The Way the Father & Lord think #1
1/18/14
Tapa jolla Isä ja Herra ajattelevat osa 1
Hei kaikki,
Minulla oli pizzan nälkä eräänä iltana ja Barbin tuntien tiesin,
että hänellä olisi pakkasessa jotain pizzantähteitä. Avasin
pakastimen ja näin sen mitä tässä näet. Sivistymättömistä
silmistäni tämä näytti kokoelmalta ei-haluttuja ruokia, jotka on
karkotettu jäätyneelle Pohjoisnavalle ilman mitään tiettyä
tapaa, kuten niin monet näkymättömien voimien yhteen
heittämät jäälautat. Mutta tunsin hänet riittävän hyvin
tietääkseni, että tämä hämmentävä kokoelma vanhoja
popcorn- ja keksirasioita sekä folioon kiedottuja tähteitä oli
itse asiassa erittäin hyvin järjestetty hänen oman systeeminsä
mukaisesti.
Hän sanoi, että meillä on pizzaa pakastimessa, mutta siinä minä seisoin ovi auki tietämättömänä.
"Kulta, MISSÄ kohtaa pakastinta se pizza on?"
Hän vastasi: "Se on pizzapurkissa!" Hmmmm… "Pizzapurkissako? Mikä niistä on pizzapurkki?", kysyin
tuijottaen yhä arktiselle joutomaalle. Valittamatta hän nousi ylös, käveli pakastimen luo, tarttui
vasemmalla näkemääsi joulupurkkiin, laittoi sen pöydälle ja sanoi: " Kas tässä, tämä on pizzapurkki."
Meillä on ollut tuo joulupurkki vuosia, kauan sitten saatu popcornia sisältänyt lahja, jolle löydettiin
käyttöä estämään sellaisen ruoan kuivuminen pakkasessa, jonka haluamme säilyttää tulevia aterioita
varten. Kun kiersin auki kannen, katso, huolellisesti järjestetyt pizzanpalaset aromisuojatuissa
muovipusseissa paljastuivat, neljä palasta pussia kohti, jokainen pussi siististi pinottuna toisen pussin
päälle koko purkki täynnä. Barb on niin huomaavainen ja järjestelmällinen ja rakastan tuota piirrettä
hänessä. Mutta minun täytyi kysyä: "Mikä tekee tästä joulupurkista pizzapurkin?", yrittäen yhdistää
pisteet saadaksesi kokonaiskuvan.
"Tietysti tämä on pizzapurkki! Pizza on italialaista. Italian lipun värit ovat punainen, vihreä ja
valkoinen. Tämä purkki on punainen, vihreä ja valkoinen, joten tämä on pizzapurkki!" Seisoin
mykistyneenä, yhtäkkiä juttu oli päivänselvä… nyt…lol.
Sen oppiminen miten Isä ja Herra ajattelevat
Joskus Herran logiikka näyttää olevan toisella aaltopituudella, kuten Barbin logiikka oli minulle tuona
päivänä. Heti kun hän oli kertonut minulle ajatteluprosessinsa, ymmärsin sen, vaikka tuolla tavoin
ajatteleminen ei ollut minulle luontaista. Mutta se oli hänelle luontaista ja heti kun minut oli
perehdytetty hänen järjestelmäänsä, ymmärsin miten hän ajatteli.
Ensimmäinen asia, joka tulee ymmärtää: Meidät on kutsuttu tulemaan ylös Hänen teilleen ja
ajatuksiinsa. "Hänen tiensä ovat korkeammat kuin meidän tiemme ja Hänen ajatuksensa korkeammat
kuin meidän ajatuksemme." Näin puhutaan usein haluttaessa sanoa, ettemme koskaan tiedä tällä
puolen taivasta, miksi Hän salli jonkin asian tapahtua. Älä ymmärrä minua väärin – on olemassa
salaisuuksia, joita emme tunne kuin vasta taivaassa. Mutta tämän kohdan käyttäminen tällä tavalla ei
ole sitä miten se kirjoitettiin.
Tuo kohta Jesaja 55: 1-13:sta ei sano, että Jumalan tiet ovat niin korkealla yläpuolellamme, että Häntä

on mahdotonta ymmärtää. Hän ei sano, että joulupurkki on pizzapurkki, sinä kurja maan asukas, jos
vain voisit ymmärtää.
Tuossa luvussa on kyse siitä, että ihminen katuu ja luopuu omista teistään ja ajatuksistaan hyväksyen
kutsun tulla ylös Jumalan teille ja ajatuksiin:
"Kuulkaa, kaikki janoavaiset, tulkaa veden ääreen… Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan;
huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on… Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja
palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon
anteeksiantamusta… Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole
minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni
korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne."
Huomasitko
Isä ojentaa kutsun ihmiselle hylätä omat tiensä ja ajatuksensa ja tulla ylös Isän teille ja ajatuksiin!
Meitä käsketään Room. 12:1-2:ssa kokemaan muodonmuutos elämässämme mielemme uudistumisen
kautta ja ajattelemaan kuten Hän ajattelee ja sitten me "olemme kykenevät erottaman mikä on hyvä,
Jumalaa miellyttävä ja täysin loppuun viety Jumalan tahto" (suomennos tässä) elämässämme. Hän
haluaa meidän tulevan ylös Hänen korkeammille teilleen! Me olemme lopultakin Hänen lapsiaan!
Emmekö me halua lastemme ajattelevan korkeampia ajatuksia ja elävän korkeammilla teillä?
Ei enää huiputuksia, ei enää 'Jos tämä tapahtuu minulle, suhtaudun siihen Jumalalta tulevana'
arvuutellaksemme Hänen tahtoaan. 1. Kor. 2:9:ssä sanoo, etteivät silmämme, korvamme ja
mielikuvituksemme kykene tietämään, mitä Jumala Isä on meitä varten valmistanut, mikä tarkoittaa,
ettemme kykene erottaman Hänen tahtoaan olosuhteiden kautta ja luonnollisin keinoin. Mutta jakeessa
10 hän sanoo: "Nämä ovat niitä asioita, jotka Jumala paljastaa meille Henkensä kautta, sillä Henki
tutkii kaikki asiat, kyllä, (Isän) Jumalan syvät asiat." (suomennos tässä) Hän jatkaa jakeessa 12 sanoen:
"Me olemme saaneet Hengen, niin että saatamme tuntea ne asiat, jotka Hän on ilmaiseksi meille
antanut."
Kuolkoon se käsitys, että sinun täytyy aavistella Hänen tahtonsa luonnollisten olosuhteiden avulla. Nyt
olet Hänen lapsensa, syntynyt siihen perheeseen ja sinulla on sisälläsi Hänen Henkensä, niin että voit
tietää hengessäsi olevan Hänen Henkensä kautta sen, mitä Hän on valmistanut.
Vain tuo ajattelussa tapahtuva hyppy siitä, että etsii Hänen 'tuolla jossain' olevaa tahtoaan teologian
'jos tämä tapahtuu ja tuo tapahtuu, sen täytyy tulla Jumalalta' mukaisesti siihen, että 'Hän asuu
sisälläni, joten opin aistimaan Hänen sisälläni olevan Henkensä saadakseni ohjausta', merkitsee
tulemista ylös Hänen teilleen ja ajatuksiinsa.
Pizzapurkki vai joulupurkki?
Mitä ajattelit kristityistä ennen kuin synnyit uudesti? Ajatuksesi ovat muuttuneet 'Nuo hullut fanaatikot,
jotka suojaavat itseään todelliselta maailmalta uskonnon kainalosauvalla' ajattelusta ajatteluun 'Minun
veljeni ja sisareni, rakastan teitä niin paljon!' Olet tullut tässä asiassa ylös korkeammille teille ja
korkeampiin ajatuksiin. Ajattelet kuten Jumala ajattelee tästä asiasta.
Mitä ajattelit sellaisella kielellä puhumisesta, jota et ole koskaan opetellut (kielilläpuhuminen)? "Nuo
hullut helluntailaiset, nuo hoopot karismaatikot – heidän hissinsä ei kyllä mene ihan huipulle asti! Valot
vilkkuvat, hälytyskello soi ja puomi on alhaalla, mutta mikään juna ei ole tulossa heidän raiteitaan
pitkin! Nuo sekopäät. Joku on sammuttanut heidän merkkivalonsa!" Mutta nyt – puhut kielillä ja
ajattelet sen olevan normaalia. Ajattelet kuten Jumala ajattelee tästä asiasta.
Joulupurkki, pizzapurkki. Olet yhdistänyt pisteet ja saanut kokonaiskuvan koskien asioita, jotka eivät
koskaan aiemmin olleet loogisia, mutta nyt ovat täysin järkeviä. Sinut on vihitty taivasten valtakunnan

salaisuuteen. Tunnet salaisuudet, jotka ovat hulluutta vihkiytymättömille, mutta ovat itse asiassa
korkeampia ajatuksia ja korkeampia teitä.
Kuinka tuo lentokone lentää?
Oletko koskaan tajunnut, että Kristoffer Kolumbus olisi voinut lentää Amerikoihin vuonna 1492? Hän
olisi voinut, koska ne samat aerodynamiikan lait, jotka mahdollistavat sen, että linnut ja lentokoneet
lentävät, olivat olemassa vuonna 1492. Mutta jos voisimme mennä taaksepäin ajassa ja ehdottaa
hänelle, että hän olisi voinut lentää, meille olisi vähintäänkin naurettu halveksivasti.
Korkeammat tiet ja ajatukset olivat kaikkialla hänen ympärillään, mutta hän oli niistä tietämätön. Hän
näki lintujen lentävän, muttei kyennyt yhdistämään pisteitä kokonaiskuvaksi koskien sitä, että ihminen
voisi lentää ja jätti tuollaiset ajatukset unelmille ja mielikuvitukselle.
Ihmeet eivät ole mitä?
Ihme määritellään tapahtumaksi, jota kuvataan luonnonlaeilla selittämättömäksi, luonnonlakien
loukkaamiseksi niin, että saadaan aikaan hyvä tulos tai selittämättömäksi 'Jumalan teoksi'. Mutta ihme
ei ole luonnonlakien rikkomista, vaan sitä että korkeimmat lait korvaavat alemmat lait.
Lentokone tai lintu ei loukkaa painovoimalakia päästäkseen ilmaan maasta, se käyttää korkeampia
lakeja tilipäisesti korvaamaan alemmat lait lentääkseen. Voimme nyt ajatella Isän korkeampien lakin
mukaisesti, jotka korvaavat alemmat, maanpäälliset, lihalliset lait. Voimme ajatella korkeampia
ajatuksia, jotka korvaavat alemmat ajatukset.
Kun kerrot totuuden puolittaisen totuuden sijaan jäädessäsi kiinni, valitset totuuden korkeamman lain.
Kun vastaat rakkaudellisesti jollekulle, joka on toiminut sinua kohtaan väärin, valitset korkeammat lait.
Kaikki nämä ovat itse asiassa korkeampia, joskin toisinaan ne ovat hämmentäviä niille, jotka eivät
kykene niissä vaeltamaan. Saattaa viedä aikaa todistaa niiden olevan korkeampia teitä ja ajatuksia,
mutta ne tullaan osoittamaan sellaisiksi.
Isä haluaa meidän näkevän elämäämme kuuluvan enemmän kuin sitä mikä näyttää olevan kasa
alumiinifoliota ja purkkeja, jotka eivät ole missään ilmeisessä järjestyksessä. Hän haluaa meidän
ymmärtävän sen mitä näemme ja vaeltavan korkeammilla teillä ja korkeammissa ajatuksissa – oppivan
kuinka joulupurkista tuli loogisesti pizzapurkki… enemmän ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin,
John Fenn
Muista käyttää osoitetta cwowi@aol.com lähettäessäsi minulle sähköpostia

The Way the Father & Lord think #2
1/25/14
Tapa jolla Isä ja Herra ajattelevat osa 2
Hei kaikki,
"Meillä on tässä kommunikaatiohäiriö" , on yksi vuorosana amerikkalaisesta
vankiladraamaelokuvasta vuodelta 1967 nimeltään 'Cool Hand Luke'. Mutta se voisi koskea
myös kristittyjä, jotka yrittävät palvella Jumalaa, mutta eivät ole oppineet avainasemassa
olevaa totuutta – Hän ei ajattele kuten sinä ja minä, joten meidän täytyy muuttaa
ajattelumme niin että ajattelemme kuten Hän. Monet yrittävät saada Hänet ajattelemaan
kuten he itse ajattelevat omasta tilanteestaan, mikä on perusta kommunikaatiohäiriölle.
Vain säiliöitä

Sanat ovat säiliöitä sydämen sisällölle. Kun joku vuodattaa sydämensä sanoiksi, opimme
tuntemaan hänet. Oletko koskaan tavannut jotakuta ja tiennyt jo ensimmäisistä
vaihtamistanne sanoista lähtien, että teistä tulisi ystäviä? Hänen sanansa paljastivat hänen
sydämensä.
Mutta jopa päästessämme lähemmäksi toista ihmistä ja alkaessamme tuntea heidän sydäntään
ja luonnettaan kokonaisuutena heidän sanojensa välityksellä, tapahtuu kommunikaatiossa
usein virheitä. Se voi tapahtua niin, että yksittäinen puhuttu sana erotetaan asiayhteydestään
tai ehkäpä kuulemamme ei ole sitä mitä hänen sydämensä aikoi sanoa, vaan tartumme siihen,
mitä luulimme hänen tarkoittavan ja hyväksyvän sen sellaisena, mikä aiheuttaa
väärinymmärryksen.
Poikamme Chris on ollut kotona käymässä ryhmäkodistaan menneenä viikonloppuna.
Henkisesti hän on nelivuotias, vaikka hän juuri täytti 34 joulukuun 23 päivä. Eilen illalla hän
tarttui Lasten Raamattuun, jota hän 'lukee' ja kertoo jokaisen kuvan tarinan. Hän aloitti
Aatamista ja Eevasta puutarhassa ja kertoi meille, mitä jokainen kuvattu eläin sanoi, kuinka
leijona ärjyi ja kysyi "Mitä on päivälliseksi, Aatami?", hykerrellen itsekseen.
Kun Chris tuli sen kuvan kohdalle, jossa Jeesus herättää lesken pojan kuolleista, kysyin
häneltä, mitä Jeesus sanoi pojalle, mihin hän vastasi parhaalla syvällä ja auktoritatiivisella
äänellään: "Sinä et totellut minua, jätkä!"
Me kaikki purskahdimme nauruun – Chrisillä on niin mainio huumorintaju! Mutta on joitakuita
kristittyjä, jotka saattaisivat ajatella Jeesuksen itse asiassa voineen sanoa jotakin tuollaista
pojalle, vaikka me jotka tunnemme Hänet, torjuisimme koko ajatuksen, koska tunnemme
Hänet ja tiedämme, ettei Hän olisi sanonut niin.
Asiayhteys
Noin tapahtuu, kun ihmiset ottavat yhden tai kaksi jaetta – sanoja – irti asiayhteydestä ja
nostavat ne muun ylläpuolelle, jättäen huomiotta tai tuntematta Hänen sydäntään. He
vakuuttuvat siitä, että Hän sanoi näin tai noin kun itse asiassa Häntä lainataan irti
asiayhteydestä tai ei tarkoittanut sitä, mitä he luulevat Hänen sanoneen.
Jos meillä on hyvä ystävä ja joku kertoo meille hänen sanoneen näin tai noin tai tehneen sitä
tai tätä, saatamme vastata: 'Tuo ei kyllä kuulosta häneltä'. Se johtuu siitä, että tunnemme
hänen sanansa ja sydämensä. Sama on totta, kun joku sanoo Jumalan sanovan näin tai noin –
niin paljon eri puolilla liikkeellä olevasta ei vain kuulosta Häneltä.
Nyt Häneen
Sen, kuinka Isä ajattelee, paljastaa Hänen Henkensä sisällämme, ja tuo Henki inspiroi meidän
Uuden Testamenttimme sivut. Niinpä Uuden Testamentin sivut ovat sitä kuinka Isä ajattelee,
alkaen ilmestyksestä Hänen Pojastaan, joka sanoi: 'Jos olette nähneet minut, olette nähneet
Isän'. Lukiessamme Hänen ajatuksiaan mukautamme ja muutamme ajatuksemme olemaan
kuten Hänellä, ja sen jälkeen sovellamme noita ajatuksia elämäämme muuttaen
elämäntapamme ja tottumuksemme.
Sen tähden on NIIN tärkeää, että opimme tuntemaan Hänet Hänen Henkensä ja Sanansa
kautta, sillä ne ovat aina yhtäpitävät, aivan kuten me haluamme sydämemme ja sanamme
olevan yhtäpitävät elämässä. ( 2 Piet. 1:21, Joh. 14:9)

Jeesus karkotti riivaajia Hengen avulla, ja vaikka Hän on Sana, Hän ei tee mitään paitsi
tiimityössä Hengen kanssa – Hän sanoi tekevänsä vain mitä näki Isän tekevän, puhuvan vain
mitä oli kuullut. Sana ja Henki ovat yhtä mieltä kaikissa asioissa. Joten emme vain poimi yhtä
jaetta ja 'seiso siinä', ensin kommunikoimme Isän kanssa ja ilmestyksen kautta annamme
Hänen johdattaa meidät jakeeseen, joka puhuu Hänen sydämensä tilanteeseemme. (Matt.
12:28, Joh. 5:19, 30)
Kolmanteen taivaaseen meneminen – mitä Isä siitä ajattelee
Paavalin aikana ilmakehä oli ensimmäinen taivas, ulkoavaruus toinen ja se missä Jumala elää
kolmas. Paavali sanoi, että hänet tempaistiin 'Paratiisiin' (taivas) tai 'kolmanteen taivaaseen'
2. Kor. 12:2,4.
Paljon rahaa on kerätty ja palvelutöitä rakennettu sanoen, että jos tulet heidän kokouksiinsa,
menet ylös kolmanteen taivaaseen tai he opettavat sinulle kuinka tehdä se, mutta tässä on se
mitä Isä ajattelee siitä:
"Älä sano sydämessäsi: Kuka nousee taivaaseen?" se on: tuomaan Kristusta alas" Room. 10:5
Voitko nähdä Jeesuksen tai mennä taivaaseen olemalla Hengessä kuten Johannes oli
Ilmestyskirjan 1:10:ssä ja 4:2:ssa? Tietysti. Voitko nähdä Herran kuten Hesekiel näki luvussa 1
tai Jesaja näki taivaan luvussa 6, Daniel luvussa 7 tai Johannes näki Isän valtaistuimellaan
Ilmestyskirjan luvussa 4 kun hänet oli viety Henkeen? Tietysti. Mutta jokaisella esimerkillä
Raamatussa on yhteinen piirre: taivas on kokemuksen aloitteentekijä, ei ihminen.
Jos Hän haluaa näyttää sinulle taivaan, hienoa. Mutta meidän ei pidä olla aloitteentekijä
kokemukselle. Voimmeko rukoilla ja palvoa ja hankkiutua tilaan, jossa voimme ottaa vastaan
Häneltä? Ilman muuta. Mutta Hän on aloitteentekijä näyissä ja Hengen kokemuksissa. Hän
sanoo, ettei meidän tule yrittää tuoda Jeesusta alas ylhäältä eikä pyrkiä nousemaan
taivaaseen. Siispä tuo on se mitä Hän ajattelee. Muutammeko ajatuksemme niin että olemme
samaa mieltä Hänen kanssaan?
Ajattelepa tätä: jos yrität kommunikoida ajatuksesi jollekulle, mutta tämä on jo
päättänyt sen, mitä hän luulee sinun tietävän, ei kannata puhua hänelle enää, etkö siis lopeta
keskustelua ja vain mene eteenpäin? No miksi sitten niin suuri osa kulttuuristamme yrittää
muuttaa Jumalan mielen liittyen meidän tilanteeseemme sen sijaan, että me oppisimme sen,
kuinka Hän ajattelee? Se on ainoa tapa puhua Hänelle, koska Hän on totuus eikä Hän voi
poiketa siitä. Kuten sanotaan, jos et tunne olevasi yhtä lähellä Jumalaa kuin ennen olit, arvaa
kuka on liikkunut?
Älä ymmärrä minua väärin – Hän tulee siunaamaan ihmisiä, jotka yrittävät nousta taivaaseen
tai tuoda Kristuksen alas siinä laajuudessa kuin Hän voi, vain siksi että Hän on hyvä – Hän
tarttuu mihin tahansa mihin voi tuodakseen hyviä asioita elämäämme – mutta se ei tarkoita,
että Hän antaa kannatuksensa jollekulle henkilölle tai jollekin opetukselle. Hän sai aasin
puhumaan, muistathan.
Mutta miksi Herra ensin ajattelisi ja sitten kirjoittaisi meille, ettei meidän tule ajatella, että
pitäisi nousta taivaaseen tai että toisimme Kristuksen alas ylhäältä (rukoilla, että näemme
Jeesuksen/ näyssä Hän vierailee luonamme)?
Nyt se valinta

Tämän vuoksi – Kristus on jo teissä
"Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan Henki asuu teissä?" 1. Kor.
3:16
"Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on…?"
1. Kor. 6:19
"Kristus teissä, kirkkauden toivo." Kol. 1:27
Totuus on, että Jumala asuu teissä, joten näin Hän ajattelee ja se on se näkökulma, josta Hän
puhuu. Sinun ei tarvitse nousta taivaaseen eikä tuoda Kristusta alas maan päälle – Kristus on
jo sinussa. Niinpä siis kohtaat halun saada kokemuksia todellisen uskon ja todellisten
ratkaisujen sijaan. Hmmm. Haluatko yhä ajatella kuten Hän, vai haluatko pitää kiinni
ajatuksistasi: 'Jos vain Jeesus ilmestyisi minulle, voisin kysyä Häneltä…'?
Valinta on tämä: uskotko tylsää, vanhaa tavanomaista Jumalan Sanaa, josta sinulla on 10
versiota hyllyssä, vai jonkun sellaisen TV-saarnaajan prameaa mainostelua, joka vetoaa egoosi
ja tarpeeseesi ja joka manipuloi sinulta rahaa? Vai muutatko ajatuksesi ja olet samaa mieltä
Hänen kanssaan?
Varsinainen Kristuksen ruumiin ja useimpien julistajien epäonnistuminen on siinä, etteivät he
tunne Häntä. He ovat uskovia, mutta eivät tuntijoita. Jos he todella tuntisivat Hänet, he
tietäisivät, että se roska, mitä he väittävät Hänen sanovan, ei ole totta. Sanan tunteminen
ilman sitä, että tuntee Hänet, joka ensin puhui Sanan, johtaa erheeseen sekä aneemiseen ja
heikkoon Kristuksen ruumiiseen.
Jos haluat kommunikoida Isän kanssa, jos haluat oppia olemaan yhteydessä Isän ja Pojan
kanssa ja tuntemaan Hengen sinussa sekä tuntemaan tuon rauhan 24/7 joka hetki, jos haluat
vaeltaa halki elämän Hänen kanssaan, sinun täytyy tajuta, että Hän on sinussa ja alkaa
ajatella kuten Hän.
Ensi viikolla jatkamme 'avointa taivasta' koskevasta opetuksesta ja mitä Isä todella sanoo
siitä. Siunauksin,
John Fenn
The Way the Father & Lord think #3
2/1/14
Tapa jolla Isä ja Herra ajattelevat osa 3
Hei kaikki,
Olimme patikoimassa Coloradon preerialla LaJuntan kaupungin eteläpuolella. Tuolloin saatoin
kantaa Chrisiä reppuselässä samalla kun kaksi nuorempaa poikaamme kapusi ylös pienille
kallioille ja alas kanjonin seinämiä. Löysimme liskoja ja taranteli-hämähäkkejä, haukkoja, ja
tuona päivänä löysimme jotakin joka yllätti meidät täysin.
Chris selässäni kapusin ylös ei- liian- korkealle pöytävuorelle (tasahuippuinen kukkula, jotka
ovat Yhdysvaltain länsiosissa tavallisia) muiden seuratessa – niin että Barb ja pojat
selviytyisivät siitä mutta se olisi riittävän haastava 4- ja 7-vuotiaille pojille. Silmäkulmastani

huomasin mustan pisteen matalalla horisontissa tulevan meitä kohti nopeasti. Se oli B-1
pommikone, jonka siivet olivat nuolimuodossa. B-1 voi kääntää siipensä nuolimuotoon
suurnopeuslentoa varten, ja ne käyttävät Coloradon lounasosaa matalalla suoritettavien
suurnopeuslentojen harjoittelualueena.
"Pojat! Katsokaa! Yksi B-1 pommikone on tulossa ihan meitä kohti!" Nauroimme ja
vitsailimme kiivetessämme kuvitellessamme mielessämme puhveli- (biisoni-) laumoja,
intiaaneja sotapolulla, kullanetsijöitä ja uudisraivaajia umpivankkureissa, joten kun sanoin
pommikoneen tulevan meitä kohti, heidän vastauksensa oli 'Hah hah, isi'.
Sanoin: "Ei kun ihan totta, katsokaa!"
hoputtavalla 'pitäkää kiirettä' – äänellä, joka
viimein sai heidät katsahtamaan ylöspäin.
Olimme lähellä pöytävuoren huippua vähän tien
sivussa, joka näytti olevan kaukana allamme ja
juuri kun katsoimme ylöspäin, melkein
silmiemme tasolla ohitsemme lensi B-1
pommikone – äänettömästi kunnes se oli
ohittanut meidät. Sitten yhtäkkiä
korviahuumaava, luita kalisuttava jyrinä
vapisutti meitä kun se jatkoi pujottelevalla
reitillään pöytävuorten välissä. Olimme
mykistyneitä ja kiitimme Isää siitä, että Hän salli
meidän kokea sellaisen värisyttävän asian ja
olimme ällistyneitä Hänen ajoituksentajustaan.
Uskominen Hänen Sanaansa ja Henkeensä populaarin seurakuntakulttuurin sijaan
Ja sattui niin, että kerroin oppilaille World Prayer Centerissä (suom. Maailman rukouskeskus),
että heillä on jo avoin taivas ja että silloin villinnyt ajankohtainen opetus oli virheellistä eikä
se ollut sitä, mitä Isä asiasta ajattelee. Aluksi oppilaat istuivat tyrmistyneessä hiljaisuudessa
kertoessani heille, että Isä sanoo meillä jo olevan avoimen taivaan.
Kerroin heille: Teillä on rauha Isän Jumalan kanssa! Hän on sovussa kanssanne. Hän ei vain
rakasta teitä, Hän pitää teistä. Hän loi teidät uudeksi, synnytti teidät, sitten adoptoi teidät
tehden kaiken tämän yhdellä eleellä. Hän ajattelee olevansa sovussa kanssanne ja teillä on
täysi pääsy Hänen luokseen, miksi ajattelisitte toisin? Lainasin tätä Raamatunkohtaa: " Koska
me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn
tähän armoon, jossa me nyt olemme…" Room. 5:1 -2
Sitten joku sanoi: "Hah hah, no just niin John", ikään kuin olisin juuri sanonut B-1
pommikoneen tulevan meitä kohti.
"Ei kun ihan totta! Katsokaa!" Vaadin heitä seuraamaan minua halki Uuden Testamentin
sivujen ja lukiessamme jaetta toisen jälkeen eräs nainen vihastui ikään kuin se B-1 olisi juuri
lentänyt ohi ja shokkiaalto olisi sokaissut hänet.
Hän suhtautui asiaan henkilökohtaisesti sanoen: "Sanotko sinä minun olevan väärässä!?"
noustessaan seisomaan osoittaen juuri sellaista 'Haluatko tapella' – asennetta ja etusormen

heristelyä kuin voisi odottaakin. "Että olen käyttänyt tuhansia dollareita konferensseissa
käynteihin ja lentolippuihin ja hotellilaskuihin ja uhrilahjoihin ja cd-levyihin ja sinä sanot
olevasi oikeassa ja kaikki nuo toiset väärässä? Ei millään pahalla, mutta kuka sinä muka olet?"
Sanoin naiselle, ettei kysymys ole siitä, että olen oikeassa ja he ovat väärässä: "Kerron sinulle
mitä Isäsi ajattelee aiheesta ja sinä syyllistyt tietämättäsi epäjumalanpalvelukseen
korottamalla ihmisen opetuksen Hänen ajatustensa ja teidensä yläpuolelle sellaisina kuin ne
on paljastettu Sanan tasapainossa." Se ei mennyt oikein hyvin hänelle perille. Vaikea
kuvitella, miksei.
Mitä Hän ajattelee
Kun kerran olin loukkaamassa uskonnollisuuden henkiä jotka naamioituivat karismaattisiksi
huippuilmestyksiksi, ajattelin, että miksen jatkaisi. "Luuletteko, että teidän täytyy kiljua ja
huutaa ja kerätä tuhansia saadaksenne Jumalan vakuuttuneeksi avaamaan teille taivaat,
koska tuota on teille opetettu, tehden Hänestä vastustajanne. Kuvitelkaa Hänen yllätyksensä,
että Hän on ollut väärässä koko tämän ajan ja ____ _____ on oikeassa."
"Hassu Isä Jumala! Hän ajattelee siunanneensa teitä kaikilla hengellisillä siunauksia
taivaallisissa Kristuksessa. Hän ajattelee adoptoineensa teidät Jeesuksen välityksellä niin,
että olette Hänen lapsiaan ja osa kuninkaallista perhettä, jolla on täysi pääsy kaikkeen siihen,
mikä on Hänen. Hänen ajattelee asettaneensa teidät yhdessä Hänen kanssaan istumaan
taivaallisiin Kristuksessa. Hän ajattelee, että olette uusi luomus Kristuksessa ja teillä on nyt
pääsy tähän armoon." (Ef. 1:3-6, 2:6, 1. Piet. 2:9, 2. Kor. 5:17, Room. 5:1-2)
"Teidän tarvitsee vain kohdistaa ajatus kohti 'Isää' ja saatte Hänen huomionsa. Hän on teissä.
Joten ketä uskotte, suosikkiopettajaanne ja seurakuntakulttuuria, vai sitä mitä Isämme
ajattelee ja sanoo aiheesta?"
Mikä oikeasti vaivasi naista
Kahvitauon jälkeen nainen rauhoittui ja palasi luokkaan. Hän kertoi minulle, että häntä
vaivasi se, että minä puhuin auktoriteetilla ikään kuin todella tietäisin mistä puhuin. Hän
sanoi, etten puhunut Hänestä kuten toiset, minä puhuin Hänestä lähtöisin. Hän tunsi itsensä
hypetyksen huijaamaksi, mutta nyt hän saattoi nähdä totuuden noissa jakeissa.
Hän 'tajusi jutun' – valo syttyi ja ensimmäistä kertaa nainen tiesi uskoneensa riivaajien ja/tai
ihmisten oppeja, ja nyt hänellä oli suuri rauha ja ilo: "Isä todella pitää minusta, ei vain
rakasta minua, vaan pitää minusta, ja todistuksensa siitä Hän asuu minussa… vau. Voin levätä
siinä mitä minulla Hänessä on. Tiedän nyt, että elän avoimessa taivaassa."
Piristy – tietämisen taito
Samalla tavoin kuin Jeesus muutti veden viiniksi, muttei sanonut siitä mitään vetääkseen
huomiota Itseensä, niin Hän toimii tänäänkin, nöyrästi, lempeästi, sydämeltään nöyränä –
mutta ihmisten lihallisuus haluaa suurta show'ta, joten he eivät kiinnitä huomiota Hänen
ajatuksiinsa juostessaan suuren show'n perässä. Hänen ajatuksensa ovat vain niitä – ajatuksia –
näkymättömiä, hiljaisia, henkilökohtaisesti meille hengessämme paljastettuja – niinpä juuri
sieltä meidän täytyy etsiä niitä.
Hepr. 6:4 luetteloi useita kristillisen elämän osatekijöitä ensimmäisen kahden ollessa:
"…valistuneet (saaneet ilmestyksen Isältä että Jeesus on Herra), ovat maistaneet taivaallista
lahjaa (uudestisyntyneet) …"

Valistuneet. Se on myös käännetty valaistuneet, kreikaksi tämä on 'photizo' sanasta 'phos',
joka tarkoittaa "valoa". Se tarkoittaa, että syvällä sisällä ihmisessä ' syttyy valo' valaisemaan
ilmestyksen hänen hengessään ja sielussaan. Tämä tapahtuu ennen kuin olemme syntyneet
uudesti ja se johtaa meidät Kristuksen luo, ja sen tulisi olla elämäntapamme sen jälkeen, kun
olemme Kristuksessa. Minun elämäni pyörii valaistumisen ympärillä – juuri siinä löydetään
kanssakäyminen Pyhän Hengen kanssa.
Pietarin huudahdus Matt. 16:16:ssa: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika", oli Jeesuksen
mukaan tulosta siitä, että Isä näytti hänelle tuon tosiasian. Ilmestys tuli ensin, sitten teko,
jolla se tunnustettiin.
Jeesus puhui 'valaistumisesta' Joh. 6:40:ssä: "Ja tämä on Hänen, joka minut lähetti, tahtonsa;
että jokaisella joka (1) näkee Pojan ja (2) uskoo Häneen (uskoo ja jatkaa uskomistaan
Häneen, suom. huom.), tulee olemaan ikuinen elämä." Ensin näet Hänet sisäisesti, sen jälkeen
toimit sen perusteella ja uskot. Tuo 'näkeminen' tapahtuu hengessäsi & sielussasi, ja me kaikki
olemme käyneet läpi tuon valaistumisen ajanjakson.
Jeesus jatkoi jakeessa 45 sanoen: "Jokainen (1) joka on Isältä kuullut ja oppinut (2) tulee
minun luokseni." Isä alkaa ensin käsitellä sinua sisäisesti – valaistuminen – ja SITTEN sinä
uskot.
Minä elän valaistumiselle ja valaistumisessa – ilmestyksessä. Se on vaelluksellani Isän kanssa
yksittäisistä elementeistä tärkein. Haluan tuntea Hänen ajatuksensa kaikista asioista. Paavali
rukoili 'valaistumista' efesolaisille ja kolossalaisille:
"Tästä syystä notkistan polveni Herramme Jeesuksen Kristuksen Isälle, että Hän soisi teille
Viisauden ja Ilmestyksen Hengen Hänen tuntemisessaan niin, että ymmärryksenne silmät
tulisivat valaistuksi tuntemaan…" ja "Että tulisitte täytetyiksi hengellisellä viisaudella ja
hengellisellä tiedolla…" (Ef. 1: 15-18, Kol. 1:9 suomennokset tässä)
Nämä ovat toiseksi tavallisimmat rukoukset joita rukoilen itseni puolesta tavallisimpien
ollessa: "Kenen tai minkä puolesta haluat minun rukoilevan, Isä?" ja "Mitä sinä ajattelet
asiasta (mistä tahansa elämässäni), Isä?" ja/tai "Mitkä ovat sinun ajatuksesi, Isä?" (Kun joku
ilmaisee jonkin mielipiteen). Ne ovat ylivoimaisesti se tavallisin 'juttu', jota rukoilen.
Omien teidemme ja ajatustemme hylkääminen ja Hänen kutsunsa hyväksyminen tulla ylös
Hänen korkeammille teilleen ja korkeampiin ajatuksiinsa Jes. 55:ssä merkitsee valaistumista
ja sen jälkeen tuon ilmestyksen vastaanottamista ja omien ajatustemme muuttamista Hänen
ajatuksikseen. Se merkitsee muutosta, sen uudelleen järjestelemistä, mitä olemme uskoneet
ja miksi. Se merkitsee olemista suosittua seurakuntakulttuuria vastaan, jos tuo kulttuuri
ajattelee vastoin Hänen ajatuksiaan.
Tämä ei voi tapahtua vain kirjatietona. Hänen teidensä ja ajatustensa tunteminen tulee
henkilökohtaisesta ilmestyksestä – siitä että tosiasiallisesti tuntee Hänet, siitä että antaa
Hänen Elämänsä muuttaa meidät sisältä ulospäin… ensi viikolla, kuinka tehdä se, sillä tämän
päivän osalta minulta loppui kirjoitustila… siihen saakka,
Siunauksin,

John Fenn
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Hei kaikki,
Kuinka vaeltaa Hänen ajatuksissaan
Haluan kuljettaa teidät erään äskettäisen tilanteen läpi elämässäni antaakseni esimerkin
siitä, kuinka saan Isän ajatukset jonkin asian suhteen sen sijaan, että kertoisin Raamatun
kohtia. Joskus voi korjata satona enemmän jostakin kertomuksesta.
Takapihallamme on suuri mutta erittäin kuollut tammi. Oklahoman mittapuun mukaan se on
korkea n. 40 jalkaa (12 m) ja sen runko on juurella noin kolme
jalkaa (1 m). Jotkut sen kuolleista oksista roikkuvat keinun
yläpuolella, jota lastenlapsemme käyttävät leikkimiseen, ja jos
se kaatuisi väärällä tavalla, se kaatuisi autotallin ja
puutarhamme päälle, joten se täytyy kaataa.
Ajattelin palkkaavani puiden kaatoon erikoistuneen firman,
mutta sen kustannusarvio oli 1. 000 dollaria, joten siirsin
huomioni sisälle henkeeni nähdäkseni, mitä Isä asiasta ajatteli.
Jos hän antaisi minulle ylimääräiset 1.000 dollaria, palkkaisinko
firman tekemään homman?
Tämä on ensimmäinen askel Hänen ajatustensa selvittämiseksi
jonkin kysymyksen suhteen elämässä: Teetkö kaiken voitavasi luonnollisessa, kaiken vallassasi
olevan ensin. Järkeilin, että jos minulla olisi 1.000 dollaria käytettäväksi puun kaatamiseen
erikoistuneelle firmalle, en käyttäisi tuota rahaa siihen, sillä säästämme parhaillaan rahaa
Chrisin huoneen remontointiin ja erikoisvarusteltuun sänkyyn ja kylpyhuoneeseen. Niinpä
minun täytyi olla rehellinen oman sydämeni ja Hänen suhteensa ja sanoa Hänelle näin: "Isä,
jos minulla olisi nuo 1.000 dollaria, käyttäisin sen siihen remonttiin, en tuleviin polttopuihin,
joten älä viitsi nähdä vaivaa, ja sinähän tiedät, että pidän puun hakkaamisesta muutenkin. "
Paljastaakseni asian täysin kerron, että todella nautin puiden kaatamisesta ja polttopuiden
hakkaamisesta. Itse asiassa meillä on kotona sääntö, että Barb on läsnä silloin, kun karsin
mitään puuta. Se juontaa juurensa avioliittomme alkuaikoihin ja yhteen puuhun, joka oli niin
ylisuuri, että se näytti vuoden 1968 sanfranciscolaiselta hipiltä. Mutta kun olin karsinut sen,
se näytti vastarekrytoidulta merijalkaväen sotilaalta. Barb oli kauhuissaan, ja minä vastasin:
'Se kasvaa takaisin', ja 'Barb on läsnä karsittaessa' – sääntö tuli voimaan tuosta päivästä.
Joten mitä ajattelet?
Kysyin Häneltä: "Mitä ajattelet asiasta? Ohjaatko minua kaatamaan sen turvallisesti niin, ettei
koidu vahinkoa minulle itselleni eikä millekään muulle?" En kuullut mitään, mutta en
myöskään kokenut hengessäni mitään 'tarkista' tai 'odota' tai 'murhetta', ja olen vaeltanut
Hänen kanssaan riittävästi tietääkseni, että se merkitsee etenemistä tervettä järkeä

käyttäen. Rukoilen hengessä/Hengessä tehdessäni kaiken tämän, pitäen niin sanotusti
'moottorin käynnissä' kommunikoidessani Hänen kanssaan mieleni ollessa keskittynyt kaikkeen,
mitä hengessäni saattaa olla.
Niinpä kun puunkaatofirman palkkaamista koskeva vaihtoehto oli poissa, eikä ollut suoraa
sanaa Häneltä olla ryhtymättä toimiin, aloin etsiä Isän näkemystä siitä, kuinka voisin kaataa
puun.
Oksat
Kuten voit nähdä kuvassa olevista tuoreista hakkuujäljistä, puussa on (oli) kolme suurta oksaa
talon puolella ja loput oksista toisella puolella. Olen rukoillut tuohon puuhun liittyen
kuukausien ajaen pitäen asiaa 'hautumassa' mielessäni ja hengessäni katsellen sitä ja sanoen:
"Anna minun tietää ajatuksesi Isä puun kaatamisesta." Ja "Kerro minulle päivä, jonka olet
määrännyt tuon puun turvalliselle kaatamiselle."
Mieleni läpi kulki ajatuksia: 'Onko henkivakuutukseni riittävä Barbille jos kuolen tätä
tehdessäni' ja myös 'mitä jos' –skenaarioita – Mitä jos se kaatuu autotallin päälle. Mitä jos se
kaatuu puutarhan alueelle. Mitä jos Barb esittää elokuvantekijää häärien taustalla ja
kertojana 'Tässä John kaatamassa sitä isoa puuta' – filmille, jonka kaikki voivat nähdä.
Kaikenlaisia asioita kulki mieleni läpi yrittäen arvioida jokaisen näkökulman, jokaisen
mahdollisen skenaarion ja jos jostakin näistä skenaarioista 'todistus' henkeeni, hyvä tai huono,
niin että pysähtyisin tutkimaan miksi – mutten saanut mitään – joten tiesin, että minun tuli
käyttää omaa arvostelukykyäni ja etenin luottavaisesti.
Sanoin myös Isälle, etten halunnut kaataa puuta, jos lämpötila oli pakkasella, sillä työvälineet
toimivat paremmin kun on lämmintä enkä halunnut myöskään sitä, että minulla oli kylmä
enkä tarvinnut tuultakaan – niinpä pyysin Häntä valitsemaan tyynen päivän, jolloin olisi
vähintään 50 astetta (10 C) lämmintä.
Tässä vaiheessa oli kulunut kuukausia
Keskityin henkeeni yrittämällä aistia Hänen mahdolliset ajatuksensa, mutten saanut mitään,
vain hiljaisuuden. Niinpä tiesin odottaa oikeaa päivää, kunnes tuntui oikealta (rauhalta)
hengessäni.
Usein Hän on hiljaa, koska Hänellä ei ole mitään erityisiä ajatuksia asia suhteen, jos vastaus
on edessämme ja tiedämme, mitä meidän tulee tehdä luonnollisessa – vaikka kyse olisikin
vaikeasta päätöksestä. Olen nähnyt ihmisten lykkäävän lääkärin vastaanotolle menoa,
bisnessopimusta, maksuja ja muita kipeitä asioita, koska he eivät saa yhtään ajatusta Isältä,
eivätkä tajua, että tavallisesti se merkitsee sitä, että meidän tulee tehdä se mitä meidän
täytyy tehdä luonnollisessa, vaeltaen Hänen kanssaan tehden päätöksiä askel kerrallaan
yhdessä kulkiessamme. Joskus olemme liian innokkaita, kuten minä tässä, ja meidän täytyy
odottaa.
Puuhun
Mielessäni olin käynyt läpi sen järjestyksen, missä puun kaataisin ja mitä työvälineitä
jokaisella askelella käyttäisin. Lopulta näin sääennusteen, aistin hengessäni oikean päivän
olevan lähestymässä ja minulla oli sen suhteen rauha.
Minun täytyi siirtää lastenlasteni vierailuillaan leikkimiseen käyttämä keinu, minkä tein, sen
jälkeen aloin työstää oksia. Ensimmäisen kaksi putosivat sinne, minne ne halusinkin ja nyt
suuntasin katseeni ylimpään oksaan.

Minulla on sähköinen varrellinen oksasaha, jossa on 9 tuuman (23 cm) ketjuterä (?) 9 jalan (3
m) varren päässä. Olen 6,6 jalkaa (2 m) pitkä ja asetin puuta vasten tikkaat, joita kiipesin
noin 6 jalkaa (1,8 m). Ihan vain jotta ymmärrätte: olen 6 jalan korkeudessa tikkailla,
kurottaen täysin kehoni ja käsivarteni pitäen oksasahaa yläoksaa vasten, kuten voit nähdä
'jälkikäteen' kuvassa – joka on noin 20 jalan (6,5 m) korkeudella maasta.
Barb teeskenteli olevansa keskittynyt kukkasipulien istutukseen, mutta silmäkulmastani
huomasin, että hän esitti myös dokumenttifilmintekijää, mikä on, jos tuntisitte hänet, täysin
normaalia hänelle dokumentoida kaikki. Se on hienoa, kun kaikki toimii sutjakkaasti, mutta
niin ei ollut tuona päivänä. Olenpa iloinen, että hän sai sen kaiken videolle!? lol.
Oksan ympärysmitta oli noin yksi jalka (30 cm) ja oksasaha oli noin 2/3 siitä. Niinpä viilsin
osan siitä läpi, mutta minun täytyisi siirtää tikkaita puun toiselle puolelle (kuvassa) ja yrittää
leikata loppuosa sieltä käsin.
Puristus
Ollessani leikkaamassa oksaa se taipui vähän puristaen sahaa kun oksan täysi paino sulki
leikkaamani aukon. Ja siinä se roikkui, 20 jalkaa maanpinnan yläpuolella. En voinut uskoa
sitä. Minulle on ennenkin käynyt niin, että ketjusahat puristuvat tuolla tavoin kun kaadan
puita – mutta tavallisesti onnistuu joko vetämään sen ulos tai työntämään aukoon kiilan ja
pakottamaan sen suurentumaan – mutta tämä oli 20 jalan korkeudella maasta, joten ei ollut
mitään tapaa, millä saada saha pois.
Kello oli 5 iltapäivällä, aurinko oli alhaalla ja niin oli energiatasonikin. Tiedän
onnettomuuksien tapahtuvan kun ihminen väsyy ja tulee äreäksi ja tässä vaiheessa olin
kumpaakin. Niinpä sanoin: "Nyt riittää!" Minulle riittää tältä päivältä. Sanoin: "Isä, olen tehnyt
kaiken voitavani ja nyt sahani roikkuun 20 jalkaa maanpinnan yläpuolella. Sinun vain täytyy
kaataa oksa, koska minä olen tehnyt voitavani. Kiitos." Ja se oli siinä.
Oli hassua katsoa ulos ikkunasta ja nähdä saha jumissa oksassa auringonlaskussa (ja kiitos
Barbin meillä on video tästä osoituksena) varren roikkuessa täydeltä 9 jalan pituudeltaan,
mutta yhä kymmenisen jalkaa maanpinnan yläpuolella. Barb kysyi: 'Kuinka aiot saada sen irti?'
sanoin: "En tiedä, se on Isän asia. Rukoilen asiaa ja katsotaan, onko Hänellä ratkaisu minua
varten, mutta minä menen nyt suihkuun."
Pikakelataan eteenpäin 5 tuntia siihen, että kello on vähän vaille 10 illalla. Olen sängyssä
lukemassa Barbin ollessa olohuoneessa samassa puuhassa – kehoni jokaista lihasta särki päivän
toimien vuoksi ja olin juuri sammuttamassa valoa. Yhtäkkiä ulkoa kuului tuulenpuuskan ääni
ja ohuet oksat ja tammenterhot alkoivat lyödä taloa vasten aivan sängynpäädyn toisella
puolella. Välittömästi kuulimme kovan RÄTS ja räsähdyksen äänen. Barb huudahti: "Siinä taisi
mennä sinun oksasi!" Sanoin: "Jep, Isä taisi päättää irrottaa sahani tuolla tavalla – Hän irrotti
sen Itse."
Heti aamun valjettua tutkin tilanteen: Siinä tuo oksa makasi, juuri siinä paikassa, johon olin
aikonutkin sen putoavan, ja näin sahani makaavan sen vieressä ikään kuin olisin hajamielisenä
laskenut sen maahan edellisenä iltana ja kävellyt tieheni. Se ei ollut edes vahingoittunut
pudotessaan. "Kiitos Isä, kerro nyt minulle, koska on aika kaataa koko puu." Ja puu on
pystyssä yhä tätä kirjoittaessani odottamassa Isän päivää, jona kaataa loput.

Toivottavasti kertomukseni oli siunaus ja oivaltava,
John Fenn
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