
Were you predestined to read this? 1 of 4. The unseen realm 
Oliko sinut ennalta määrätty lukemaan tämä? Osa 1 /4 Näkymätön maailma  
 
Hei kaikki, 
 
Tuntuu siltä kuin tapahtuneesta olisi kauan aikaa ja se olisi tapahtunut kaukaisessa galaksissa. 
Olin poikanen ja seisoin lapsijoukossa odottamassa koulubussia. Naapurini Pam seisoi vieressäni 
ja kysyi: "Uskotko ennaltamääräämiseen?"  
 
Kun kysyin, mitä hän tarkoitti, hän sanoi: "Uskotko, että jos astut bussin eteen, jos olisit ennalta 
määrätty kuolemaan, kuolisit ja jos olisit ennalta määrätty elämään, eläisit, ja että riippumatta 
siitä, mitä teet, sillä ei olisi mitään väliä?"  
 
Mitä on ennaltamäärääminen? 
 
Ennaltamäärääminen on uskomus, että ennen maailmankaikkeuden luomista Jumala päätti 
kaikkien enkeleiden ja ihmisten ikuisen kohtalon. Sen tähden sillä, miten elämänsä elää, ei ole 
oikeastaan merkitystä, koska meidän ikuiset kohtalomme päätettiin ennen luomista.  
 
Sen uskominen, että Jumala 'lukitsi' jokaisen ihmisen taivaaseen tai helvettiin eikä ihmisellä ole 
mitään sanomista siinä, tarkoittaa, että Jumalan tahto yksin määrittelee kaikki asiat; ihmisen 
tahdolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Rukoileminen on turhaa. Rukoileminen taistelee 
Jumalaa vastaan, koska rukoilemme muuttaaksemme asioita tai ihmisiä. Jos uskomme kaiken 
olevan ennalta määrättyä, mitä järkeä siinä on? 
 
Se on fatalistista teologiaa, sellaista joka vie toivon elämiseltä. Se vie kaikki syyt jumalisen 
elämän elämiseltä; jos minut on ennalta määrätty taivaaseen, voin tehdä syntiä niin paljon kuin 
haluan, koska silti päädyn taivaaseen. Vastakkainen on myös totta: jos minut on ennalta 
määrätty helvettiin, miksi minun pitäisi elää vanhurskaasti, miksei pitäisi hauskaa, kunnes olen 
siellä?  
 
Vain noiden pointtien pohjalta keskivertoihminen torjuu ennalta määräämisen idean.  
 
Miksi rukoileminen olisi niin silmiinpistävää kautta koko Raamatun, jos kaikki olisi ennalta 
määrättyä eikä kellään olisi vapaata tahtoa missään?   
 
Ei pitäisi olla mitään 'lähetyskäskyä', jos ihmisellä ei ole mitään kykyä määrätä omasta ikuisesta 
kohtalostaan. Miksi meitä kehotetaan todistamaan uskostamme toisille, jos heidän kohtalonsa 
olisi ennalta määrätty? Ja jos meidät kaikki on ennalta määrätty taivaaseen tai helvettiin eikä 
meillä ole mitään itsemääräämisoikeutta, miksi Jumala antoi moraalisia ehdottomuuksia kuten 
sen, että kertoi meille murhaamisen ja varastamisen olevan väärin? 
 
Kokemukseni on, että niillä, jotka kiistelevät Raamatun kohdista, joita pitävät sellaisina, että 
puhuvat ennalta määräämisen puolesta, on useimmiten jotain sellaista ratkaisematonta 
syyllisyyttä tai syntiä tai ongelmaa menneisyydessä tai nykyisyydessä, jota he eivät halua syvällä 
sisimmässään käsitellä. Joskus se on pelkoa, joskus on uskon puutetta, joskus kyse on synnistä, 
jota he eivät voi voittaa. 
 
Ennalta määräämisen puolustamisella jotkut vakuuttavat itseään siitä, että Jumala on tehnyt 
heidät tällaisiksi. Pohjimmiltaan he etsivät teologista tekosyytä, jotta heidän ei tarvitse lopettaa 
jotakin käyttäytymistään tai muuttua ja he voivat lakata taistelematta halujaan ja kiusauksiaan 
vastaan. Ei aina, mutta varsin usein tilanne on ollut tällainen.  
 



Joskus, Jumalan armon häkellyttäminä he eivät voi kuvitella, että Hän on NIIN hyvin, NIIN 
rakastava, että Hän haluaisi HEIDÄT.  
 
Miksi meillä on vapaa tahto?  
 
Room. 8: 29-30 on perustekstikohta ennaltamääräämisopille: "Sillä ne, jotka hän on edeltä 
tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt Poikansa kuvan kaltaisiksi…  ja jotka hän on kutsunut, 
ne hän on myös vanhurskauttanut… " 
 
Tämä jae tekee selväksi, että Herra on hyvin looginen. Tietäessään kaikki asiat ennen 
maailmankaikkeuden luomista Hän tiesi, että jotkut ottaisivat vastaan Hänen 
pelastustarjouksensa, jos Hän sen antaisi. Se on ainoa, mitä tämä tekstikohta sanoo. Se ei sulje 
pois ketään eikä riko vapaata tahtoa vastaan, koska kyse on Isän Jumalan kaikkitietävyydestä, ei 
meistä – se sanoo vain, että Hän tiesi kaiken ennen luomista ja sen tähden teki järjestelyt niitä 
varten, jotka haluaisivat Hänet.  
 
Emmekö me vanhempina ja isovanhempina tee samoin omille lapsillemme? Kun olin koulussa ala-
asteella, joku äiti teki usein kuppikakkuja tai keksejä koko luokalle ja lähetti ne koululle oman 
lapsensa mukana. Jos sanotaan, että luokassa oli 25 lasta, tuo äiti teki keksejä, joista tiesi oman 
lapsensa pitävän ja tiesi etukäteen, että useimmat lapset luokalla pitäisivät niistä myös – joten 
hän varautui siihen, että keksejä oli kaikille lapsille.  
 
Estikö se, että tuo äiti teki riittävästi keksejä kaikille, jotakuta lasta syömästä hänelle varattua 
keksiä? Rikkoiko äidin varautuminen jokaisen oppilaan vapaata tahtoa syödä se silloin tai säästää 
se välitunnille tai viedä se kotiin? Ei. Tuo äiti tiesi etukäteen, että hänen lapsensa söisi keksin, 
jos hän sen valmistaisi ja myös varasi niitä kaikille siinä tapauksessa, että muutkin haluaisivat 
keksin.  
 
Se merkitsee vain sitä, että ne, jotka äiti edeltä tunsi, hän myös ennalta määritteli ja tarjosi 
keksejä sekä omalle lapselleen että muille.  
 
Kuinka vapaa tahto syntyi: Luominen alkoi Hengen maailmassa... 
 
Hepr. 11:3 sanoo: "Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla 
(Jumalan sanan persoonan toimesta), niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä." 
 
Näkymätön Hengen maailma loi fyysisen maailman, joten on olemassa näkymättömiä lakeja, 
jotka hallitsevat fyysistä maailmankaikkeutta. Tämän tosiasian vuoksi fyysinen luomakunta 
pitkälti heijastaa näkymätöntä maailmaa.  
 
Kuvittele nyt aikaa, jolloin fyysisestä maailmankaikkeudesta ei mitään ollut olemassa. 
Ainoastaan oli olemassa Isä, Poika, enkelit… Hengen maailmassa. Ei planeettoja, ei tähtiä… vain 
Jumalan valo täyttämässä kaiken Hengen/hengen maailmassa.  
 
Oli ainoastaan rakkautta, iloa, rauhaa, lempeyttä, kärsivällisyyttä, hyvyyttä, sävyisyyttä, 
moraalista suoraselkäisyyttä, itsehillintää – Jumalan luonteenpiirteitä. Vain valo. Vain rakkaus. 
Vain nuo asiat. Ei ollut mitään pimeää. Ei ollut mitään pelkoa. Ei ollut mitään riitaa. Ei ollut 
mitään hämmennystä. Ei mitään Jumalan valoa, rakkautta, iloa vastustavia voimia. Se tarkoittaa, 
että meidän fyysinen maailmankaikkeutemme sellaisena, kuin sen nykyään tunnemme, ei voinut 
olla olemassa.  
 
Fyysinen maailmankaikkeus vaatii näkymättömien voimien olemista asetettuina toisiaan vastaan. 
Koska hengen maailmassa ei ollut mitään vastustusta, missä tahansa luodussa fyysisessä 
maailmankaikkeudessa ei voinut olla mitään vastakkaisia voimia toiminnassa. Näkymätön loi 



näkymättömän, joten tuohon 'aikaan' ei ollut mitään 'vastakkaisuuksia', oli vain rakkautta, iloa, 
rauhaa, lempeyttä, kärsivällisyyttä, hyvyyttä, sävyisyyttä... 
 
Vastakkaiset voimat maailmassamme estävät planeettoja lentämästä ulos kiertoradoiltaan 
avaruuteen. Maailmassa, jossa vain Jumalan luonteenpiirteet ovat olemassa ilman vastustusta, 
ne näkymättömät lait, jotka hallitsevat nykyistä maailmankaikkeuttamme, eivät voineet olla 
olemassa. Puhun 'ajasta' jolloin vain valo oli olemassa, ei ollut mitään pimeyttä. Oli vain oikea, 
ei ollut mitään väärää. Itse asiassa tuossa maailmassa ei tunneta kuin rakkautta, iloa, rauhaa, 
lempeyttä, sävyisyyttä, hyvyyttä, kärsivällisyyttä, moraalista suoraselkäisyyttä, veljellistä 
rakkautta. Ei ole olemassa mitään muuta kuin Jumala ja Hänen luonteenpiirteensä. 
 
Kun meidän paholaiseksi kutsumamme kerubi kapinoi  
 
Hes. 28: 12-18:sa pidetään yleisesti viittauksena paholaiseen ja hänen paikkaansa taivaassa 
ennen kuin hän kapinoi. Häntä kutsutaan kerubiksi, joka on yksi monisiipisistä enkeliolennoista 
valtaistuimen ympärillä, jotka nähdään Ilm. 4. luvussa ja joita kutsutaan 'palaviksi' tai serafeiksi, 
joka hepreaa tarkoittaen 'palavat' Jes. 6. luvussa. Tekstikohta Hesekielissä sanoo: "Nuhteeton 
sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin 
vääryys."  
 
Enkelit luotiin niin, että heillä on vapaa tahto, ja jonkin 'aikaa' ennen kuin aika edes oli olemassa, 
he palvelivat Jumalaa ilman vastarintaa, sillä vastarinta ei ollut tunnettu tuolloin. Mutta jossakin 
kohdassa tuo kerubi päätti, että hän halusi syrjäyttää Isän valtaistuimelta, ottaa kontrollin ja 
saada itselleen oman valtakuntansa. Yllä oleva kohta sanoo, että hänen kauneutensa ja 
auktoriteettinsa ylpisti hänet, ja tuli sisältäpäin kulutti hänet hänen vallanhimonsa tuloksena – 
helvetin liekkien ja tulisen järven lähde. (Kuningas Jaakon käännös englanniksi sanoo, että 
Jumala toi tulen hänen sisältään, mutta hepreankielinen ilmaus viittaa siihen, että tuli nousi 
hänen sisältään johtuen hänen vallan, omaisuuden, aseman ja kauneuden himostaan).  
Ilm. 12: 4 viittaa kolmanneksen enkeleistä menneen hänen mukanaan päättäen, etteivät ne 
halunnut Jumalan luonteenpiirteitä – kaikkea tuota rakkautta, iloa, rauhaa, lempeyttä, 
kärsivällisyyttä, hyvyyttä, moraalista suoraselkäisyyttä jne. – se ei vain ollut enää heitä varten, 
he halusivat oman valtakuntansa, mitä Jumalan tuli tehdä?  
 
Ilm.12: 8 kertoo meille: 'eikä heillä ollut enää sijaa taivaassa'. Jeesus sanoi Matt. 25:41:ssa, että 
täytyi olla paikka 'joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä'.  
 
Suuressa hyvyydessään Isä etsi paikkaa taivaasta, muttei löytänyt, joten valmista paikan kaikille 
niille, jotka eivät halua kaikkea mitä Hän on: He eivät halua rakkautta, iloa, rauhaa, 
kärsivällisyyttä, hyvyyttä, lempeyttä, moraalista suoraselkäisyyttä jne.  Niinpä valmistettiin 
paikka.   
 
Juuri tuolla hetkellä Jumala, joka on Valo, joka on Rakkaus, vetäytyi valmistamaan paikan ilman 
Häntä itseään – paikan, joka luonnollisesti olisi pimeyttä, sillä he hylkäsivät Hänet, joka on Valo. 
Tuo paikka olisi luonnollisesti tyhjiö, kaiken sellaisen poissaolo, joka on Jumalaa, sillä sitä he 
halusivat – yhden paikan tuossa maailmassa, josta puuttuu Jumalan valo, puuttuu rakkaus, ilo, 
rauha… ja sen luonteen mukaisesti se on sen tähden kidutuksen paikka. Täydellistä kaiken sen 
puuttumista, joka on luonteenomaista Jumalalle. Mutta sen he halusivat, joten armossaan Hän 
antoi heille mitä he halusivat.  
 
Tuo oli vastakkaisuuksien alku hengen maailmassa. Nyt oli pimeyttä siellä, missä oli aiemmin 
ollut vain valoa.  Nyt oli vihaa ja pelkoa siellä, missä oli ollut vain rakkautta ja iloa ja rauhaa… 
nyt jos fyysinen maailmankaikkeus tultaisiin luomaan, tietäen, että fyysinen heijastaa 
näkymätöntä maailmaa, sillä olisi vastakkaisuudet: valo ja pimeys. Painovoima ja painovoiman 



vastainen voima. Laajeneminen ja supistuminen. Jokaista voimaa/toimea kohden on 
samanveroinen ja vastakkainen vastavoima/reaktio.  
 
Kaikki nuo näkymättömät lait, jotka pitävät pikkuriikkisiä molekyylejä yhdessä, myös pitävät 
planeetat kiertoradalla auringon ympäri. Ne saattoivat olla olemassa vain sen jälkeen kuin 
paholainen lankesi, sen jälkeen, kun vastakkaisuudet syntyivät, kun hän kapinoi. Nyt Jumala 
saattoi luoda sen maailmankaikkeuden, joka meillä nykyään on ja luonnollisesti jokaisella 
olennolla, joka on luotu näkymättömästä maailmasta, olisi myös kyky ottaa osaa 
vastakkaisuuksiin: valita Jumala tai ei.   
 
Se kaikki oli mahdollista, koska Jumala suuressa armossaan ja laupeudessaan antoi Hengen 
maailmaan paikan, josta Hän vetäytyi antaakseen paholaiselle ja seuraajille sen mitä he 
halusivat – valtakunnan ilman Jumalan rakkautta, valoa, iloa, rauhaa, lempeyttä, kärsivällisyyttä, 
hyvyyttä….  
 
Ja jatkamme siitä ensi viikolla… valaen perustan fyysiselle maailmankaikkeudellemme ja 
vapaalle tahdollemme… siihen saakka, siunauksin, 
 
John Fenn/LL 
 
 
Were you predestined to read this? 2 of 4, why creation?, free will, 
Oliko sinut ennalta määrätty lukemaan tämä? Osa 2 /4 miksi luominen? vapaa tahto  
 
Hei kaikki, 
 
Päätimme viime viikolla siihen, kuinka paholaisen kapinointi toi vastakohtaisuudet 
hengen/Hengen maailmaan. Jumala on Valo ja Rakkaus, paholainen on pimeys ja viha, Jumala 
on rauha ja vakuuttuneisuus, paholainen on pelko ja hämmennys, jne.  Pimeys, viha, pelko, 
hämmennys, riita, kateus ja muut eivät ikinä olemassa ennen kuin paholainen kapinoi. Oli vain 
Jumala.   
 
Tuo kapina mahdollisti fyysisen maailmankaikkeutemme ja antoi mahdollisuudet vapaalle 
tahdolle  
 
Koska meille kerrotaan fyysisen maailmankaikkeuden (aurinko, maa, tähdet) tulleen luoduksi 
näkymättömien voimien toimesta Hengen maailmassa*, heti kun tuossa näkymättömässä Hengen 
maailmassa oli vastakkaisia voimia toiminnassa, meidän maailmankaikkeutemme, todellakin me 
itse, saatoimme olla olemassa. Paholaisen kapina ja paikan valmistaminen hänelle, mikä oli 
vastoin kaikkea sitä mikä on Jumalasta, aiheutti sen, että näkymätön hengen maailman muuttui 
ikuisesti. *Hepr. 11: 3, 2. Kor. 4: 16, 18 
 
Ensimmäistä kertaa hengen/Hengen maailmassa valo oli asetettu täydellistä valon poissaoloa 
vastaan, rakkaus asetettu vihaa ja pelkoa vastaan, ilo asetettu kidutusta vastaan, kärsivällisyys 
asetettu jumalatonta vihaa vastaan, rauha ja järjestys asetettu hämmennystä ja epäjärjestystä 
vastaan. Moraalinen suoraselkäisyys asetettu moraalista turmeltuneisuutta vastaan. Lempeys 
asetettu väkivaltaa vastaan. Vastakohdat. Vastakkaiset voimat hengen maailmassa. Fyysinen 
maailmankaikkeus voi vain heijastaa sitä näkymätöntä maailmaa, joka sen loi. 
 
Esimerkiksi voimat, jotka estävät maapalloa karkaamasta auringon vetovoimasta (vetovoima) 
samalla kun myös estävät maata tulemasta vedetyksi aurinkoon (keskipakovoima ja 
keskihakuvoima). Asiat, jotka tekevät maailmamme mahdolliseksi, ovat mahdollisia vain, koska 
näkymätön maailma loi näkyvän, ja ensin siinä oli vastakkaisia voimia. 
 



Se, että olemme Jumalan valon maailmasta, mutta olimme kerran pimeyttä, on punottu joka 
puolelle UT:tä erityisesti:  
 
"…pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä (valosta)…"Ef. 4: 18 
"Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina..." Ef.  
5:8 
"...taistelu…vastaan... tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan…" Ef. 6:12 
"...koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä 
kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on 
pimentynyt..." Room. 1: 21 
"...häntä (Isää), joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan 
Poikansa valtakuntaan..." Kol. 1: 13 
"...sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia; me emme ole yön emmekä pimeyden 
lapsia..." 1. Tess. 5:5 
"Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen 
saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti." Daniel 12: 3 
 
Ennen kuin paholainen lankesi, oli vain Jumalan valo, rakkaus, ilo, rauha, lempeys, 
suoraselkäisyys, kärsivällisyys. Vain Jumala.  
 
Kun Jumala loi ihmisen  
Mutta paholaisen kapinan myötä hengen maailmassa oli nyt vastakkaisuuksia. Fyysinen 
maailmankaikkeus, joka loi meidän maailmankaikkeutemme, tarvitsee vastakohtaisuuksien 
lakeja. Se puolestaan mahdollisti Isälle ylimmän luotunsa luomisen: Ihmiset; olennot, jotka 
voivat toimia ja hallita sekä hengen maailmassa, että fyysisessä maailmassa.  
 
Koska luomakunta heijastaa hengen maailmaa, se että oli tehty Jumalan kuvaksi ja kaltaisiksi 
tarkoittaisi, että ihmisolennoilla olisi sama vapaa tahto kuin heidän Luojallaan – meidän pitäisi 
omata tuo kyky valita Valo/pimeys, oikea/väärä itsemääräämisoikeutta käyttäen. Noin oli 
enkelien kohdalla, noin tulisi olemaan korkeimman luodun, ihmisen kohdalla.  
 
Pohdipa kuinka ihmeellisiä ihmisolennot ovat. Luomalla meille hengen, sielun ja ruumiin Hän 
pani henkiolennot fyysiseen kehoon, mitä ei ollut koskaan aiemmin tehty. Enkeleillä on 
henkiruumiit. Isä Jumala on Henki ja nähdään istumassa valtaistuimella koko Ilmestyskirjan 
luvun neljä, ja nähdään Vanhaikäisenä Daniel seitsemännessä luvussa, tuo valtaistuin ja sen 
ympärillä olevat vanhimmat, ja sen edessä kirkas lattia ja sen yläpuolella sateenkaari, kaikki se 
on Hengen maailmassa.  
 
Kerrottuaan meille Jaak. 1:2:ssa: 'pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin', 
hän sanoo jakeessa 13: "Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; 
sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa."  
 
Yksi syy siihen, ettei Jumala ole pahan kiusattavissa, se, että Hänellä ei ole fyysistä, maasta 
tulevaa ruumista. Kiusatuksi tuleminen edellyttää ihmiskehoa. Paholainen on pimeyden 
valtakunnassaan, mutta yrittää laajentaa rajojaan vaikuttamalla ihmisiin pimeyden suuntaan.  
 
Onko sinulla kiusaus pelata rahasi? Se on maasta ja tästä ruumiista lähtöisin olevaa. Kiusaako 
sinua jokin riippuvuus? Se on tästä ruumiista lähtöisin olevaa. Onko sinulla kiusaus syödä liikaa 
tai liian vähän? Se on maasta ja tästä ruumiista lähtöisin olevaa. Isällä ei ole fyysistä kehoa, 
joten paha ei kiusaa Häntä, sen tähden Hän ei myöskään kiusaa tai koettele pahalla. Kuten 
Jaakob sanoi muutama jae myöhemmin tukeakseen väitettään: "Jokainen hyvä anti ja jokainen 
täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen 
varjoa."  
 



On vaikea kietoa ajatuksemme sen idean ympärille, että ennen alkua oli 'aika' (sillä jotta on alku, 
täytyi olla ensin aika, niin että jostain 'alusta' saattoi tulla alku), jolloin vain Jumala ja Hänen 
ominaisuutensa täyttivät näkymättämän maailman (näkymättömät maailmat).  
 
Mutta heti kun ymmärrämme, että silloin kun Paholainen kapinoi ja hylkäsi kaiken sen, mikä on 
Jumalaa, ja Hän valmisti paikan antaakseen hänelle sen mitä hän halusi, Hengen/hengen 
näkymätön maailman muuttui ikuisesti. Fyysinen maailmankaikkeus, jossa me elämme, saattoi 
syntyä vain tuon kapinan jälkeen, sillä se vaatii vastakkaisia voimia pitämään kaikkea koossa. 
Tuon pitäisi todistaa jokaiselle, että meidät luotiin niin että meillä on vapaa tahto valita Jumala 
tai Paholainen, valo tai pimeys, rakkaus tai viha.  
 
Jatkamme siitä ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin, 
 
John Fenn/LL 
 
 
Were you predestined to read this? 3 of 4, What 'in His image' means 
Oliko sinut ennalta määrätty lukemaan tämä? Osa 3 /4, Mitä 'Hänen kuvakseen' tarkoittaa 
 
Hei kaikki, 
 
Vapaata tahtoa ei estä tai tee olemattomaksi Room.  8:29-30:ssa ja Ef.1: 5:ssä ja 11:ssä 
(kreikaksi: ennalta määritellä) sen sanominen, että Isä ennalta määritteli ne, joiden Hän tiesi 
vastaanottavan pelastuksen ja huolehti asiasta heidän kohdallaan.  
 
Olen puhunut siitä syyn takana olevasta syystä, miksi ihmisolennot ovat itsenäisiä olentoja, miksi 
meillä on vapaa tahto. Syyt liittyvät siihen, että Isä teki meidät kuvakseen ja kaltaisekseen. 
Mutta se tarkoittaa, että ainoa ennalta määrätty asia oli, että Isä Jumala tiesi, kuka ottaisi 
pelastuksen vastaan ja kuka ei.  
 
Koska Hengen/hengen maailmassa on nyt vastakkaisia voimia, noihin valintoihin täytyy varautua. 
Jumalan kanssa vai ilman Häntä. Valo vai pimeys. Rakkaus vai viha. Rauha vai kidutus. Täytyy 
tehdä varautumista niiden suhteen, jotka haluavat olla Jumalan kanssa. Täytyy tehdä 
varautumista niiden suhteen, jotka torjuvat Jumalan – kaikki siksi, että fyysinen luomakunta, 
joka pitää meidät sisällään, virtaa siitä hengen/Hengen maailmasta, jossa on nuo vastakkaiset 
elementit.  
 
Ihmiset eivät tajua, että helvetti ja tulinen järvi ovat järjestelyjä niille, jotka eivät halua 
Jumalaa. Hän yksinkertaisesti haluaa heille sen, mitä he haluavat, aivan kuten Hän teki 
järjestelyt paholaiselle ja hänen enkeleilleen. Matt. 25: 41 
 
Kuvaksemme, kaltaiseksemme – vapaan tahdon juuret.  
"Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme" 1. Moos. 1:26 
 
Tämä lausuma yksin paljastaa ennaltamääräämisopin virheellisyyden, sillä Jumalalla on vapaa 
tahto, Hän kykenee määrittämään tulevaisuutensa. Se, että meidät on tehty Hänen kuvakseen ja 
kaltaisekseen vaatii, että meillä on vapaa tahto, kuten Hänellä on. Jollei, silloin 'kuvaksemme, 
kaltaiseksemme' ei ole olemassa. Hänellä on vapaa tahto. Olemme Hänen kuviaan ja kaltaisiaan, 
sen tähden meillä on vapaa tahto.  
 
Voiko joku maalata kuvan ja väittää, ettei tuo kuva tullut hänen omasta sydämestään ja 
mielestään pensseliin virraten sitten kankaalle nähtäväksi? Tietenkään ei, tuon maalauksen kuva 
tuli hänen sisältään eikä ole mitään keinoa erottaa tuo maalaus hänestä. Samalla tavoin me 



tulemme Jumalasta, Hänen kuvinaan ja kaltaisinaan ja Hän on vapaan tahdon omaava, kuinka 
ihmiset voivat olla mitään muuta KUIN vapaan tahdon omistavia, sillä tulimme Hänestä. 
 
Hepr. 12:9, Sak. 12:1, ja joukko muita jakeita kertoo meille, että Jumala Isä luo ihmishengen. 
Saamme alkumme 'elävinä Jumalalle', syntyneinä yhtä viattomina ja alastomina kuin Aadam ja 
Eeva olivat alussaan. Jumalalle elävinä, kykenevinä näkemään Hänet (tämän takia pienet lapset 
näkevät usein enkeleitä ja/tai Herran) niin kuin Aadam ja Eeva vaelsivat alastomina Puutarhassa 
nähden Herran tajuamatta, että he olivat alastomia. Mutta heidän täytyi valita, kuten meidän 
kaikkien…   
 
Tuo ilmaus 'kuvaksemme...' 
 
Tuo 'meidän' tulee heprean kielen tässä Jumalasta käytetystä sanasta, joka on 'Elohim'. Sen 'im' –
suffiksi hepreassa on monikossa. Tarkoittaen Isä, Pyhä Henki ja Poika. Olemme henki, meillä on 
sielu, elämme ruumiissa. Me olemme kolminaisia niin kuin on Jumala. Oletko koskaan puhunut 
itsellesi jostakin tehtävänä olevasta päätöksestä? Oletko koskaan väitellyt sisäisesti itsesi kanssa?   
 
Voimme sen tähden samastua pienessä määrin siihen pohdintaan, joka Isällä, Hänen Hengessään 
syvällä sisimmässään ja Pojalla oli, kun pohtivat ihmisen luomista. Tiedän olevan vaikeaa saada 
mielemme tarttumaan tähän eikä tämä opetussarja koske kolminaisuutta, joten katsotaan 
ilmaisuja 'kaltaisuus' ja 'kuva'.   
 
Hepreaksi sana 'kaltaisuus' on 'demuth', ja se merkitsee 'samankaltaisuus tai vastaavuus'. Se 
käsittää sen faktan, että Isä kuvataan ihmisenä - Daniel 7:9 kuvaa hänet 'Vanhaikäisenä' ja villan 
kaltaiset hiukset omaavana. Ilm. 4:ssä ja 5:ssä Hän on valtaistuimella ja Jeesus tulee Hänen 
luokseen 'ottaen kirjan valtaistuimella istuvan kädestä'. Joten meillä on kaksi silmää, kaksi kättä, 
kaksi jalkaa jne, koska olemme Hänen kaltaisiaan.  
 
Mutta sana 'kuva' on heprean sana 'tselem' ja se tarkoittaa 'jonkin muoto, jonkin ulkoinen 
ilmaus, näkyvä osoitus siitä mikä on sydämessä'. Sitä käytetään kuvaamaan epäjumalien 
tekemistä ulkoisena ilmauksena siitä, mitä on jonkun sellaisen ihmisen sydämessä, joka haluaa 
palvoa tuota epäjumalaa – ilmaus siitä, miltä hän ajattelee tuon jumalan ja jumalattaren 
näyttävän. Se on tuo kankaalla oleva maalaus, joka alkoi taiteilijan mielikuvituksessa. Olemme 
Hänen ulkoinen ilmauksensa.  
 
Ef. 2:10 sanoo meidän olevan Hänen 'tekoaan', mikä on kreikan sana 'poiema' joka on englannin 
runoa tarkoittava sana 'poem'. Jokainen meistä on ainutlaatuisella tavalla Jumalan runo, Hänen 
luomansa suorana ilmauksena Hänen sydämestään, mielestään, tunteistaan ja ajatuksistaan 
koskien sitä, millaiseksi Hän halusi meidät luoda… ei ole olemassa sellaista juttua kuin ihminen 
vailla tarkoitusta.  
 
Ei siis ole sellaista juttua kuin ihminen joka on vailla tarkoitusta. Jokainen meistä on Hänen 
mielikuvituksensa tuote ja Hän on Rakkaus. Sen tähden aivan noiden faktojen pohjalta, 'ennalta 
määrääminen' kenelle tahansa ihmisolennolle on sitä, että Hän päätti luoda meidät ja pitää 
huolta kaikista niistä jotka haluaisivat vaeltaa Hänen kanssaan. Niistä, jotka Hän ennalta tunsi, 
Hän ennalta päätti pitää huolen Kristuksen avulla.   
 
Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt Poikansa kuvan 
kaltaisiksi...Room.  8:29. Hän tunsi meidät, tiesi mitä me valitsisimme.   
 
Mutta jos kaikki ihmiset tulevat Hänestä, sitten Hän tiesi kuka menisi helvettiin; miksi tehdä 
heidät, jos Hän sen tiesi?  
 



Helpoin vastaus olisi sanoa, että perustelu on kätketty Isän Jumalan sydämeen ja se olisikin totta. 
Mutta tuo on melkoisen epätyydyttävää. Katsotaanpa erästä mahdollisuutta. Mutta minun täytyy 
vaivata sinua kvanttifysiikalla hetken ajan…... 
 
Meille kerrotaan 1. Joh. 1:5:ssä, että Jumala on valo ja että Hänessä ei ole mitään pimeyttä.  
Jokaista koululaista opetetaan (tai ennen opetettiin), että auringosta tuleva valkoinen valo on 
itse asiassa värejä punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigonsininen, violetti. 
Englanniksi näiden värien nimien etukirjaimet yhdistyvät muotoon ROYGBIV (Roy G Biv), mikä on 
helppo tapa muistaa ne. Nuo ydinvärit muodostavat valkoisen auringonvalon. Kun pilvet tai pöly 
ilmassa suodattavat pois jotkin aaltopituudet, saatamme nähdä punaisen tai vaaleanpunaisen 
auringonlaskun tai auringonnousun, kirkkaita keltaisia tai hienovaraisia sinisen sävyjä – ja paljon 
enemmän! Nuo värit nähdään valkoisena, jos täysi auringonvalo ei suodata niitä.  
 
Nuo ovat vain värispektri, jonka voimme nähdä ihmissilmin. Mutta röntgensäteet ovat myös valoa. 
Niin ovat ne mikroaallot, jotka lämmittävät ruokasi. Vaan nuo valon aaltopituudet ovat 
ihmissilmälle näkymättömiä, mutta silti valoa. Radio- ja tv-aallot ovat myös valoa. 
Ruumiinlämpö on myös valoa. Niin on myös lieden tai uunin lämpö tai leiritulen liekki. Tuo 
lämpö on yhdenlaista valoa aivan kuten näkyvä auringonvalo. Kylvemme valossa 24/7, vaikka 
emme näe suurinta osaa siitä. Jopa ihmiskeho säteilee näkyvää valoa.  
https://www.nbcnews.com/id/wbna32090918 
 
Se tarkoittaa, että kun katsot yötaivaalle, se ei ole oikeasti pimeä. Se kylpee sellaisten säteiden 
ja aaltojen valossa kuin gammasäteet, röntgensäteet, radioaallot – yötaivas on itse asiassa yhä 
yhtä valoisa kuin taivas on päivällä, vain auringon näkyvä valo ei ole läsnä muutamaan tuntiin.  
 
Kuvittele nyt, että jokaisen valon aallon pituuden sisällä on kokonainen maailma. Esimerkiksi 
punaisessa on kaikki lähtien kirkkaan punaisesta pinkkiin ja hienovaraisiin värisävyihin, joissa on 
tuskin yhtään punaista. Oletko ollut maalikaupassa katsomassa kaikkia niitä tarjolla olevia 
värikortteja? Ajattele noin monia vaihtoehtoja kertaa monia tuhansia vaihtoehtoja. Ja tuo 
jokaista väriä kohden. Noin monta punaiselle. Noin monta keltaiselle. Noin monta vihreälle. Noin 
monta mikroaalloille. Noin monta röntgensäteille. Noin monta kehostasi tulevalle lämmölle.  
Eroavaisuuden asteet värisävyissä ovat pienenpieniä. Miljoonittain hienovaraisia värisävyjä. Ja 
punaisen värin sisällä on miljoonia punaisen värin rajojen sisäpuolella. On kokonaan toisia 
miljoonia ja taas miljoonia sävyjä keltaisessa värissä. Ja niin edelleen.  
 
Jumala ON valo. Kaikki nuo hienosävyiset värivivahteet ovat Hänen valonsa sisällä, Hänen 
olemuksessaan. Kuvittele nyt, että jokaisesta noista sävystä tulevat kaikki ne ihmiset, jotka ovat 
koskaan eläneet tai tulevat elämään. Jumala on valo. Tuo on Hengen/hengen maailmassa. Me 
katsomme luonnollista valoa, sillä peilikuva hengellisestä luonnolliselle luotiin hengestä.  
 
Mielikuvituksestaan, kaikesta siitä mikä on valoa, Hän loi jokaisen meistä, jokaisen eri sävyiseksi, 
Hänen valonsa erilaiseksi häivähdykseksi, sillä me virtasimme Hänestä niin kuin runo virtaa 
runoilijan sydämestä. Tiedemiehet arvioivat noin sadan miljardin ihmisen eläneen kaikki aika 
mukaan laskettuna. Jokainen ihminen olisi ikään kuin eri värisävy Jumalan valospektrissä, Hänen 
mielikuvituksessaan, mitkään kaksi eivät voisi koskaan olla täysin samanlaisia. Olemme Hänen 
kuviaan, Hänen kaltaisiaan. Hänen runojaan. 
 
Jokainen värisävy on erillinen luomus ja jokaisella on valinnanvapaus kohtalossaan. Aivan kuten 
sinä voisit valita kaupassa maalin, joka on vain aavistuksen verran sävyltään erilainen toiseen 
vaihtoehtoon nähden… kuvittele tuon valon, joka on luonnollisessa maailmassa, olleen ensin 
hengen/Hengen maailmassa. Sillä ennen kuin fyysinen valo voitiin luoda, oli Isän Jumalan valo, 
Hänen joka on kokonaan valoa.  
 



Pysy kanssani tällä tiedetunnilla, joka koskee ihmisen vapaata tahtoa ja ennalta määräämistä… 
jatkan siitä ensi viikolla…  
 
Siihen saakka, siunauksin, 
 
John Fenn/LL 
 
 
Were you predestined to read this? 4 of 4 
Oliko sinut ennalta määrätty lukemaan tämä? Osa 4 /4 
 
Hei kaikki, 
 
Päätin viime viikolla kysyen kysymyksen: Jos Hän tiesi kuka vastaanottaisi pelastuksen ja kuka 
ei, miksi Hän loi ihmisiä, joiden tiesi päätyvän helvettiin?  
 
Joko helvetti ja tulinen järvi eivät ole niin pahoja, tai sitten jotakin muuta on toiminnassa. 
Katsotaan tuota jotakin muuta. Tämä on kirjoitettu muodossa ‘ehkä’, koska kirjoitan asioista, 
joita emme voi tietää taivaan tällä puolen – mutta se herättää ajatuksen, että voimme sisäisesti 
päästä selville siitä, mitä uskomme ja miksi uskomme niin. Joten joitakin mahdollisuuksista…  
 
Miksi rukoilemme, jollemme muuttaaksemme tulevaisuutta? 
Room. 8:29 sanoo näin: “Sillä ne, jotka hän on edeltä tuntenut, hän on myös edeltä määrännyt 
Poikansa kuvan kaltaisiksi. Lausuma ‘Ne jotka hän on edeltä tuntenut’ vihjaa, että saattaa olla 
toisia, joita Hän ei ole edeltä tuntenut.  
 
Mitä jos jokaisen kohtalo ei ole määrätty silloin, kun hänet luotiin? Mitä jos Hän loi jokaisen, 
mutta vain valitsi vilkaista joitakuita, joiden Hän tiesi valitsevan pelastuksen, ja pidätti Itseään 
tietämästä loppua? Eikö se ole syy sille, miksi rukoilemme – muuttaaksemme jonkun ihmisen 
tulevaisuuden? Eikö rukoilla siksi, että Jumala voi asettaa ihmisen kohti toista kohtaloa vievälle 
polulle?   
 
Mitä jos Jumala tietää kaiken, mutta toisinaan pidättää Itseltään jonkin tiedon?  
Voisimme ymmärtää esimerkin teini-ikäisen vanhemmasta, joka antaa teinille perheen auton 
perjantai-iltana sillä ehdolla, että tämä palaa kotiin puoliltaöin.  
 
Koska vanhempi tuntee ennalta lapsensa, hän tietää yhden jutun, jonka nuori saattaa tehdä, ja 
se on viettää aikaa toisten ‘hyvien nuorten’ kanssa ja vain juttelee ja syö pizzaa jonkun kotona. 
Mutta hän myös tietää, että nuori saattaa ajaa pääkatua edestakaisin nähdäkseen, mitä muut 
ovat tekemässä. Hän myös tietää, että nuori saattaa ajaa kilpaa ystävän kanssa ja poliisi ottaa 
hänet kiinni. Vanhempi tietää myös yhden mahdollisuuden olevan, että joku hyökkää hänen 
lapsensa kimppuun ja vahingoittaa tai jopa tappaa tämän, tai ehkä aiheuttaa vain pienen kolarin. 
 
Tuo vanhempi voi ajatella sata asiaa, jonka hänen lapsensa saattaa tehdä perheen auton kanssa 
jonain perjantai-iltana, mutta ei tiedä tarkalleen, minkä päätöksen nuori tulee tekemään. Hän 
saattaisi tietää, jos haluaisi – käyttämällä paikannusta tai seuraamalla nuorta etäältä. Mutta hän 
päättää laskea irti ja antaa nuoren tehdä omat päätöksensä. 
 
Hän myös tietää tämän ennen kuin edes ojentaa lapselle autonavaimet: hän on lapsensa tukena 
riippumatta siitä, minkä kohtalon hänen lapsensa valitsee. Hän toivoo teinin noudattavan sitä, 
mitä hänelle on opetettu ja tulevan ovesta sisään keskiyöllä maailman vahingoittamatta ja 
likaamatta. Mutta koska hän rakastaa lastaan, jos tarvitaan, hän menee poliisiasemalle, jos 
täytyy maksaa takuut, tai sairaalaan tai jopa ruumishuoneelle – koska hän rakastaa lastaan. Hän 
tietää olevansa lapsensa tukena pitääkseen lapsesta huolta siinä määrin kuin lapsen toiminta 



sallii. Riippumatta siitä, mitä päätöksiä hänen lapsensa tekee tuona iltana, vanhempi on teininsä 
tukena. 
 
Onko mahdollista, että Taivaallinen Isämme on tuon kaltainen? Onko mahdollista, että koska Hän 
on ikuinen ja Hän on valo ja kaikkien noiden valon ‘aaltopituuksien’ sisällä on miljoonittain 
mahdollisia lopputulemia päätöksille, joita me vapaan tahdon omaavat olennot teemme, Hän 
pidättää Itseltään tiedon kaikesta, mitä saatamme päättää, niin että Hän voi olla 
vuorovaikutuksessa kanssamme reaaliajassa rehellisesti ja aidolla tunteella? (Aivan kuten Hän 
toimi Israelin kanssa, kun he palvoivat kultaista vasikkaa ja Hän halusi tuhota heidät tai toimi 
säälistä säästäen Niniven, tai teki samoin Hiskian kohdalla.) 
 
Kvanttifysiikka on osoittanut, että valohiukkanen voi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa, mikä 
osoittaa tieteellisesti ei vain sen, että Jumala on jokaisen kanssa, vaan että mitä tahansa 
‘aaltopituutta’ elämäsi noudattaa, Hän on siellä. Minkä tahansa kohtalon valitsetkin, Hän on 
siellä.  
 
Kvanttifysiikan termein kyse olisi rinnakkaisesta maailmankaikkeudesta Hiskian elämässä –
toisessa hän kuolee tuohon sairauteen ja toisessa Jumalan hallinnassa hän parantuu ja elää vielä 
15 vuotta. Ja Jumala vaihtelee lopputulemaa ihmisen vapaan tahdon perusteella ja siihen 
reagoiden ja asettaa meidät toiselle elämämme aikajanalle.  
 
Jälleen: Hän antaa useita mahdollisia tulevaisuuksia elämässämme perustuen meidän vapaaseen 
tahtoomme. Näin Hiskian elämä säästettiin. Hän on tehnyt tuota jokaiselle, joka koskaan on 
elänyt tai tulee elämään.  
 
Henkilökohtainen esimerkki 
 
Koska Jumala on Valo, ajatellaan jokaista valonsädettä, jokaista vivahdetta ja värisävyä polkuna 
jonkun ihmisen kohtalolle. Meidät luotiin Hänestä, joka on täysin valoa. Siis entäpä jos 
elämämme liikkuvat pitkin yhtä ‘väriä’, yhtä ‘valonsädettä’ Hänen valonsa sisällä, mutta sitten 
teemme päätöksen, joka vie meidät toisella polulla olevan eri ‘valonsäteen’ varrelle. Kuitenkin 
olemme yhä Hänessä, Hänen valossaan ja havaitsemme Hänen pitävän meistä huolta, vaikka 
olemme astuneet pois siltä, minkä tiedämme olevan Hänen täydellisen polkunsa meille. 
 
Ollessani teini-ikäinen halusin olla lentäjä ajatellen meneväni armeijaan saadakseni koulutuksen. 
Mutta myöhemmin halusin olla meribiologi ja tutkia valaita. Jollei noita, olisin voinut ottaa 
vastuun isäni liikeyrityksestä tai mennä töihin ystäväni isän yritykseen ja saada täysimittainen 
ura. Mutta halusin myös palvella Herraa palvelutyössä.   
 
Kun olin valtakunnallisessa pizzaketjussa päällikkönä, minulle tarjottiin franchise-tilaisuuksia, 
jotka olisivat tehneet minusta hyvin varakkaan. Olisin voinut tehdä sen ja jatkaa vaellustani 
Herran kanssa. Mutta sydämeni sykki palvelutyölle, joten pysyin sillä polulla. Mutta kummallakin 
polulla olisi ollut Herran huolenpito ja siunaus, mutta kummallakin olisi omat seurauksensa.  
 
Kaikkien noiden elämäni polkujen voisi katsoa olevan Hänen Valonspektrinsä sisällä ja jokaisella 
polulla olisi oma aikajanansa elämälleni. Jos valitsisin tutkia valtamerta, Herra siunaisi minua 
siinä.  Jos vastaisin Hänen kutsuunsa ja menisin palvelutyöhön, sitten Hänen huolenpitonsa tukisi 
siinä. Jos olisin valinnut urapolun kotikaupungissani, Hän olisi ollut siinä tukenani. Jokaisen 
aikajanan sisällä olisi Hänen huolenpitonsa ja ne seuraukset, jotka minun pitäisi elää todeksi – 
rajoittamattomin aikajanoin, koska Hän on kokonaan valoa, kaikki polut tulevaisuuteen. Minkä 
tahansa polun valitsisin elämälleni, Hän löytyisi niistä jokaisessa.  
 
Mitä jos Herra pidättää Itseltään jonkun ihmisen valintojen tietämisen?  
 



Kyllä, Isä tietää kaiken, ja jonkin tietämyksen Hän pidättää Itsellään. Meille kerrotaan 5. Moos. 
29:29:ssä: “Se, mikä on salassa, se on Herran, meidän Jumalamme; mutta mikä on ilmoitettu, se 
on meitä ja meidän lapsiamme varten ikuisesti, että me pitäisimme kaikki tämän lain sanat.”  
Katsotaan joitakuita vaikeita Raamatun kohtia, joita ihmiset ovat mietiskelleen vuosisatoja. 
 
Yksi tuollainen Raamatun kohta on 1. Moos. 18:ssa, jossa Kristus ja kaksi enkeliä ilmestyy 
ihmishahmossa Aabrahamille. Enkelit menevät Sodomaan pelastamaan Lootin ja hänen 
perheensä, samalla kun Herra jää jälkeen kertoakseen Aabrahamille, mitä oli tapahtumassa. Tuo 
on se Raamatun kohta, jossa Aabraham pyytää Herraa säästämään nuo kaupungit, jos Hän löytää 
50 vanhurskasta, sitten 40, sitten 30, sitten 20, sitten 10 vanhurskasta. Ja joka kerran Herra 
sanoi, että Hän säästäisi ne, jos Hän voisi löytää edes noin harvalukuisen määrän vanhurskaita 
ihmisiä.  
 
Pohdi tuota hetken. Tilanne oli sellainen, että Sodoma oli aikajanalla, jolla se tuhoutuisi. Mutta 
Jumala olisi voinut säästää kaupungin, jos Hän olisi löytänyt sieltä 10 vanhurskasta ihmistä, mikä 
olisi pannut heidät toiselle aikajanalle, toiseen kohtaloon. Ja jokaisen henkilön kohdalla tilanne 
oli se, että hän olisi elänyt ainakin tässä elämässä tietämättä koskaan, että Jumala oli säästänyt 
hänen elämänsä.  
 
Mutta Herra sanoi myös tämän jakeessa 21: “Sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he 
todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö; minä tahdon sen 
tietää.” 
 
Olen tutkinut tuota jaetta kaikin tavoin jokaisesta hepreankielisestä versiosta, jonka voin löytää 
ja se on kaikin tavoin tarkka. Kuningas Jaakon käännös englanniksi (ja suomennos) on osuva. Jos 
Jumala tietää kaiken, miksi Herran täytyi tulla alas nähdäkseen Itse, jotta sai tietää, kuinka 
paha tilanne oli? Miksi myös Joona myöhemmin lähetettiin Niniveen, jos Herra tiesi heidän 
tekevän parannuksen ja että Hän ei aikonut tuhota heitä? Jos Jumala on Totuus, sitten Hän ei 
ehkä tiennyt kuinka he tulisivat reagoimaan Joonaan, koska Hän pidätti tuon itseltään, jotta Hän 
saattoi käsitellä heitä rehellisesti ja reaaliajassa?  
 
Jos Hän tiesi Hiskian huutavan Hänen puoleensa, kun häntä käskettiin toimittamaan talonsa, 
sillä hän oli kuolemassa sairauteensa, miksi Hän muutti mielensä minuutteja sen jälkeen, kun 
Hiskia rukoili? Hän kertoi Jesajalle muuttaneensa mielensä ja lisäsi Hiskian elämään 15 vuotta 
ennen kuin Jesaja edes lähti palatsista. (2. Kun. 20: 1-6; Jes. 38: 1-5) 
 
Toinen tilanne oli se, että palavan pensaan luona Herra käski Moosesta kertomaan kansalle, että 
he tulisivat menemään luvattuun maahan, joka virtasi maitoa ja hunajaa – kuitenkin sen jälkeen, 
kun he olivat torjuneet Herran 10 kertaa matkalla – Hän tuomitsi heidät kertoen, että antaisi 
heille mitä he halusivat, kuolla autiomaassa sen sijaan, että kohtaisivat jättiläiset luvatussa 
maassa. (4. Moos. 14). Miksi käydä kaikki nuo asiat läpi, jos Hän tiesi etukäteen, mitä tulisi 
tapahtumaan?  
 
Onko mahdollista, että ihmisen tulevaisuus ei ole määrätty, ja on itse asiassa täysin meidän 
vapaan tahtomme määrittämää – vaikka se merkitsee helvettiä joillekuille – ja Jumala on 
varautunut jokaista mahdollista päätöstä varten, jonka koskaan teemme? Hän on varannut 
helvetin niitä varten, jotka torjuvat Hänet. Hän on varannut taivaan niille, jotka haluavat Hänet.   
 
Onko mahdollista, että Hän oli nähnyt kaikki aikajanat ennen kuin Hän edes teki tämän 
maailmankaikkeuden, koska kaikki aikajanat olisivat Hänen Valonsa ja Elämänsä sisällä – ja 
varautui kaikkiin mahdollisiin aikajanoihin elämässämme? Onko sitten mahdollista, että Hän 
pidättää Itseltään tiedon siitä, mitä päätöksiä saattaisimme tehdä matkan varrella ja joskus 
päätöksemme liu’uttavat meidät toiseen kohtaloon, jossa on erilainen lopputulos? Hiskia oli 



kuolemassa sairauteensa, kuitenkin Herra liu’utti hänet toiselle aikajanalle, joka antoi hänelle 
15 lisävuotta. 
  
Oletko katsellut elämääsi taaksepäin ja ajatellut jotakin sellaista kuten: Mitä jos olisin mennyt 
naimisiin ________:n kanssa, elämäni olisi ollut niin erilaista. Tai mitä jos olisin mennyt 
opiskelemaan ______ -oppilaitokseen, en olisi koskaan tavannut ______:a. tai Miksi menin siihen 
autoon tuona iltana, se muutti elämäni ikuisiksi ajoiksi?   
 
Tiedätkö, että minkä tahansa aikajanan, minkä tahansa kohtalon päätit itsellesi, Herra on yhä 
siinä tukenasi? Mitä jos teemme päätöksiä ja Hän sopeutuu niiden lukuisten mahdollisten 
seurausten mukaisesti, jotka Hän näki ennen kuin edes teki meidät? Ja Jeesus kuoli kaikkien 
niiden miljoonien päätösten puolesta, joita teemme ja olemme tehneet ja tulemme tekemään, 
jotka vievät meitä pitkin elämän polkuja.   
 
Meille… 
 
Mitä jos, koska olemme ikuisia olentoja, kaikki nuo ihmeelliset asiat, jotka Hän näki elämäsi 
mahdollisuuksina, tulevat toteutumaan tulevina maailmanaikoina? Mitä jos tulet vastaamaan 
tuohon kutsuun palvelutyöhön tuhatvuotisessa valtakunnassa ja löydät sellaisia muita lahjoja ja 
taitoja ja haluja sydämestäsi, jotka kaikki ovat mahdollisia suuntia, joihin voit mennä tulevina 
maailmanaikoina? Mitä jos Hän varautui joka ikistä mahdollista päätöstä varten, jonka koskaan 
tekisit, mutta pidättää Itseltään joitakin asioita, niin että Hän voi rehellisesti toimia ja reagoida 
päätöksiisi ja päätöksentekoprosessiin?   
 
Kiinnostavaa ajatella sitä, eikö totta?  
 
Room. 8:29 sanoo, että niille jotka Hän edeltä tunsi, Hän valmisti pelastuksen. Se ei loukkaa 
kenenkään vapaata tahtoa ja tarjoaa pelastuksen mahdollisuutena jokaiselle – minkä vuoksi 
Paavali sanoi, että Hän haluaa kaikkien pelastuvan ja tulevan tuntemaan totuuden – vaikka Hän 
tietää, että vain jotkut vastaanottavat pelastuksen.   
 
Mutta kaikkien noiden mahdollisten lopputulosten takia Hän valmisti pelastuksen jokaista varten. 
Esitän mahdollisuuden, josta teologit ovat puhuneet satoja vuosia löytääkseen tavan selittää 
vaikeita Raamatun kohtia. Pointtini viikoittaisissa ajatuksissa on osittain herättää ajattelemaan, 
niin että voimme antaa uskomme puolesta vastuksen niille, jotka kysyvät noita vaikeita 
kysymyksiä.  
 
Uskon kuitenkin tämän: Isä Jumala näkee kaikki mahdolliset lopputulemat, kaikki 
maailmankaikkeudet ja on yhtä lailla niissä kaikissa. Israel palvoi kultaista vasikkaa ja Hän halusi 
tuhota heidät siitä. Hän osoitti aitoa tunnetta. Aitoa vihaa ja loukkaantuneisuutta. Mutta Mooses 
rukoili ja sai Hänet muuttamaan mielensä. Sodoma oli merkitty tuhottavaksi, mutta Herra olisi 
voinut muuttaa tulevaisuuden Aabrahamin pyynnöstä, jos Hän olisi löytänyt vain 10 vanhurskasta.  
Ninive oli merkitty tuhottavaksi, mutta kun he tekivät parannuksen, uusi tulevaisuus avautui 
heille. Hiskia oli määrätty kuolemaan sairauteensa, mutta hänen syvä rukouksensa liikutti Herraa 
ja uusi aikajana ilmestyi hänen elämäänsä varten.  
 
Eikö meillä ole ollut samanlaisia kokemuksia? Entäpä ihminen, joka sanoo, kun tietää olevansa 
matkalla helvettiin ja ennenaikaiseen hautaan: “Herra, jos saat minut ulos tästä tilanteesta, 
palvelen sinua!”, ja Hän pelastaa heidät ja panee käyntiin eri kohtalon heille. Emmekö me 
olleet matkalla helvettiin kunne muutimme kohtalomme antamalla sydämemme Jeesukselle? 
Kumpaakin päätöstä varten on varauduttu – taivas tai helvetti – mutta jotkut Hän edeltä tunsi ja 
määräsi valmistaen pelastuksen.  
 



Isä varautui kumpaakin lopputulosta varten. Miksi Hän teki kaikki, jos Hän tiesi, että jotkut 
torjuisivat Hänet? Ehkä siksi, että jokaisen ihmisen kohtalo on täysin hänen itsensä 
päätettävissään ja Hän on pidättänyt Itseään tietämästä, minkä polun valitsisimme, kunnes 
koittaa aika, jolloin teemme päätöksen. Ehkä Hän, joka tietää kaiken, astui askeleen taaksepäin 
kaiken tietämisestä, niin kuin tuo teini-ikäisen vanhempi perjantai-iltana perheen auton suhteen, 
niin että Hän voi suojella vapaata tahtoa ja toimia ja reagoida rehellisesti päätöksiimme.  
 
Oli niin tai näin, tiedämme, että Hän varautuu useita mahdollisia tulevaisuuksia varten 
elämässämme vapaan tahtomme perusteella. Vapaa tahtomme määrittää minkä aikajanan, 
minkä polun Hänen valossaan me valitsemme. Siispä kyllä, ne, jotka Hän ennalta tunsi, Hän 
määräsi Poikansa kuvan kaltaisuuteen. Mutta se ei riko kenenkään vapaata tahtoa vastaan ja 
heidän vapaan tahtonsa mukaisesti vaikka kuinka moni polku elämässä ja ikuisuudessa on 
mahdollinen. Niinpä Hän varasi taivaan niille, jotka haluavat Hänet ja helvetin niille, jotka eivät 
halua Häntä. Se on vain reilu juttu tehdä. Jos astut tuon bussin eteen, jäät sen alle. Kyse ei ole 
toiminnassa olevasta ennalta määräämisestä, vaan kyse on toiminnassa olevasta vapaasta 
tahdostasi. Loput… no, on niitä salaisia asioita, jotka kuuluvat Hänelle…  
 
Kiinnostava aihe – mutta sen pitäisi saada sinut ajattelemaan melkoisen tovin! Uusi aihe ensi 
viikolla, siihen saakka, siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
 
 
 


