjuivat Jumalan luonnossa, Hän sallii heidän kokea ne
seuraukset, mitä luonnon torjuminen merkitsee – elämisen vastoin sitä, mikä on luonnollista.
Jumala lupaa, että mitä kylvämme, on sitä mitä korjaamme. Sen tähden luomakunnan
torjuminen siinä asianmukaisessa yhteydessä, että Hän on Luoja, avaa ihmisen tuon luonnon
vastakohdalle.

Valheeseen uskomisen lopettaminen
Periaatteessa se ei eroa siitä kun ihminen, joka torjuu aviolupaustensa pyhyyden, mikä avaa
hänet hänen hylkäämiensä aviolupausten vastakohdalle, ottaa avioeron. Se ei eroa yhtään
siitä kun ihminen, joka torjuu Raamatussa hahmotellut järkevät taloudelliset käytännöt, avaa
itsensä järkevän rahankäsittelyn vastakohdalle ja kohtaa taloudellisia vaikeuksia.

Erona on, että tässä synnissä on mukana ihmisiä, jotka tuntevat tai tietävät Jumalasta sillä
tavalla kuten on nähtävissä kaikkein perustavimmalla mahdollisella tasolla, luonnossa, ja yhä
he torjuvat Hänet – sen tähden torjumalla luonnon he kokevat luonnon vastakohdan. He eivät
halua Häntä, joten Hän luovuttaa heidät sille mitä he haluavat.

Älä tee sitä virhettä
Jos joku kristitty ei tunne tämän syntiluokan hengellistä juurta, hän voi helposti tempautua
mukaan tämän päivän politikointiin tai tunteisiin.

Paavali lopettaa luetteloimalla esimerkkejä käytöksestä, mikä seuraa tuollaisesta Jumalan
torjumisesta ja siitä kun Hän luovuttaa heidät heidän omalle mielelleen vääristelemään
luontoa, kuten he ovat jo sydämessään päättäneet tehdä, mutta luettelon ei ole tarkoitus olla
kaikenkattava, ja päättelee, että he "vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä (myös)
tekevät."

Syy siihen miksi kirjoitan tämän kirjoitelman



Näen seurakuntia jakaantuneina tämän asian suhteen, tempautuneina tunteeseen mukaan ja
haluten osoittaa rakkauttaan kaikille täysin sokeina perustavaa laatua olevalle hengelliselle
asiayhteydelle. Kysymys on siitä, että Yhdysvaltain korkein oikeus on nostanut synnin, joka on
tulos kaiken sen torjumisesta, joka on Jumalasta sellaisena kuin se luonnossa nähdään,
perustuslaillisen oikeuden asemaan.

UT luetteloi monia 'lihan tekoja' Gal. 5:19-21:ssä, mutta hän ei sano Jumalan sekaantuvan
asiaan luovuttamalla ihmiset noihin synteihin. 1. Kor. 3:3:ssa Paavali sanoo heille, että koska
on kateutta, riitaa ja hajaannusta heidän joukossaan, he elävät kuin uudestisyntymättömät ja
ovat pelkkiä vauvoja Kristuksessa – mutta hän ei sano Jumalan sekaantuneen asiaan
luovuttaakseen heidät tuohon syntiin.

Paavalin esille nostama kysymys on, että kun ihmiset näkevät Jumalan ja todistuksen Hänestä
luonnossa ja sitten torjuvat sen minkä näkevät Hänestä luonnossa, Hän sallii heidän elää juuri
tuosta torjumansa luonnon torjumisesta käsin, mikä johtaa kieroutuneisuuteen.

Synti, kaikki synti, on kuin puussa oleva hedelmä. Voit poimia hedelmiä koko pitkän päivän,
mutta et vaikuta puun juureen. Niin kuin Raamattu asian määrittelee, synti on Jumalan
hallintavallan poisheittämistä ja sen tähden kysymys on ensin Jumalan tunnustamisesta
Jumalaksi, vieläpä kaikkein perustavimmalla, Hänet luonnossa näkemisen tasolla, ja sen
jälkeen: 'Kuka on Jeesus?'

Ensi viikolla – entäpä kristityt tässä kategoriassa, ja minne Yhdysvallat on menossa?
Siunauksin,
John Fenn

Why God is involved in…# 2
Miksi Jumala sekaantuu… osa 2

Hei kaikki,
Viime viikolla kerroin siitä kuinka yksi synnin kategoria pohjimmiltaan liittyy
tarkoitukselliseen ja harkittuun tietoon, Jumalan ja kaiken sen torjumiseen, mikä on Hänen
luonnollinen järjestyksensä. Yhdysvaltain perustuslaki toteaa, että meidän Luojamme on
antanut oikeudet ja hallituksen tehtävä on puolustaa ja määritellä nuo oikeudet. Mutta jotkut
torjuvat tämän uskoen, että hallitus antaa oikeudet ja voi määritellä ne. Juuri siinä kohdassa
on hengellinen taistelu.

Käytännöllisellä tasolla
Jumalan torjuminen aikaansaa vihaa. Ilm. 12:12 sanoo Paholaisen, ylimmän Jumalan torjujan,
pitävän 'suurta vihaa', jota hän levittää kansakuntiin ja sen mukaisesti meille kerrotaan 11:18,
että 'kansat ovat vihastuneet', joten tästä eteenpäin tulemme näkemään vihan olevan osa
yhteiskuntaa tavalla, jota emme ole koskaan aiemmin nähneet.

Kuten nyt näemme, auditorioseurakuntia pakotetaan päättämään, mihin ne sopivat
yhteiskunnallisesti, opetuslapset alkavat yhä enemmän kokoontua keskenään kodeissa – Isä oli
kertonut minulle aiemmin kesäkuussa, että "Maailma on jälleen muuttumaisillaan", mutta
luulen meidän nähneen vain jäävuoren huipun.

Kristityt, synti, vanhurskaus



Kuten viime viikolla näimme, on olemassa synnin luokka, joka ytimeltään torjuu Jumalan jopa
kaikkein alkeellisimmalla tasolla, Hänen luomakunnassaan, minkä tuloksena on, että Jumala
luovuttaa tuon henkilön kokemaan luonnon vastakohdan, koska se on sitä mitä hän vaatii.
Mutta sitten on kristittyjä, ihmisiä jotka sanovat olevansa uudestisyntyneitä ja rakastavansa
Jumalaa, ja kuitenkin he hyväksyvät synnin ja elämäntyylin, joka on mukana tässä synnin
luokassa. Missä he ovat hengellisesti?

On kaksi periaatetta: ensiksikin se, että meidän tulee arvioida ihmisen elämän hedelmää, ei
hänen sydäntään. Ja toinen on se periaate, että on mahdollista olla vanhurskas useimmilla
elämänsä alueilla ja epävanhurskas jollakin toisella alueella.

Ensiksi
Efeson seurakuntaa, kuten nähdään Ilm. 2:1-4:ssä, Herra kehuu jakeissa 2-3 ja sitten sanoo
jakeessa 4: " Mutta se minulla on sinua vastaan…" Hän sanoo samantapaisia asioita toisille
seurakunnalle seuraten mallia, jossa kehuu heitä ja sitten nostaa esiin yksi tai kaksi asiaa,
joka heiltä puuttuu.

Monet ihmiset ajattelevat ihmisen olevan 100% vanhurskas tai 100% epävanhurskas, mutta
selvästikään näin ei ole yllä nähdyssä tapauksessa, eikä mainittaisi sitä että häävaatteemme
ovat vailla tahraa tai ryppyä*. Häävaate on puhdas, mutta siinä saattaa olla tahra. * Ef. 5:27

1.Kor. 3:1-15:ssa Paavali sanoo joillakin uskovilla olleen kateutta, riitaa ja hajaannusta
joukossaan paljastaen, että he käyttäytyivät kuin pelkät (uudestisyntymättömät) ihmiset. Hän
sanoi, että se oli puuta, heinää ja olkia, joka palaisi, kuitenkin loppu pysyisi ja he
pelastuisivat, vain ikään kuin tulen läpi. Tuomion tuli ei koskettaisi hengellisen palkkion
kultaa, hopeaa ja jalokiviä.

Ja jos joku tätä lukeva on ollut lapsi tai tuntee jonkun lapsen hän tietää, että 'täydellisessä
lapsessa' on silti virheitä – kuitenkaan häntä ei potkita pois perheestä. Ja jos teet työtä tai
olet tehnyt työtä elääksesi, tiedät, että on työntekijöitä, jotka ovat upeita joillakin alueilla ja
joilla on puutteita toisilla alueilla, eikä heille kuitenkaan anneta potkuja. Ja muista, lihan
teot ja hengen hedelmä (uudestisyntyneen ihmisen hengen hedelmä) Gal. 5:19-25:ssä on
kirjoitettu kristityille kehotuksella, että jos vaellamme Hengessä, emme täytä noita lihan
himoja.

Ja me kaikki olemme olleet tilanteessa, jolloin rakastamme ja vaellamme Hänen kanssaan
niin hyvin kuin osaamme, ja kuitenkin Hän käsittelee jotakin tiettyä juttua sydämessämme tai
elämässämme – olemme vanhurskaita paitsi tällä yhdellä alueella, johon Hän kohdistaa
valonheittimensä ja jota Hän haluaa meidän käsittelevän. Joten ratkaise mielessäsi se asia,
ettei kukaan tule taivaaseen sisälle 100% menestyneenä – tulemme seisomaan Kristuksen
edessä ja joitakin asioita tullaan polttamaan tuhkaksi ja jotkin pysyvät – mikä tarkoittaa että
mekin elämme elämää tuolla tavoin, alati kasvaen Häntä kohti mutta emme valmiina.

Toiseksi
Meidän tulee arvioida ihmisen elämän hedelmää, ei hänen sydäntään. Jeesuksen kuuluisassa
kehotuksessa vääristä uskovista Matt. 7:1-23:ssa Hän aloittaa jakeessa yksi sanomalla, ettei
meidän tule tuomita ettei meitä tuomittaisi. Tuo on ihmisen sydämestä puhumista, sillä
jakeissa 15-20 Hän puhuu väärien uskovien arvioimisesta heidän elämänsä hedelmän
perusteella. Hän sanoi, ettei rypäleitä korjattu orjantappurapensaista, joten tiedä, että
väärät uskovat sanovat yhtä mutta elävät toisella tavalla.



Hän jatkaa sanomalla ihmisryhmälle, joka kutsui Häntä 'Herra, Herra', jotka väittivät
profetoineensa ja karkottaneensa riivaajia Hänen nimessään: "Minä en ole koskaan teitä
tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät."

Tämä ei koske uskovia, kun Hän sanoi " Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse
taivasten valtakuntaan" – sillä Hän sanoi: 'Minä en ole koskaan teitä tuntenut'. Ei koskaan
merkitsee ei koskaan – nämä ihmiset eivät koskaan syntyneet uudesti ja itse asiassa Hän antaa
välähdyksen heidän tuomiostaan vetäessään yhteen opetuksensa vääristä uskovista.

Mikä on ratkaisu?
JOS ihminen on aidosti uskova, 1. Joh. 3:2-3 sanoo: "Rakkaani, NYT me olemme Jumalan
lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen
kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on. Ja
jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä..."

Huomaa – hän puhuu uskovista, jotka pitävät läheisenä ja rakkaana sitä tosiasiaa (nro 1), että
he ovat Jumalan lapsia ja he odottavat innokkaasti Jeesuksen näkemistä (nro 2) – niinpä
tuloksena on se (nro 3), että heidän elämänsä on jatkuvan puhdistautumisen elämää.

Jos näet uskovia, joiden elämä ei ole jatkuvaa kasvua samalla kun, pidetään kiinni toivosta
nähdä Hänet kirkkaudessa, niin sitten katso heidän elämänsä hedelmää – tietoisena siitä, ettei
meidän tehtävämme ole tuomita heidän sydäntään – vaan arvioida heidän elämäntyyliään.

Mitä jos...?
Mitä jos kuulet kristitystä, joka sanoo, että hän vain haluaa tulla hyväksytyksi sellaisena kuin
hän on ja rakastaa Jumalaa meidän muiden kanssa?

Valtakunta toimii ilmestyksellä alkaen siitä perustasta, että näkee luontoa ja tietää, että on
olemassa Luoja ja siitä edeten korkein ilmestys on että Jeesus on Kristus, Elävän Jumalan
Poika, niin kuin paljastettiin Pietarille Matt. 16:16-18:ssa. Jeesus kutsui Pietaria nimellä
petros, pieni heitettävissä oleva kivi, mutta sanoi, että tälle kalliolle, vuorelle koskien
ilmoitusta siitä, että Hän on Kristus, Hän rakentaisi seurakuntansa.

Paavalin rukoukset Ef. 1:17-23:ssa. 3:14-19:ssä ja Kol. 1:9-12:ssa olivat kaikki sen pyytämistä,
että Isä antaisi heille 'viisauden ja ilmestyksen Hengen Hänen tuntemisessaan, että teidän
ymmärryksenne silmät valaistuisivat…', 'hengellistä viisautta' ja olisitte 'Hänen Henkensä
vahvistamia sisäisessä ihmisessänne', niin että he tuntisivat sen rakkauden, joka on
luonnollisessa tuntemisen tuolla puolen – kyse on henkilökohtaisen ilmestyksen saamisesta.

Koko valtakunta toimii ilmestyksellä, joten niiden kohdalla jotka ovat synnissä, pyydämme
Isää antamaan heille ilmestystä ja sitä, että Hän vetäisi heidät lähelle.

Kokoonnu niiden kanssa jotka pitävät 1. Joh. 1:1-3:n totuuksia lähellä sydäntään, sillä myös
he puhdistavat itseään etsiessään Hänen loisteliasta ilmestymistään. Erottaudu niistä, jotka
rakastavat maailmaa eivätkä pidä näitä asioita lähellä sydäntään – vaikka sinun täytyisikin
tavata kotona, perheen kesken tai vain yhden ihmisen kanssa joka on tällä samalla
hengellisellä aaltopituudella. Aloita perheeseen, kotiin pohjautuva seurakunta kodissasi…
harkitse sitä.



Jossakin minulla on lainaus toisen vuosisadan tienoilta eräältä roomalaisvirkamieheltä, joka
kirjoittaa toiselle virkamiehelle uudesta vainon aallosta kristittyjä kohtaan. Hän sanoi jotakin
siihen suuntaan, että "On hyvä nähdä temppelit täysinä jälleen nyt kun olemme aloittaneet
tämän uuden yrityksen kristittyjä vastaan." Oletko valmis menemään maan alle?

Ensi viikolla hengellinen uneni. Siihen saakka siunauksin,
John Fenn


