
The ways the Lord invites us to follow, #1 of 3 
Tavat, joilla Herra kutsuu meitä seuraamaan, osa 1/3 
 
Hei kaikki, 
 
Oklahoman koillisosa, jossa asun, on karjatalousmaata ja täällä on aitoja karjapaimenia, hevosia, kannuksia 
saappaissa ja cowboy-hatut päässä. Aluetta kutsutaan ’vihreäksi maaksi’, sillä tämä itäinen kolmannes 
osavaltiosta, silloin jos on kasteltu hyvin, ja jossa on monia kukkuloita ja virtoja ja suuria laidunmaita, on 
hyvä laiduntamiselle. Kun karja tuodaan ulkoa erotteluun, se kulkee käytävän kautta ja käytävällä on portti, 
joka saa eläimet menemään joko oikealle tai vasemmalle. Tätä käytetään erottamaan nuoret urokset (sonnit 
tai härät) nuorista naaraista, joilla ei ole koskaan poikinut (hiehot). Eläimen rohkaisemiseksi liikkumaan 
eteenpäin käytetään ’paimensauvaa’ tai sitä mitä Raamattu kutsuu tutkaimeksi, jolla sitä tökitään sivulle tai 
takalistoon. 
 
Herran paimensauva 
 
Herra sanoo näin Paavalille ilmestyessään tälle Damaskoksen ulkopuolella: "Saul, Saul, miksi vainoat minua? 
Työläs on sinun potkia tutkainta (paimensauvaa) vastaan.'" Apt. 26:14 
 
Sana 'tutkain' on kreikan sana 'kentron' ja tarkoittaa 'terävää päätä, piikkiä'. Sitä käytettiin noina aikoina 
mehiläisistä ja skorpioneista sekä härkätutkaimesta. Herra käski Saulia lopettamaan Herraa vastaan 
potkimisen Hänen tökkiessään Saulia saadakseen tämän liikkumaan eteenpäin. Ilmeisesti Saul oli ajatellut 
kristittyjen väitteitä, mutta vastusteli sitä, mitä Herra hänelle näytti, siitä syystä kommentti: 'Työläs on sinun 
potkia tutkainta vastaan'. Anna periksi, Saul! Lakkaa vastustelemasta!  
 
Kyllä, Hän on suuri paimen, mutta… Hän voi tökätä sinua takalistoon aina välillä silloin, kun sitä 
tarvitset, lol  
 
Monilla meistä on seinällä laatta psalmista 23, jonka ensimmäinen jae on korostettu: "Herra on minun 
paimeneni...", mutta olisin yllättynyt, jos kellään meistä olisi seinällä Apt. 26:14: "Työläs on sinun potkia 
paimensauvaa vastaan".  
 
Niinpä meidän täytyy kysyä, millä Herra tökki Paavalia, miksi, ja millä tavalla Hän saattaisi tehdä sen meille 
nykyään?  
 
Asiayhteys merkitsee kaikkea  
 
Herra ei ole ristiriidassa itsensä kanssa ja Johannes 10 on totta, Hän on hyvä paimen, ja kerron myöhemmin 
enemmän siitä, kuinka Hän meitä johdattaa. Mutta tätä viikkoa ajatellen: kuinka Hän saattaa survaista meitä 
takapuoleen? 
 
Hepr. 4: 12-13 kertoo meille, että Jumalan Sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, tunkee 
lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten 
tuomitsija. Mutta siltä varalta, että joku lukijoista ajattelisi erheellisesti, että tuossa puhutaan kirjoitetusta 
Jumalan Sanasta, kirjoittaja jatkaa:  
 
"ja kaikki asiat ovat avoimia ja paljastettuja Hänen silmiensä edessä, Hänen, jolle meidän on tehtävä tili. 
Nähdessämme siis, että meillä on tuollainen suuri ylipappi, Jeesus Kristus, vanhurskas…" (suomennos 
englannista tässä) 
 
Kyse on Sana-persoonasta, ei kirjoitetusta Sanasta, jonka Hepr. 4:12 toteaa meille olevan terävämmän kuin 
mikään kaksiteräinen miekka, tuntien jopa meidän syvimmät ajatuksemme ja sydämen aikeet. Miekoissa on 
kaksi terää, kaksi leveää sivua ja kärki. Kärkeä käytetään pistämään, syvälle tai pinnallisesti, sillä ei ole väliä, 
terävä pää on terävä ja läpitunkeva.  
 
Saul tarsolainen, tuleva apostoli Paavali, vainosi kristittyjä ja epäilemättä tutki heidän väitteitään, että Jeesus 
oli Messias.  Herran hänelle osoittamista sanoista saa kuvan, että Paavali oli ajatellut näitä asioita jonkin 
aikaa ja itsepäisesti kieltäytyi uskomasta, ja sen sijaan laajensi pyrkimyksiään tehdä loppu kaikista, jotka 
uskoivat Jeesukseen Messiaana.  
 



Tuo 'tutkain', jota vastaan Paavali potki, oli Jeesuksen persona Kristuksen ruumin välityksellä nähtynä. "Miksi 
vainoat minua?" Jeesus oli kauan aikaa sitten noussut taivaaseen, mutta Hän otti henkilökohtaisesti vainon 
kansaansa kohtaan, koska olemme Hänen ruumiinsa.  
 
Herran ensimmäiset yritykset tavoittaa meidät ovat yksityisiä, sydämessä tapahtuvia 
 
Kukaan ei tiedä, kuinka Herra tökki Saul tarsolaista tämän sydämessä, jotta tämä pohtisi näiden Jeesukseen 
uskovien väitteitä. Se oli yksityistä. Herra teki asiasta julkisen vasta, kun tilanne äityi sellaiseksi, että Saul 
vastusti voimakkaasti, eikä vain vastustanut, vaan halusi ehdottomasti mennä vastakkaiseen suuntaan.  
 
Vuosia sitten huomattava tv-evankelista jäi kiinni autosta prostituoidun kanssa, joka oli iältään noin puolet 
hänen iästään. Myöhemmin mies myönsi, että hänellä oli ollut 'porno-ongelma' teini-iästä asti. Herra ei 
koskaan muutu; tavalla jolla Hän käsitteli Saulia, Hän käsitteli tätä evankelistaa ja lukuisia muita – pitäen 
asiat sisäisinä, yksityisinä ja julkistaen ne vain, jos ihminen haluaa ehdottomasti mennä väärään suuntaan – 
potkia tutkainta vastaan.  
 
Miehellä on himo sydämessään vuosia, vaikka ulkonaisesti hänen elämänsä ja avioliittonsa näyttävät 
täydellisiltä. Mutta eräänä päivänä kaikkien järkytykseksi hänellä on suhde työkaverin kanssa – ei ole väliä 
sillä, onko kyse pastorin ja ylistyksenjohtajan suhteesta tai tehtaan pomon ja hänen sihteerinsä välisestä 
suhteesta, Herra toimii samalla tavalla: ensin yksityisiä yrityksiä saada heidät muuttamaan tapansa, sitten 
jos ihminen lujasti kieltäytyy, Herra sallii asian tulla julkiseksi.  
 
Jeesus opetti saman asian Matt. 18: 11-21:ssa vertauksessa kadonneesta lampaasta. Hän sanoi, että jos 
veli rikkoo jotakuta vastaan, pidä asia yksityisenä ja sinä ja se, jota vastaan tuo veli rikkoi, menette rikkojan 
luo etsimään sovintoa. Jos rikkoja ei halua tehdä sovintoa, ota mukaasi yksi tai kaksi muuta henkilöä, jotka 
ovat todistajia (tietävät, mitä on tekeillä), ja yritä saada rikkoja sopimaan. Jos hän ei kuule noita kahta tai 
kolmea, SITTEN ja vasta sitten, vie asia johdolle, mikä tekee asiasta julkisen.  
 
Katso ympärilläsi olevia uutisia, kristillisiä tai maallisia: kun salaiset asiat tulevat valoon, pelastetut ja 
pelastumattomat, tiedä, että Isä, joka rakastaa kaikkia ehdoitta, toimii samalla tavalla kaikkien kanssa siinä 
toiveissa, että he tulevat Hänen luokseen. Pelastumattomasta rocktähdestä tai näyttelijästä pikkukaupungin 
pastoriin Hän toimii yksityisesti säästääkseen tuota ihmistä nolostumiselta ja mahdolliselta ihmissuhteiden ja 
elämien romahtamiselta siinä toiveissa, että tuo ihminen tulee Hänen. Hän on kaikille NIIN kovin armollinen 
ja rakastava.  
 
Hän yrittää ensin johdattaa meitä kuin paimen, mutta jos emme seuraa, on aikoja, jolloin Hän menee 
taaksemme ja antaa kunnon survaisun takamukselle saadakseen huomiomme – ei sairaudella tai traagisella 
onnettomuudella, vaan kuten Hän toimi Saulin kanssa – paljastamalla julkisesti sen, mikä siihen pisteeseen 
saakka oli ollut yksityistä. On paljon helpompaa tulla johdatetuksi, ja jatkan tästä ensi viikolla. Siihen saakka, 
siunauksin, 
 
John Fenn/LL 
 
The ways the Lord leads us #2 of 3, from the inside out 
Tavat, joilla Herra johdattaa meitä, osa 2/3, sisältä ulos päin 
 
Hei kaikki, 
 
Viime viikolla kerroin siitä, kuinka Isä yrittää ensin yksityisesti saada meidät muuttamaan tapamme ja tekee 
asioista julkisia vasta, jos me kieltäydymme – odottaen kärsivällisesti jopa vuosikymmeniä meidän 
muuttumistamme. Hänen tapansa tässä asiassa ovat samat riippumatta siitä, käyttääkö Hän 'paimensauvan' 
metodia tökkien meitä vai lempeää ja yksityistä sisäistä toimintaa saadakseen meidät kasvamaan aikuisiksi 
ja panemaan pois synnin. 
 
Tässä esimerkkejä sekä paimensauvasta että sisäisestä käsittelystä ihmissydämessä.  
 
16-vuotias ajamassa ylinopeutta 
 



...pikkukaupungin poliisi pysäytti hänet antaen varoituksen. Nuori mies myönsi, että hänellä oli taipumus ajaa 
liian lujaa ja Jumala käsitteli häntä hidastamisen suhteen. Sanoin hänelle, että Jumala yritti ensin sydämessä 
ja nyt, kun hän ei totellut, Herra vei asian varoituksen tasolle.  
Sanoin hänelle, että ensi kerralla hän saattaa saada sakkolapun. Ilmeisesti hän ei tuominnut itseään, sillä 
muutamaa viikkoa myöhemmin sain kuulla, että hän tosiaan sai sakkolapun. Muutamaa viikkoa sen jälkeen 
hän joutui onnettomuuteen, jossa ei kuitenkaan kukaan loukkaantunut. Tuo onnettomuus sai hänen 
huomionsa ja sikäli kun tiedän, hän on siitä lähtien ajanut keskittyneesti ja lain puitteissa.  
 
Olin palkattomana apulaispastorina eräässä seurakunnassa Boulderissa, Coloradon alueella, ja joka 
maanantai klo 13-15 pidin 'parantumiskoulua', jossa joka viikko otin yhden esimerkin parantumisesta UT:ssa 
ja opetin, kuinka Herra toi parantumisen tuolle ihmiselle tai noille ihmisille. (Minulla on englanninkielinen 
cd/MP3-opetussarja nimeltä 'parantumiskoulu', joka on eräästä Raamattukouluseminaarista, jossa opetin 
noiden opetusten pohjalta.) 
 
Itsepäinen mies 
 
Oli yksi niistä kerroista, jolloin sain ankaran sanan Herralta eräälle miehelle, joka tavallisesti oli siellä paikalla. 
Kysyin, halusiko Hän antaa sen yksityisesti vai meidän pienessä ryhmässämme, jonka jäsenet tuohon 
hetkeen tultaessa olivat hyviä ystäviä. Hän käski minua vain jakamaan sen, joten tein niin. Kuulin Isän 
sanovan Henkensä kautta: "Olen käsitellyt sinua tupakoimisesi ja laihtumisen suhteen, ja tuon armon aika on 
lähes päättynyt. Sinun täytyy totella minua noiden käsittelemieni asioiden suhteen. " Mies myönsi sen olevan 
totta ja pyysi rukousta… mutta mikään ei muuttunut... 
 
Noin kolme kuukautta myöhemmin hän sai hyvin vaikean sydänkohtauksen, mutta jäi henkiin lääkäriensä 
suureksi yllätykseksi, vaikkakin sydänlihas kärsi vaurioita. Sen jälkeen hän muutti tapansa välittömästi 
laihtuen noin 35 paunaa (16 kg) ja lopetti välittömästi tupakoinnin. Viimeksi kuulemani mukaan hän oli hoikka 
ja vahva, aivan kuin hänellä ei koskaan olisi ollut sydänkohtausta.  
 
Ymmärtää hengellisesti sen mitä tapahtuu  
 
Muinoin Jobin päivinä hänen ystävänsä Elihu puhui oikein Herrasta. Itse asiassa Jobin ja hänen kolmen 
muun ystävänsä täytyi katua sitä, että he sanoivat vääriä asioita Herrasta (kuten 'Herra antoi, Herra otti). Job 
myönsi: puhuin asioista, joista en mitään tiennyt, inhoan itseäni… se tarkoittaa, että sivuutamme asiat, joita 
Job ja hänen ystävänsä sanoivat Herrasta sellaisina, että ne oli puhuttu tietämättömyydestä tai väärässä 
ollen. 
Vain Elihun ei täytynyt katua – se, mitä hän sanoi Jumalasta, oli oikein ml. hänen kertoessaan Jobille, että 
'Jumala ei täydellistä vanhurskautta polje*', and 'Pois se! Ei Kaikkivaltiaassa ole vääryyttä*'. Elihu selitti myös 
Jobille, kuinka Herra oli yksityisesti yrittänyt tavoittaa hänet, vaikka Job vastusteli.  *Job 34:12, 37:23 
 
Saatatte muistaa, että Job selitti miksi hänellä oli sairaus, joka merkitsi vyöruusun puhkeamista tai hänellä oli 
paiseita tai rakkojen kaltaisia vammoja ihollaan 3:25-26:ssa: "Ei rauhaa, ei lepoa, ei tyventä hetkeksikään, 
yhä uudelleen tuska lyö ylitse. Mitä kammosin ja kauhistuin, se tapahtui, mitä eniten pelkäsin, se kohtasi 
minut." (v. 1992 suomennos) 
 
Jos olisit lääkäri ja tämä Job-niminen potilas tulisi vastaanotollesi kertoen sinulle, että hänen iholleen oli 
puhjennut hiertymiä kokemansa stressin, pelon ja unenpuutteen vuoksi – mitä tekisit? Käskisit hänen ottaa 
lomaa, delegoida työtään ja määräisit hänelle lääkkeitä, jotka auttava häntä nukkumaan – tai vähintäänkin 
yrttiteetä!  
 
Jos Hengen asioissa visas tietäisi Jobin avanneen oven sairaudelleen ja vain Jumala säästi hänen henkensä 
jokaisen paholaisen yrityksen kohdalla. Mutta hänen kieltäytymisensä huoliensa heittämisestä Herran ylle, 
luonnollisessa oikein tekemisestä hoitamalla paremmin lukuisat bisnesintressinsä ja levon ottamisesta, 
avasivat oven hänen sairaudelleen.  
 
Elihu kertoi Jobille, että Jumala oli yrittänyt tavoittaa häntä, erityisesti luvuissa 33- 36 ja 
ne sisältävät joitakin suosikkijakeistani koko Raamatussa:  
 
"Jumala puhuu tavalla ja puhuu toisella; sitä vain ei huomata...  
 



... Unessa, öisessä näyssä, kun raskas uni valtaa ihmiset ja he nukkuvat vuoteillansa, silloin hän avaa 
ihmisten korvat ja sinetillä vahvistaa heidän saamansa kurituksen, kääntääkseen ihmisen pois pahasta 
teosta ja varjellakseen miestä ylpeydestä säästääkseen hänen sielunsa haudasta ja hänen henkensä 
syöksymästä peitsiin. Myös kuritetaan häntä tuskalla vuoteessansa..." Job 33: 14 ja siitä eteenpäin. 
 
Tämä levittää nähtäväksemme Jumalan toiminnan etenemisen yksityisesti ihmisten sydämessä toimimisesta 
aina mahdolliseen heidän synnin kanssa kamppailunsa julkiseen paljastamiseen – tässä tapauksessa hän 
puhui Jobista ja hänen fyysisestä sairaudestaan. Tämä ei tarkoita sitä, että jokaisen sairauden kohdalla on 
kyse siitä, että Jumala julkistaa jonkin salaisen synnin, ei lainkaan. Mutta olette nähnyt näissä esimerkeissä, 
että ihmisen elämässä tapahtuu asioita, koska hän ei halua totella Herraa. Jumala yritti pelastaa Jobin 
elämän ja asetti rajat sille, mitä paholainen saattoi hänelle tehdä, ja ilman Herran ponnisteluja Jobia olisi 
varmastikin kohdannut ennenaikainen kuolema.  
 
Ihminen, joka ei ole tietoinen tilanteeseen liittyvistä seikoista, saattaa nähdä 16-vuotiaalle annetun 
ylinopeussakon ja kommentoida poikia ja heidän autojaan, mutta hänellä ei ole aavistustakaan siitä, mitä 
Jumala oli ollut tekemässä edeltävinä kuukausina.  
 
Toinen saattaisi nähdä tupakoivan ylipainoisen miehen saavan sydänkohtauksen ja sanoa: 'Mitä hän sitten 
odotti', tajuamatta Jumalan sisäisessä ihmisessä tekemää työtä.  
 
Jobin ystävän näkivät ystävänsä olevan tuskan vallassa ja ehdottavat kaikenlaista lähtien siitä, että Jumala 
aiheutti tämän hänelle aina siihen saakka, että kyse oli salaisesta synnistä. He eivät ymmärtäneet Herran 
erittäin yksityisiä ponnisteluja Jobin käsittelemiseksi koskien pelkoa, stressiä, huolta ja hänen 
liiketoimintaansa ja lapsiaan.  Henkilökohtaisesti totean tuon olevan syyn siihen, miksi tavallisesti rajoitan 
kommenttini jonkun henkilön elämän hedelmään, sillä sydän on Jumalan tiedon piirissä.  
 
Ensi viikolla unohdamme paimensauvan ja katsomme sitä, kuinka Hän johtaa meitä kuin paimen.  
 
Siihen saakka, siunauksin, 
 
John Fenn/LL  
 
The ways the Lord leads us #3 of 3, He leads, how do we follow 
Tavat, joilla Herra johdattaa meitä, osa 3/3, Hän johdattaa, miten me seuraamme 
 
Hei kaikki, 
Kun ajattelemme 'Jumalan kutsumusta' jonkun elämässä, ajattelemme ensin pastorin palvelutyöhön 
menemistä. Mutta todellisuudessa Hänen 'kutsumuksensa' on jotakin sellaista, johon me kaikki olemme 
vastanneet, sillä ensimmäinen 'kutsumus' oli uskomaan. 
 
Kutsu on selvä, kuitenkin hienovarainen 
 
Hyväksyttyämme ensimmäisen kutsun uskoa, havaitsimme, että Hän tarkoitti koko elämän mittaista 
kasvamista. Meitä pyydettiin siirtymään pelkästä uskovana olemisesta opetuslapsena olemiseen – oppijaksi.  
 
Ehkä hankaluutena on se, että toisinaan me mieluiten haluaisimme vain olla uskova, eikä olisi mitään 
odotusta siitä, että kasvaa tai muuttuu, opetuslapsena, oppijana olemisen sijasta. Tulla pyydetyksi 
kasvamaan ihmisenä keskellä vaikeuksia sotii lihaamme vastaan.  
 
Sisällämme on aina käynnissä köydenveto, toinen puoli järkeilee syitä olla kasvamatta sanomalla "mutta 
olen uskova!" Mutta Hän on jatkanut eteenpäin kulkemista keskellä näitä kasvun tilaisuuksia yrittäen 
johdattaa meitä opetuslapsina… mitä enemmän sanomme 'mutta olen uskova", sitä pidemmälle Hän kulkee 
ja sitä vaimeampi Hänen äänestään tulee.  
 
On meidän tehtävämme seurata Häntä näillä teillä. Jeesus nuhteli Pietarin kautta tullutta paholaisen 
ehdotusta, ettei Hän menisi ristille ja käski Pietaria ottamaan ristinsä – ristiinnaulitsemaan mielessään olleet 
käsitykset siitä, kuinka Jeesuksen pitäisi elää elämänsä – ja hyväksyä Isän Jumalan aikomukset Jeesusta 
varten. Se on vaikeaa lihalle, mutta se on Hänen kutsunsa ja johdatuksensa.  
 
Jumalan kutsu on kasvamiseen 



 
Ef. 1: 17-19:ssa Paavali rukoilee, että heidän ymmärryksensä silmät avautuisivat, jotta he tuntisivat "sen 
Herran teille esittämän kutsumuksen toivon ja Hänen kirkkautensa rikkaudet..." (suomennos tässä) 
 
Sana 'kutsumus' on kreikan sana 'kutsu'. Vinen UT:n sanojen sanakirja sanoo, että sitä "...käytetään aina 
kutsuna, jonka alkuperä, luonto ja kohtalo ovat taivaalliset." Hänen kutsunsa, johdatuksensa on tulla 
osalliseksi taivaallisista ominaisuuksista.  
 
Hän kutsuu meidät taivaallisiin asioihin. Näyttävätkö luonteemme, tapa, jolla käyttäydymme puolisoamme, 
lapsiamme, veljiämme ja sisariamme Herrassa, työtovereita ja naapureita kohtaan, siltä? Ja jos eivät, 
ymmärtäkää, että se on osa kutsuamme tuntea taivaallisten asioiden toivo ja kirkkaus. JB Philipsin 
englanninkielisestä Raamatun käännöksestä:  
 
Tämä rakkaus, josta puhun, on hidas menettämään kärsivällisyytensä? 
Se etsii tapaa olla rakentava.  
Se ei ole omistushaluinen:  
Se ei ole innokas tekemään vaikutusta  
eikä se liioin elättele liioittelevia käsityksiä omasta tärkeydestään. 
Rakkaudella on hyvät käytöstavat  
eikä se tavoittele itsekästä etua. 
Se ole herkkähipiäinen.  
Se ei pidä lukua pahasta  
eikä ole hekumoi toisten ihmisten pahuudella. 
Päinvastoin, kaikkien hyvien ihmisten kanssa se iloitsee totuuden voittaessa. 
Rakkauden kestävyydellä ei ole mitään rajaa,  
sen luottamisella ei ole mitään rajaa,  
sen toivo ei haihdu;  
se voi kestää kauemmin kuin mikään muu.  
Itse asiassa se on ainoa asia, joka yhä pysyy pystyssä, kun kaikki muu on kaatunut. (1. Kor.13: 4-8a) 
 
Voitko istua sohvalle, katsoa puolisoasi silmiin ja sanoa: "Tämä olen minä sinua kohtaan!"?  
Voitko tehdä saman lastesi kanssa? Naapurisi? Seurakuntakaverisi? Työtoverisi?  
Ovatko nämä piirteet se tapa, jolla elämme? Hän on johdattamassa meitä syvemmälle rakkauteen, 
syvemmälle Häneen, syvemmälle näihin piirteisiin. 
 
Kutsu opetuslapsena on oppia olemaan kuin Hän. Se tarkoittaa, että Hän johdattaa meidät antamaan 
anteeksi, kestämään, ajattelemaan parasta ja näkemään paras toisissa, niin kuin Hän Itse suhtautuu meihin. 
Hänen kutsujensa hyväksyminen on päivittäistä. Hän jatkaa kulkemista siihen suuntaan – seuraammeko me?  
 
Kun pariskunnat ajautuvat erilleen, se johtuu siitä, että he ovat pettäneet rakkauden. Ystävät ajelehtivat, 
koska he pettävät rakkauden. Ihmissuhteet, jotka rikkoutuvat, pettivät rakkauden, joko toinen tai kumpikin 
petti rakkauden. Rakkaus ei ole pettänyt heitä. He ovat laiminlyöneet rakkaudessa kasvamisen, ongelmien 
työstämisen, enemmän Hänen kaltaisena olemisen toisiaan kohtaan. Sama koskee ystäviä, työtovereita, 
seurakuntakavereita. 
 
Pohtikaa näitä luonteenpiirteitä ja katsokaa, voitteko sanoa: "Kyllä, olen vastaanottanut Herran kutsun 
kasvaa näissä asioissa ja sen tähden näen näitä asioita itsessäni" 2.Pietr. 1: 5-8:sta: 
 
Juuri tästä syystä sinun täytyy tehdä parhaasi omasta puolestasi, 
ja nähdä, että uskosi kantaa mukanaan todellista elämän hyvyyttä.  
Hyvyytesi mukana täytyy olla tietoa,  
tiedon mukana itsehillintää, itsehillintäsi mukana kykyä kestää.  
Kestävyytesi mukana täytyy myös aina olla Jumalalle antautumista; 
siinä puolestaan täytyy olla veljellisyyttä,  
ja veljellisyytesi täytyy johtaa kristilliseen rakkauteen. (suomennos tässä) 
 
Pietari jatkaa sanoen: "Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia 
eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa." En tunne ketään, joka haluaa 
epäonnistuneen hengellisen elämän Herran suhteen, se kuitenkin vaatii näiden piirteiden kehittämistä 
luonteessamme ja 'ne tulevat tekemään sinut' menestyksekkääksi Hänessä.  



 
Hänet löytää näissä piirteissä. Niinpä... haluatko todella nähdä Hänet? Mitä jos Hän ilmestyisi sinulle tänään, 
olisitko halukas kasvamaan näissä asioissa tunteaksesi Hänet? Todellako? Sitten elä sitä. Tuolla tavalla 
Hänet tunnetaan – Hänen ylösnousemuksensa voima JA Hänen kärsimyksiensä osallisuus. (Meidän 
lihallisille haluillemme).  
 
Samasta käännöksestä, Gal. 5: 22-23: 
 
Henki kuitenkin tuottaa ihmiselämässä hedelmiä kuten:  
rakkaus,  
ilo,  
rauha,  
kärsivällisyys,  
ystävällisyys,  
anteliaisuus,  
uskollisuus,  
kestokyky ja 
itsehillintä- eikä mitään lakia ole olemassa mitään niistä vastaan.  
Ne, jotka kuuluvat Kristukselle, ovat ristiinnaulinneet vanhan luonteensa kaiken sen kera, mitä se rakasti ja 
himoitsi.  
 
Tähän Hän johdattaa – sen tähden sanon usein, että se minne Hän johdattaa, on usein vaikeampi vaihtoehto 
niistä päätöksistä, jotka ovat edessämme. Hänen tiensä on tavallisesti vaikeampi tie. Se johtaa vanhojen 
ajatustemme ja tapojemme ristiinnaulitsemiseen. Hän johdattaa meidät ristilleen kerta toisensa jälkeen 
kutsuna seurata Häntä tuolle ristille tappamalla vanhat ajatuksemme, kiteyttämään ajatuksemme ja 
tunteemme ottaaksemme ne vangiksi sille, mitä Hän sanoo – haluammeko todella seurata Hänen ääntään?  
 
Ainoa ero jonkun Herrassa kypsän ja ei-kypsän välillä on päätösten sarja. Jokainen päivä vaatii meitä 
tekemään päätöksiä – tee oikeita päätöksiä, sille juuri sinne Hän on johdattamassa.  
 
Uusi aihe ensi viikolla, siihen saakka, siunauksia,  
 
John Fenn/LL 
 


