
Relationship between heaven and earth #1,
Taivaan ja maan välinen suhde, osa 1

Hei kaikki,
Viimeisen kolmen viikon aikana olen kertonut 'kvanttifysiikan' jutuista ja tänään aloitan sitä sivuavan
asian – puhuen taivaan ja maan välisestä suhteesta ja siihen liittyvistä asioista, joita olen nähnyt
taivaassa.

Mutta ensin joitakin perusasioita
Hepr.12:1 sanoo: "Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme
mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme
kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. "

Hän (kirjoittaja, suom.huom) ei nosta esille todistajien pilveä antaakseen opillisen lausunnon, vaan
sen sijaan rohkaistakseen meitä sillä, että he ovat menneet edeltä, ja että se on sen arvoista.
Edellisessä luvussa hän oli kuvannut monien miesten ja naisten uskoa vihjaten jopa siihen, että
Jesaja kuoli, kun hänet sahattiin kahtia. He kaikki ja enemmän ovat mukana todistajien pilvessä,
joten jatkakaa eteenpäin luottavaisesti – se on sen arvoista ja taivas on todellinen!

Tätä tukevia jakeita...
Lk. 24:44:ssä ylösnoussut Herra sanoo opetuslapsilleen: "Ettekö muista, että kun olin kanssanne,
kerroin teille nämä asiat?" (suomennos tässä). Selvästi, vaikka Hän oli nyt ylösnoussut, Hän säilytti
vahingoittumattomana muiston elämästään maan päällä. Muistatte kaiken, mitään ei ole hävinnyt.
Muistakaa Ilm. 7:17:ssä ja 21:4:ssä sanotaan, että Isä pyyhkii pois kyyneleemme – selvästi viittaus
siihen, että muistot tästä elämästämme ovat yhä tuoreita, mutta eräänä päivänä kaikki kipu tulee
olemaan poissa.

Muistakaa Mooseksen ja Elian ilmestyneen kirkastuneelle Jeesukselle kirkastusvuorella kuten Lk. 9:31
sanoo: "puhuivat hänen poismenostansa, jonka hän oli saattava täytäntöön Jerusalemissa." Mooses ja
Elia olivat kauan sitten pois menneitä, mutta tässä he olivat puhumassa Mooseksen laista (Mooses)
koskien niitä ennakkokuvia ja varjoja, jotka Jeesus tulisi kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan
täyttämään, ja profeetoista (Elia) kertoen profetioita samoista asioista. He olivat aikoja sitten
edesmenneet, ja kuitenkin he tiesivät tarkkaan, mitä oli meneillään.

Ilmestyskirjan 6:10:ssa apostoli Johannes, joka oli 'Hengessä', vietiin taivaaseen ja hänelle näytettiin
tulevaisuuden tapahtumia, kuvaa suurta pyhien joukkoa Isän valtaistuimen edessä kysymässä:
"Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen Valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme
niille, jotka maan päällä asuvat?" Nuo ihmiset muistivat elämänsä maan päällä selvästi.

Se ei tarkoita...
Se ei tarkoita, että aikoja sitten edesmennyt isoäitisi isoäiti katsoo kun käyt vessassa, lol. Mutta se
kyllä merkitsee, että he ovat tietoisia siitä, mitä maan päällä tapahtuu.

'Kiertokäyntini' aikana taivaassa enkelini ja minä kävelimme erään ihmisryhmän ohi, jossa oli noin
tusinan verran aikuisia ja kaksi pientä lasta, poika ja tyttö. Tyttö näytti olevan ehkä viisi- tai
kuusivuotias, ja poika oli alle kaksivuotias. He kaikki olivat kerääntyneet yhden puun ympärille ja
aikuiset puhelivat keskenään ja tyttö istui jalat ristissä selkä puuta vasten hänen pikkuveljensä
ryömiessä hänen päällään ja ympäriinsä. Aikuiset pitivät selvästi silmällä lapsia ja heidän
ympärillään ilmapiiri tuntui siltä kuin sukukokouksessa, kun ryhmässä oli useita keskusteluja
meneillään samanaikaisesti.

Kulkiessamme ohi kysyin, mitä näin, ja enkeli selitti, että he kaikki olivat noiden lasten tätejä,
setiä, serkkuja ja isovanhempia useiden sukupolvienkin takaa. Mutta oli selvästi yksi sukupolvi, joka
ei ollut läsnä: lasten vanhemmat. Joten kysyin: "Missä heidän vanhempansa ovat?"

Hän sanoi: "Nämä kaksi kuolivat auto-onnettomuudessa (eräässä Yhdysvaltain osavaltiossa), mutta
heidän vanhempansa säilyivät hengissä. Taivaassa, silloin kun on mahdollista, lasten sukulaiset



kasvattavat heidät." Olin jälleen kerran hämmästynyt ja sanoin: "Tarvitsen tuosta Raamatunkohdan!"
Hän ei epäillyt: "Olet lukenut, mitä Paavali kirjoitti Efesolaiskirjeen 3:14:ssä ja 15:ssä: 'Tästä syystä
minä notkistan polveni meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Isälle, josta koko perhe taivaassa ja
maan päällä on saanut nimensä.' (suomennos tässä) On vain yksi perhe, (hän piti tauon antaakseen
minun käsittää sen), joten kun lapsi tulee tänne, hänet kasvattavat mahdollisuuksien mukaan
sukulaiset."

Kerron jotakin henkilökohtaista
Äitini kuoli 2006, mutta hän oli perheessämme ensimmäinen Herrassa etsittyään Häntä sen jälkeen,
kun isä jätti perheemme. Äiti rakasti Herraa, mutta oli varsin rajoittunut tietämyksessään johtuen
tunnustuskuntansa rajoitteista, ja kerroin hänelle monia kokemuksiani Herran kanssa vuosien
varrella.

Äidin ruumis tuhkattiin ja meillä oli pieni toimitus kirkossa ja hänen tuhkansa haudattiin tuota
tarkoitusta varten varatulle kirkkomaalle ja puutarhaan. Palattuamme sisareni kotiin olimme ulkona
uima-altaalla rentoutuen, pohdiskellen ja minä kelluin. Yhtäkkiä altaan näin reunalla seisomassa
enkelini, jonka oikealla puolella oli päivänselvästi äitini. Hänen vieressään oli joku, joka oli taivaan
valon peittämä ja jonka kasvot olivat siten peitossa.

Olin ihmeissäni ja vain tuijotin. Silmäni olivat apposen auki ja katsahdin lepotuolissaan istuvaa
sisartani, sitten veljeäni joka oli altaassa ja sitten takaisin. Äiti näytti olevan noin 35, ei se 72-
vuotias elämään kyllästynyt nainen joka hän kuollessaan oli. Itse asiassa myöhemmin tuolla viikolla
kävimme läpi laatikon, jossa oli vanhoja valokuvia ja löysimme seurakunnan hakemiston, jossa oli
kuva meistä kaikista noin vuonna 1968 äidin ollessa noin 34 ja hän näytti hiuksiltaan ja kasvoiltaan
lähes identtiseltä.

Mutta olin vain tyrmistynyt nähdessäni enkelini ja äidin seisomassa vierekkäin altaan reunalla. Olen
nähnyt enkelini useammin kuin voin laskea, mutta tätä en odottanut! Äiti ei epäröinyt: "John! Kaikki
taivaasta sanomasi on totta! Mutta et kertonut puoliakaan! Nautin olostani, tapaan vanhoja ystäviä
ja sukulaisia ja tapaan jopa sellaisia, jotka tunsivat minut kun olin lapsi, mutta minä en koskaan
tuntenut heitä. John! Elä elämääsi! Elä elämääsi!" ja yhtäkkiä he hävisivät enkä ole nähnyt häntä sen
jälkeen.

Barb ja minä pohdimme, olisiko tuo kolmas henkilö ollut se kesken mennyt veli tai sisar, joka oli
minun ja seuraavaksi nuoremman veljeni välissä. En tiedä.

Minulta on kirjoitustila loppunut tältä päivältä – enemmän ensi viikolla – nähdessämme, että meitä
ympäröi sellainen pilvi, juoskaamme kilvoitus jumalisesti… siihen saakka siunauksin,
John Fenn

Relationship between heaven and earth #2,
Taivaan ja maan välinen suhde, osa 2

Hei kaikki,

Kerron taivaan ja maan välisestä suhteesta, jotta voisitte tulla rohkaistuiksi.

Rakastan kuulla Isän ja Herran näkökulman asioihin, koska mielemme uudistuminen on
todellisuudessa prosessia, jossa alamme ajatella kuin Hän ja elää Hänellä asioihin olevan
näkökulman mukaisesti. Se tarkoittaa sitä, että kun saamme tietoon taivaan näkökannan,
muutamme ajattelumme sen mukaiseksi, niin että kun jokin asia yllättää meidät täällä maan päällä,
voimme muistella uudestaan taivaan näkökantaa.

Pyhä Henki on silminnäkijä
Helluntaipäivänä, kuten on kirjattu Apt. 2:25-32:ssa, Pietari sanoi kuningas Daavidin nähneen
Jeesuksen ylösnousemuksen joka oli noin 1.000 vuotta tulevaisuudessa: "… Daavid sanoi Hänestä…



nähden tämän edeltäkäsin, puhui Kristuksen ylösnousemuksesta…" ja 5:32:ssa: "… ja me olemme
näiden asioiden todistajia, niin on myös Pyhä Henki…"

Näin taivas toimii – Pyhä Henki on yhdysside taivaan ja maan päällä ja Hän tietää, mitä tapahtuu
kummassakin paikassa. Tapa, jolla Hän näytti Daavidille Jeesuksen ylösnousemuksen 1.000 vuotta
tulevaisuudessa, on sama tapa, jolla Hän näyttää sinulle jotakin tulevaisuudestasi. Hän on
silminnäkijä sekä tapahtumille täällä maan päällä, että tapahtumille Isän sydämessä, vaikka nuo
tapahtumat olisivatkin 1.000 vuotta tulevaisuudessa!

Jeesus sanoi Joh. 16:13:ssa Pyhästä Hengestä: "Kun Hän tulee, Pyhä Henki totuuden, Hän ohjaa
teidät kaikkeen totuuteen, sillä Hän ei puhu itsestään lähtöisin olevaa, vaan vain sen minkä Hän
kuulee. Ja Hän näyttää teille tulevat." (suomennos tässä)

Tämän vuoksi Uudessa testamentissa ei ole mitään rukouksia Pyhälle Hengelle (ja toisin toimiminen
on epäraamatullista riippumatta siitä, mitä joku julistaja sanoo tai kirjoittaa, Jeesus oli tässä hyvin
selvä), sillä Hän vain toistaa mitä Hän kuulee Isältä ja Pojalta. Kuten Jeesus oli sanonut juuri ennen
tätä lausumaa siitä tavasta, jolla Pyhä Henki toimii: "Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta
te ette voi nyt sitä kantaa. Kuitenkin kun Hän, totuuden Henki tulee, Hän ohjaa teidät kaikkeen
totuuteen, sillä Hän ei puhu itsestään lähtöisin olevaa, vaan vain sen, minkä Hän kuulee…"
(suomennos tässä) Isä vastaa rukouksiin, Pyhä Henki on vain Viestinviejä Hänen ja meidän maan
päällä olevien välillä.

Jokainen kenellä tahansa maan päällä oleva kokemus lähtien Hengestä syntymisestä aina Jeesuksen
näkemiseen tai jopa 'Hengessä olemisen' valtaan joutumiseen saakka kuten apostoli Johannes kuvasi
asiaa Ilmestyskirjan 1:10:ssä ja 4:2:ssa, tapahtuu Pyhän Hengen välityksellä. Hän on se, joka
mahdollistaa kaikkien taivaassa olevien asioiden tunnetuksi tulemisen täällä maan päällä.

Tätä voisi rinnastaa esimerkkiin, jota olen käyttänyt monta kertaa aiemmin: Isä aikoo pestä auton,
joten hän käskee poikaa pesemään sen. Poika käyttää vettä auton pesemiseen. Isä suunnitteli sen,
poika teki sen, vesi oli välittäjä, joka itse asiassa suorittaa pesemisen. Isä suunnitteli sen, Poika teki
sen, Pyhä Henki on se välittäjä, joka itse asiassa suorittaa 'pesemisen'. Kaikki Jumalasta olevat asiat
täällä maan päällä tekee Pyhä Henki, lähtien siitä ilmestyksestä, että Jeesus on Kristus, aina
uudestisyntymiseen ja maasta taivaaseen ja taivaasta maahan tapahtuvaan kommunikaatioon
saakka.

Tietäen sen, mitä sanoin viime viikolla Paavalin lausumasta, että on yksi perhe taivaassa ja maan
päällä, meidän täytyy sen tähden ymmärtää, että juuri Pyhä Henki on se, joka kummassakin paikassa
yhdistää tämän yhden perheen kahdessa maailmassa.

Lisäksi Paavali kommentoi tarkemmin Jeesuksen Joh. 16:13:ssa olevaa lausumaa siitä, että Pyhä
Henki vain toistaa mitä Hän kuulee 1. Kor. 2:9-16:ssa. Laajentaessaan tuota opetusta hän aloittaa
sanomalla, että ihmisen silmät, korvat ja mieli eivät kykene erottamaan tai tietämään, mitä Isä on
meille valmistanut (ne ovat luonnollisesta ihmisestä typeryyttä). Mutta Henki tietää, mitä on
valmistettu, koska "Hän tutkii kaikki asiat, jopa (Isän) Jumalan syvyydet" ja "Me emme ole saaneet
maailman henkeä, vaan Jumalan Hengen, jotta saattaisimme tietää kaikki asiat, jotka Hän on meille
varannut." (suomennokset tässä)

Pyhä Henki tutkii juuri nyt Isää Jumalaa tietääkseen, mitä Hän on sinulle valmistanut – tässä
hetkessä, tällä tunnilla, tänä päivänä, tällä viikolla, tänä vuonna ja sen jälkeen.

Pyhä Henki on tosi ja uskollinen todistaja Isän ja Herran Jeesuksen, ruumiin Pään sydämestä. Daavid
näki n. 1.000 eKr. Jeesuksen ylösnousemuksen ja Pietari totesi Pyhän Hengen olleen myös 'näiden
asioiden' todistaja. Kun sinulla on rauha jonkin tekemäsi päätöksen suhteen, tuo rauha tulee
henkeesi, koska Pyhä Henki todistaa siitä, että se mitä olet päättänyt, on itse asiassa sitä, mitä Isä
on sinulle varannut. Sen tähden Jeesus kutsui Häntä "Totuuden Hengeksi" Joh. 16:13:ssa. Hän ei
valehtele siitä, minkä Hän taivaassa kuuli. Hän ei muuta mitään siitä, minkä Hän taivaassa kuuli.



Hän ei muuta mitään siitä, minkä Hän kuulee ja panee sitten henkeesi – rauhan, lohdutuksen, ilon,
innostuksen, josta mielesi ei tiedä, miksi sinulla se on, koska Hän on tutkinut Isää löytääkseen Hänen
huolenpitonsa, on löytänyt sen ja kertoo sinulle tuon rauhan kautta, että päätöksesi on juuri se,
mitä Isä on sinulle valmistanut. Ihmeellistä armoa!

Taivaan näkökulma tähän
Barb ja minä olimme olleet palvomassa noin tunnin verran ja sitten hän meni nukkumaan, mutta
minä viivyttelin. Yhtäkkiä Jeesus oli olohuoneessa ja sanoi: "Haluan opettaa sinulle rukouksesta."
Tuon opetuksen aikana opin, että enimmäkseen rukous itse asiassa alkaa Isän Jumalan sydämessä
hänen halutessaan tuoda tahtonsa ihmisten elämään. Sen ei pitäisi olla yllätys, sillä me kaikki
olemme rukoilleet 'Isä meidän' – rukouksen, että Hänen tahtonsa tapahtuisi maan päällä niin kuin
taivaassa, mutta tämän ilmestyksen aikana tajusin yhtäkkiä, että Hän tekee sen ihminen kerrallaan
tuoden valtakuntansa heidän sydämeensä ja sieltä ulospäin heidän elämäänsä. Tuohon hetkeen
saakka olin ajatellut Isä meidän – rukousta jonkinlaisena 'tule ja pystytä valtakuntasi kaikkialle maan
päälle' sen sijaan, että se olisi 'tule ja pystytä valtakuntasi sydämeeni ja sitten sieltä ulospäin
elämääni.'

Ymmärsin Isän etsivän jotakuta, joka on herkkä sille toiveelle, joka Hänellä on koskien Hänen
tahtoaan jonkun elämässä, mutta Hän tarvitsisi oikeudellisesti pätevän tavan puuttua tuon henkilön
elämään. Esimerkkinä voisivat olla ne meistä, jotka rukoilevat valot välkkyen ja äänimerkki ulvoen
ohitse ajavassa ambulanssissa olevan potilaan puolesta. Kuljetettavalla henkilöllä tai sillä, jota
ollaan menossa hakemaan, ei ehkä ole ketään, joka rukoilisi hänen puolestaan, ja meidän
rukouksemme itse asiassa antaa Isälle oikeudellisesti pätevän tavan tulla maan päälle puuttumaan
asioihin ja erityisesti tämän henkilön tilanteeseen. Hän on niin suuressa määrin herrasmies ja kun
vapaa tahto on sitä mitä se on, Hänet on ehkä suljettu tuon henkilön elämästä vuosikymmenten ajan
– tuohon hetkeen saakka, koska johtuen Hänen suuresta rakkaudestaan tuota henkilöä kohtaan Hän
sääti askelesi niin, että olet tuossa paikassa tuohon aikaan niin, että voit pyytää Häntä puuttumaan
tuon henkilön elämään.

On tapahtunut kahdesti kahdessa eri ilmestyksessä, että Herra on sanonut: "Isää ja minua ei tulla
syyttämään tuona viimeisenä päivänä. Sillä se päivä tulee paljastamaan, että olimme reiluja ja
oikeudenmukaisia kaikissa asioissa, eikä kukaan tule tuona päivänä sälyttämään kontollemme
syyllisyyttä."

Ensimmäisen kerran Hän sanoi noin tämän lausuman jälkeen: "Kun joku vannoo valan Minulle tai
Isälle, otamme sen vakavasti, sillä useimmiten nuo valat tulevat sydämestä eivätkä ole vain tunnetta
(lihallisuutta)." Kysyin, mitä Hän tarkoitti ja Hän sanoi: "Monta kertaa joku sanoo: 'Menen minne
tahansa sinun tähtesi, Herra. Teen mitä tahansa minulta pyydätkin, Herra', ja tuon tapaisia asioita.
Taivas ottaa sen vakavasti, koska se tulee hänen hengestään, mutta sitten usein kuvaan tulee
mukaan syntiä ja häiriötekijöitä ja hän lähtee kulkemaan toiseen suuntaan elämänsä suhteen."

"Kun hän vannoi tuon valan Totuuden Hengen mukaisesti, taivas teki valmisteluja hänen elämänsä
suhteen tuon hänen valansa mukaisesti. Sitten kun hän menee toiseen suuntaan ja kohtaa vaikeuksia
ja joskus suuren menetyksen kulkien omaa tietään jopa vuosikymmenten ajan, hän syyttää usein
minua tai Isää siitä, että sallimme noiden asioiden tapahtua. Mutta Isää ja minua ei tulla syyttämään
tuona viimeisenä päivänä. Sillä se päivä tulee paljastamaan, että olimme reiluja ja
oikeudenmukaisia kaikissa asioissa, eikä kukaan tule tuona päivänä sälyttämään kontollemme
syyllisyyttä. Hän tulee näkemään sitten, jos ei ensin tässä elämässä, omat virheensä." Minusta oli
mielenkiintoista, ettei Jeesus tällä lausunnollaan tuominnut tuota henkilöä, se oli vain tosiasian
esittämistä, vain sitä, että Hänen armonsa on niin paljon suurempi kuin meidän
epäonnistumisemme, että Hän kuoli puolestamme joka tapauksessa, ja lopulta Hän haluaa Isän
hyvyyden tulevan paljastetuksi kaikille.

Ymmärrättehän, Totuuden Henki todistajana toimii kumpaankin suuntaan – ei vain tutkien Isää
löytääkseen Hänen huolenpitonsa ja jopa näyttäen meille asioita, joita on varattu
tulevaisuuteemme, vaan myös toiseen suuntaan, niiden lupausten mukaan, joita teemme tässä ja



nyt, mikä saa aikaan sen, että tehdään taivaallista valmistelua, Henki tutkii meidän sydämemme
syvyydet ja sen kuinka olemme valmistautuneet Jumalaa varten elämässämme.

Hyvä uutinen on se, ettemme voi päihittää Isää, olla Häntä ovelampia tai yllättää Häntä. Hän tiesi
lähtien ennen maailman perustamista kaikki meidän rikotut lupauksemme, kaikki meidän
poikkeamisemme Hänen tahdostaan – ja kuitenkin tullaan osoittamaan, että Hän on ollut uskollinen
suunnitellessaan meidän hengen ihmisen tekemien valojen mukaisesti. Ja sitten kun Hän paljastaa
meidän virheemme ja synnin, me tulemme yhdessä koko ihmiskunnan kanssa lankeamaan
kasvoillemme ja antamaan kunnian Isälle Hänen suuresta armostaan ja laupeudestaan, sillä me
kaikki tulemme näkemään, että Hän tekee kaiken hyvin, ja Hänet tullaan (lopuksi) osoittamaan
kaikille olennoille Ainoaksi Hyväksi ja Oikeudenmukaiseksi Isäksi ennen kaikkea.

Jatkuu ensi viikolla… siihen saakka siunauksin,
John Fenn

Relationship between heaven and earth #3,
Taivaan ja maan välinen suhde, osa 3

Hei kaikki,
Olen kertonut taivaan näkökulmasta näiden kahden viimeisen viikon aikana. Ensin siitä, että on yksi
perhe riippumatta siitä, onko tuo perhe taivaassa vai yhä maan päällä, sitten että Pyhä Henki on
Totuuden Henki ollen läsnä sekä taivaassa että maan päällä ja kommunikoiden uskollisesti sen, mitä
Isällä ja Herralla on meitä varten sekä mitä meillä heille. Tänään:

Jos Jumala hallitsee, miksi Hän sallii niin hirvittävien asioiden tapahtua?
Mitä Raamattu itse asiassa sanoo? Tällä viikolla ja seuraavalla on kolme aluetta, joihin Hän harvoin
puuttuu, elleivät yksittäiset ihmiset sitä pyydä.

Luonto
Tiedämme, että Jumala on Luoja ja säilyttää luomankuntansa hallinnan. Meille kerrotaan Hepr.
11:3:ssa, että Elävän Sanan Persoona – näkymätön Sana – loi näkyvän maailman. Room. 1:20-21
sanoo, että Hän on Luoja ja jopa näkymättömät asiat Hänestä voi erottaa tutkimalla Hänen
luomakuntaansa. Jeesus osoitti herruutensa luomakuntaan nähden ainakin kolmella alueella: Hän
käski tuulta ja aaltoja ja ne tottelivat Häntä, Hän käveli veden päällä ja moninkertaisti leivät
(kasvit) ja kalat (eläimet). Nämä kolme tekoa osoittavat Hänen jatkuvaa herruuttaan maan
luonnonvoimien sekä kasvien ja eläinten suhteen. (Voisimme lisätä veden muuttamisen viiniksi)

Se, että Jeesuksen tarkoituksena oli noina hetkinä näiden todistusten kautta osoittaa, kuka Hän on,
ei merkitse sitä, että hän puuttuu tai sekaantuu luontoon säännönmukaisesti. Tasapaino on Room.
8:19-23:ssa, joka osoittaa luomakunnan olevan alistetun synnin alle ja voihkivan ja vaikeroivan
(supistukset synnytyksessä) kun se odottaa 'Jumalan poikien ilmestymistä'. Se tarkoittaa Jeesuksen
valtakunnan perustamista maan päälle ja sitä kirouksen poistumista, jonka tuo valtakunta tuo
tullessaan – vanhurskaiden hallitsemista maan yli. Voisimme sanoa, että Jeesuksen herruudestaan
luomakunnan suhteen antamat todistukset annettiin ennakkokuvana siitä, millainen maa tulee
olemaan kun kirous on poistunut, mutta vain ennakkokuvana.

Se tarkoittaa, että Jumalan luomakunnan, joka haluaa totella Jumalaa ja Hänen kansaansa sen
mukaisesti kuten alun perin suunniteltiin, ja synnin, jonka alle se on pantu, välillä käydään
köydenvetoa. Luonnonvoimat hankaavat planeetan syntitaakkaa vasten ja sellaisena se voihkii ja
vaikeroi odottaen vapautusta. Sen tähden on traagisia maanjäristyksiä, tulivuorenpurkauksia,
tornadoja ja hurrikaaneja, joihin Jumala ei pääsääntöisesti puutu.

Jopa Ilm. (8:7-13) nostaa esiin kaksi tärkeää luonnonkatastrofia, jotka maapalloa kohtaavat tämän
maailmanajan seitsemänä viimeisenä vuotena – asteroidien kaksoisosuman, toinen osuu maahan,
toinen valtamereen. Ja yhä vieläkään ihmiskunta kokonaisuutena ei tee parannusta. (Minulla on
englanninkielinen 'Ilmestyskirjan luonnonkatastrofit' – cd/mp3 –opetussarja, jos haluatte tietää lisää)



Vastaus siihen, miksi Jumala sallii luonnonkatastrofit, löytyy yllä olevista lyhyistä kappaleista:
maapalloa ei alistettu synnille vailla toivoa, vaan kuten meille, sille on luvattu synnistä
vapautumisen aika. Jumala ei astu kuvaan mukaan sekaantuakseen tähän prosessiin, sillä se mikä on
asetettu, on asetettu kauan aikaa sitten ja sen täytyy tulla tiensä päähän.

Perheet
Jumala keksi perheen tehden Aadamin ja Eevan, antaen tehtäväksi huolehtia fyysisestä planeetasta
mikä tarkoittaa, että yllä oleva pointtini suuntautuu suoraan perheisiin. Ensiksi Aadamin ja Eevan,
sitten toisten ja lopulta meidän on määrä kertoa Luojasta ja luomakunnasta huolehtimisesta –
perheet ovat Jumalan delegoitu vallankäyttäjä maan päällä, minkä nojalla äiti ja isä jakavat vastuun
siitä, että siirtävät eteenpäin huolenpitotehtävän Jumalan luomakunnan suhteen ja vaeltavat Hänen
kanssaan ja tuntevat Hänet kulkiessaan elämän halki.

Kun Herra ja kaksi enkeliä aterioivat Aabrahamin kanssa 1. Moos. 18:ssa, ruokailun jälkeen enkelit
menivät Sodomaan pelastamaan Lootin ja hänen perheensä, mutta Herra jäi jälkeen sanoen
itsekseen: "Salaisinko minä Aabrahamilta, mitä olen tekevä. Onhan Aabrahamista tuleva suuri ja
väkevä kansa… hän käskisi lapsiansa ja perhettänsä, joka jää hänen jälkeensä, noudattamaan Herran
tietä". Sodoman ja Gomorran tuho tapahtui luonnonkatastrofin kautta – paikka räjähti ilmaan;
useimmat ajattelevat nyt, että asteroidin iskeytyminen tai jokin toinen 'kipinä' sytytti kerääntyneen
metaanin ja bitumin ja muut räjähdysherkät aineet Kuolleenmeren ympärillä. Mutta jälleen näemme
Herran haluavan paljastaa tosiasiat pian tulossa olevasta luonnontapahtuma ihmiselle. (Hän olisi
pelastanut ketkä tahansa vanhurskaat ihmiset, jos Hän olisi voinut. Lootin ja perheen.)

Huomaa, että Herra perusti järkeilynsä siitä, että kertoi Aabrahamille, mitä Hänen suunnitelmansa
olivat (ja mitkä luonnontapahtumat tulisivat tapahtumaan), koska Aabrahamin perhe vaelsi Hänen
kanssaan. Päinvastainen olisi myös sen tähden totta: Hän ei olisi paljastanut suunnitelmaansa
(Aabrahamille ja perheelle) jos tuo perhe ei olisi vaeltanut Herran teillä.

Annapa kun kysyn tätä: kuinka monelle sellaiselle perheelle, joka ei vaella Jumalan kanssa, tiedät
Jumalan puhuvan siitä, mitä Hän on tekemässä maan päällä, heidän asuinpaikassaan ja heidän
elämässään? Kuinka paljon tiesit Jumalan tahdosta ennen kuin synnyit uudesti? Jos nuo äiti ja isä
eivät halua Häntä, niin Hän ei puutu asioihin. Kenelle Hän paljastaa tiensä ja suunnitelmansa?
Perheenjäsenille, jotka vaeltavat Hänen kanssaan. Jos olet Hänessä, sinulla on ilmestystä. Jollet ole
Hänessä, sinulla ei ole ilmestystä.

Varoitus: kolme seuraavaa kappaletta tappavat uskonnollisen ajattelun ja saattavat saada sinut
järjestämään prioriteettisi uuteen järjestykseen

Perhe ja sen jäsenet pysyvät ensisijaisena tapana, jonka kautta Hänen tahtonsa tehdään maan päällä
- eivät apostolit, eivät profeetat, eivät kirkoiksi kutsutut rakennukset, eivät pastorit. Se on
auditorioajattelua, jonka ihminen synnytti noin 300 jKr. ja josta olet saanut tartunnan. Jumala keksi
äidin ja isän ja lapset kauan ennen kuin Hän teki apostolit ja profeetat – itse asiassa Aadam ja Eeva,
ja sen tähden äidit ja isät OVAT apostoleja ja profeettoja, pastoreita ja opettajia, ja evankelistoja
lapsilleen. Suurin viiden palveluviran käyttötarkoitus alkoi Aadamin ja Eevan kohdalla ja se on
tänään äiti ja isä, jotka elävät Jumalalle ja opettavat lapsiaan esimerkin ja sanan avulla sitä kuinka
vaeltaa elämän halki Hänen kanssaan. Meidän UT:n ajoissamme tuo virtaus äidin ja isän viidestä
palveluvirasta laajenee suurempaan Jumalan viiden palveluviran perheeseen, joka kokoontuu
kodeissa ihmissuhteiden verkostossa. Sen tuloksena jokainen armolahja, jokainen palvelun lahja
(kuten viisi palveluvirkaa), jokainen energia-/motivaatiolahja, joka on läsnä uskovien
kokoontumisessa, virtaa terveistä ja tasapainoisista uskovista perheistä, jotka ensin elävät näissä
asioissa.

Äitini oli minulle evankelista. Hän oli ensimmäinen opettajani, pastori, varmasti profeetta ja
varmana apostoli siinä, että hän aloitti Jumalan työn sydämessäni – häntä seurasi hyvin pian high
school –ystävä Janny, joka on edelleen läheinen ystävä Barbille ja minulle, ja joka oli kaikkia noita
asioita myös meille. Käännä ymmärryksesi 'viidestä palveluvirasta' ja Hengen lahjoista uuteen



asentoon. Ne löydetään ensiksi perheistä, sillä sen Jumala perusti ensin ja kaikki muu virtaa
perheestä.

Vuosien ajan olen nähnyt miehiä ja naisia, aviomiehiä ja isiä, vaimoja ja äitejä juoksemassa tuohon
kokoukseen ja tähän konferenssiin ja rukoilevan, että Jumalan tahto tapahtuisi, rukoilevan herätystä
mukaan lukien herätystä heidän omiin perheisiinsä – samalla he ovat käyttäneet tuhansia oman
perheensä dollareita ja jättäneet perheensä useiksi päiviksi rukoillakseen perheenjäsentensä
pelastumista sen sijaan, että vaeltaisivat Jumalan korkeimmassa ja parhaimmassa ja alkuperäisessä
kutsussa olla aviomies ja – vaimo, äiti ja isä ja olla nuo viisi palveluvirkaa lapsilleen.

Ja jokainen henkilö, jolle puhuin yksityiskohtaisesti heidän prioriteeteistaan elämässä, ilmaisi
Jumalan suhteen turhautumista, koska Hän ei näyttänyt liikehtivän heidän perheessään. Ohjeeni on
pysynyt johdonmukaisena vuosin ajan – ensisijainen tapa jolla Jumala liikkuu, on perheiden kautta,
joten mene ja ole perhe ja jätä uskonnolliset kasvosi ovelle – ja vain ole siinä, elä Jumalan teitä ja
ylläpidä yhteyttä hiljaisesti. Jumala antaa nimen sille mitä Hän tekee vain meidän eduksemme,
mutta ollen sydämeltä sävyisä ja nöyrä, Hän ei ajattele nimityksin ja tittelein, Hän vain tekee sitä
mitä Hän tekee – ja se voi tarkoittaa, että Hän antaa äidille tai isälle viisauden tai tiedon sanat,
ihmeen heidän lapselleen, erityisen uskon, ja varmasti he ovat pastoreita ja opettajia ja noita muita
– OLE tuo sävyisä ja nöyrä henkilö perheessäsi.

Minulta on kirjoitustila tältä viikolta loppunut, mutta aloitan ensi viikon kysymällä ja sitten
vastaamalla kysymykseen: Missä Jumala on, kun lapsista tulee uhreja?

Siihen saakka, ensi viikkoon! Siunauksin,
John Fenn

Relationship between heaven and earth #4,
Taivaan ja maan välinen suhde, osa 4

Hei kaikki,
Olen puhunut siitä kuinka taivas katsoo maata ja aloin viime viikolla kertoa kahdesta niistä kolmesta
auktoriteettirakenteesta, jotka hän on antanut ja missä määrin Hän on mukana niissä, jos ylimalkaan
on. Ensimmäiset kaksi olivat luomakunta ja perheet. Aloitan antamalla perheitä koskevia
loppukommentteja liittyen niiden olemiseen Jumalan pääasiallisena auktoriteettirakenteena maan
päällä ja kysyn:

Missä Jumala on kun lapsista tulee uhreja?
Kun aloitamme luomakunnasta, joka on langenneessa tilassa, ja siirrymme perheisiin, jotka syntyvät
langenneeseen ja vajavaiseen maailmaan, tajuamme, että me kaikki olemme syntyneet
langenneeseen maailmaan. Se tarkoittaa sitä, että asiat menevät väärin lähtien ihmiskehon DNA:sta
ja kromosomien epämuodostumisista aina loukkaantumisiin ja sairauksiin, jotka kohtaavat vauvoja ja
lapsia. Tässä langenneessa maailmassa viattomat kärsivät ja toisinaan Jumala näyttää olevan
kaukana ja vaikuttaa välinpitämättömältä. Nämä vauvat, jotka tulevat langenneeseen ja vajavaiseen
maailmaan, syntyvät perheisiin, jotka pitävät heistä huolta ja heidän vanhempiensa sydäntä raastaa
niin, että he kysyvät: 'Miksi minä? Miksi me? Miksi meidän lapsemme? Missä sinä olet, Jumala?'

Kaikkein pahimmalta tuntui meistä vanhempina katsoa vammaisen vanhimman poikamme käyvän läpi
lukuisia leikkauksia ja aivohalvauksen ollessamme täysin voimattomia auttamaan millään tavoin
missään näistä tapauksista puhumattakaan siitä, että olemme voimattomia parantamaan hänen
alkuperäisen aivovaurionsa, joka johtuu synnytyksen aikaisesta hapenpuutteesta. Hän sai aivovaurion
synnytyksessä, koska napanuora oli kietoutunut hänen kaulansa ympäri vetosolmuun – eikä
keisarinleikkausta tehty ajoissa. Mitä saatoimme tai saatamme tehdä? Olemme voimattomia. Juuri
silloin vanhemmat kääntyvät Jumalan puoleen apua pyytäen – ja useimmiten vaikuttaa siltä, ettei
mitään vastausta tule.



Monet meistä on kasvatettu sellaisessa uskovien ryhmmässä, jossa Jumalasta tehdään kaikkiin
asioihin absoluuttinen vastaus – kuulemme viestejä, jotka sanovat, että Hän parantaa, Hän siunaa
taloudellisesti, Hän pelastaa perheesi, Hän pelastaa ja parantaa ja suojelee – mutta se ei aina ole
todellisuutta, kuten nähdään sekä Sanasta että tosielämästä.

Todellisuus on sitä, että Hepr. 11:ssä, joka on paljon ylistetty 'uskon sankarien' esittely, kirjoittaja
sanoo luvun keskellä ja lopussa: "Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet" ja
"vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja
muukalaisia maan päällä." Kokemukseni on ollut, että erityisesti sairaiden ja vammaisten lasten
vanhemmat ovat niitä, jotka näkevät luvatun saavuttamisen kaukaa – mutta he eivät saa nähdä sitä
elämässä todellisuutena. Meidän täytyy valmistautua mielessämme siihen hyvin todelliseen
mahdollisuuteen, että me, toisin kuin ne ympärillämme, joilla on 'normaalit' lapset, ja lapsemme
saattavat kuolla uskossa ilman että ovat saavuttaneet luvattua. Se tekee meistä 'epänormaaleja' ja
ystäviin ja laajempaan sukuun nähden erilaisia – ja usein ihmettelemme, mikä on tarkoitus, mikä on
suunnitelma.

Olemme tietenkin saaneet suurimman lupauksen, Jeesuksen Kristuksen, mutta saatamme päätyä
olemaan kuin Hepr. 11:ssä olevat; he kuolivat eivätkä olleet saavuttaneet heille luvattua Häneltä.
He saivat sen taivaassa, eivät maan päällä. Kun lapsia syntyy ja jokin menee hirvittävällä tavalla
väärin ja Jumala näyttää olevan niin kaukana, meidän täytyy tietää, että Hän tulee tasaamaan asiat
lopussa ja tulee vaeltamaan meidän ja lapsemme kanssa pimeän laakson halki. Hän ei vie meitä ulos
tuosta laaksosta, Hän kulkee kanssamme. Se on uskoa.

Perheet ilman Jumalaa
Koska perheen käsite on delegoitu juttu, se tarkoittaa, että perheet voivat halutessaan jättää
Jumalan täysin ulos elämästään ja Hänen täytyy juridisesti kunnioittaa sitä – kaikkien, mutta
erityisesti lasten kärsimykseksi – jos ne niin haluavat. Kaikki syntyi Hänen kauttaan ja Häntä varten,
mutta kun joku käyttää väärin Hänen tarkoitustaan, tulee vaikeuksia ja murhenäytelmiä.
Sanotaan vaikka, että nuorta tyttöä tai poikaa on käytetty hyväksi hänen ollessaan nuori. Saatamme
kysyä: 'Missä Jumala oli? Miksei Hän suojellut häntä?' Ja vastaus on yllä: Hän loi perheen olemaan
Jumalan viisauden ja teiden lähde maan päällä, mutta vanhemmat eivät aina vaella siinä mitä
Jumala on tarkoittanut. Se merkitsee sitä, että asioita tapahtuu perheissä, joiden ulkopuolelle
Jumala on suljettu; Häntä ei oteta lukuun eikä hän ole mukana noiden perheen asioissa.

Se tarkoittaa sitä, että kun tämä lapsi huutaa ahdistuneena ja satutettuna, vaikka Hän näkee tämän
kärsimyksen ja kuulee tämän huudot, Hänen täytyy usein odottaa, kunnes lapsi on vanhempi ja tulee
pois pelastuksesta osattoman äidin ja/tai isän auktoriteetin alaisuudesta ennen kuin Hän voi
juridisesti tulla mukaan suoraan lapsen elämään. Huolimatta tuosta mitä sanoin, olen puhunut
lukuisten aikuisten kanssa, jotka ovat kertoneet, että kun tuota hyväksikäyttöä tapahtui, he huusivat
Jumalan puoleen ja Hän antoi heille rauhan tai heille tuli tietoisuus siitä, että jotenkin kaikki tulisi
olemaan okei, mutta sitten kului vuosia ennen kuin he saattoivat itse asiassa tuntea Hänet ja vaeltaa
Hänen kanssaan. Usein tämä tapahtuu high schoolissa tai collegessa, kun vuosia aiemmin
hyväksikäytetty lapsi on viimein pelastuksesta osattoman perheen auktoriteetin alaisuuden
ulkopuolella ja Isä voi laillisesti tulla suureksi osaksi hänen elämäänsä.

Hallitukset
Apt.17:26-27:ssa Paavali kertoo meille Jumalan muodostaneen heimot ja perheet ja kansat
(kreikaksi ethnos) maan päällä ja säätäneen etukäteen niiden nousun ja laskun ajat, ja jopa niiden
rajat. Hän sanoo Jumalan tehneen sen siinä toivossa, että jokainen 'ethnos' etsisi Häntä ja löytäisi
Hänet. Se tarkoittaa Isän toivon olevan siinä, että monimuotoisuudessaan jokainen etninen ryhmä
löytäisi Hänen osatekijöitään niin, että kautta koko planeetan kokonaisuutena katsottuna ihmiskunta
näkisi yhdistetyn luonnoksen Herran persoonasta – että nämä erot ethnoksessa täydentäisivät
toisiaan, sen sijaan että olisivat kiistan aiheita.

Sananlaskut 29:2, 1. Tim. 2:1-5 ja muut Raamatun kohdat, jotka kaikki tunnemme, käskevät meitä
rukoilemaan johtajien puolesta, että voimme elää rauhassa ja että kun hurskaat hallitsevat, kansa
riemuitsee, mutta kun pahat hallitsevat, kansa vaikeroi. Miksei Jumala puutu asiaan, kun pahat



hallitukset sortavat Hänen kansaansa? Jälleen asia palautuu auktoriteettiin maan päällä. Hän asetti
hallitukset vaeltamaan Hänen kanssaan tuomaan Hänen tiensä maan päälle ja kun ne tekevät niin
ainakin jossain määrin, on rauha ja kukoistus. Kun ne eivät tee niin, kansa kärsi ja Hän voi tehdä
työtä vain yksilöiden kohdalla, jotka vaeltavat Hänen kanssaan (pahojen) hallitusten kontrollissa.

Näetkö yhteisen piirteen näissä kolmessa auktoriteettirakenteessa, missä Jumala TODELLA puuttuu
tai tulee mukaan? Vastaus on: yksilöt.

Hän loi maan, asetti miehen ja naisen maan päälle, antoi heille kodin, käski heidän hoitaa tätä
planeettaa hyvin, ja kulki heidän kanssaan Puutarhassa. Hän on aina pidättänyt sen tähden oikeuden
meidän Luojanamme, koska tuo on ensimmäinen perusta, tulemaan yksilöiden elämään siinä määrin,
kuin jokainen yksilö haluaa Hänen olevan mukana elämässään. Mutta nämä yksilöt saattavat olla
jonkin sellaisen perheen tai hallituksen auktoriteetin alaisia, jotka eivät päästä Jumalaa sisälle,
joten Jumala voi tehdä työtä yksilön elämässä, mutta Hän ei voi suoraan puuttua hallitukseen tai
perheeseen.

Rooman valtakunnan historia
Kun tutkimme Rooman valtakunnan historiaa ja sitä kuinka kristinusko tuli lailliseksi 300-luvulla jKr.,
noin 300 vuotta ristin jälkeen, näemme, että se tapahtui tavallisista ihmisistä ylöspäin, oli niin
monen Jumalan kanssa vaeltavan vyöryn kaltainen yksilöiden paine, että lopulta pahan hallituksen
täytyi reagoida. Kun tutkit Neuvostoliiton romahdusta, näet kyseessä olleen samanlaisen tarinan
vyöryn kaltaisesta yksilöiden paineesta (monet ovat kirjoittaneet Neuvostoliitossa tapahtuneesta
'herätyksestä' ensisijaisena muutoksen laukaisseena tekijänä), joka kohosi lukumäärällisesti ja
äänekkyydessään siihen pisteeseen asti, että hallituksen täytyi reagoida.

Kansakunnissa joissa johtajat valitaan, ihmiset voivat julkaista sosiaalisessa mediassa sellaisia
juttuja kuten 'Jumalan tahto tapahtui' ja muuta sellaista uskaliaan tietämättöminä luullen, ettei
Jumalan tahto tapahtunut aiemmassa hallinnossa, tajuamatta, että Jumala toimii yksilöiden
välityksellä muuttaakseen perheitä, ja siitä edelleen muuttaakseen hallituksia, ja siitä edelleen
muuttaakseen kulttuuria ja sosiaalisia normeja. Jumala ei suoraan sekaannu jumalattomaan
hallintoon, mutta Hän on mukana niiden yksilöiden elämässä, jotka vaeltavat Hänen kanssaan ja
jotka toimivat muuttaakseen hallitustaan.

Lähetyskäskyssä Jeesus ei koskaan sanonut, että ihmiset tulee saada 'syntymään uudesti', tuo ilmaus
tulee Joh. 3:sta, kahdenkeskisestä keskustelusta, joka Jeesuksella oli kahden kesken Nikodeemuksen
kanssa yöllä, eikä se ollut koskaan osa mitään Hänen opettamaansa. Hän kyllä sanoi, että opettakaa
antamalla toisten tarkkailla (elämässämme) kaikkia niitä asioita, joita Hän käski meidän tehdä ja
totella. Tuo on yksilöiden muuttamista, jotka ovat osa perheitä, joista hallitukset muodostuvat.
Kuten Jeesus sanoi minulle helmikuussa 2001 erään näyssä tapahtuneen ilmestymisensä aikana: "Niin
kuin oli alussa, niin täytyy olla nytkin. Minä toimin ihmissuhteissa." Aamen. Uusi aihe ensi viikolla,
siihen saakka, siunauksin.
John Fenn


