
New Testament realities 1 of 3; Unbelieving the lies 
Uuden testamentin realiteetteja, osa 1/3; lakkaa uskomasta valheita 
 
Hei kaikki, 
 
Kun tulin Isän luo ollessani 16, hirvittävä minäkuvani tuli kanssani: maallisen isäni hylkäämä, 
koulussa räpiköivä, moraalisesti ailahteleva ja taakoitettu siksi, että on vanhin neljästä lapsesta, 
joiden äiti on jäänyt yhtäkkiä yksinhuoltajaksi ja yrittää kasvattaa meidät. Minulla oli se stressi, 
että yhtäkkiä olin isäni sijaan 'valvoja' enkä yleisesti ottaen välittänyt mitään koulusta, elämästä 
eikä minulla ollut mitään suuntaa tai edes halua tehdä mitään. Tuollainen olin.   
 
Mutta kun tulin tuntemaan Isän, Hän oli aivan päinvastainen. Luin Raamatusta totuuden Hänen 
rakkaudestaan, mutta sisäisesti väitin tuota rakkautta vastaan johtuen siitä, mitä tunsin itseäni 
kohtaan. Tunsin menneisyyteni. Tunsin syntini. Tunsin kipeät kohtani. Tunsin vihan ja 
katkeruuden elämäni epäoikeudenmukaisuudesta sydämessäni. Tiesin pahimman itsestäni.  
 
Kun vertasin sitä, mitä tiesin itsestäni, siihen, mitä Sana sanoi Hänen rakkaudestaan minua 
kohtaan, sitä oli vaikea uskoa. Eroavuudet olivat niin suuret, ne olivat niin vastakkaiset.  Kuinka 
Hänellä saattoi olla uskoa minuun, kun minulla ei ollut uskoa minuun?  
 
Yhteisymmärryksen hakemista 
 
"Kun hän (paholainen) puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa" kertoi Jeesus uskonnollisille 
johtajille Joh. 8: 44:ssä.  
 
Paholainen on yksin, kun hän puhuu valhetta, ja toivoo meidän kiinnittyvän tuohon valheeseen, 
mikä saa aikaan yhteisymmärryksen hänen ja meidän välillemme, siten antaen hänelle ja hänen 
käskyläisilleen pääsyn elämäämme.  
 
Ensin tuli ymmärrys silloin kun minusta tuli uskova, että hirvittävä omakuvani ja kaikki muut 
'huonot' asiat sydämessäni olivat syntiä ja jotakin sellaista, mikä tuli hylätä. En ollut ajatellut 
niitä 'syntinä', vaan sen sijaan, että tämä on vain elämää, vain sitä mitä näin ympärilläni, vaikka 
vaistomaisesti tiesin, että eräiden high schoolin luokkakavereideni käytös johtaisi heidät tuhoon 
ja ennenaikaiseen hautaan. Joten kun tulin Herran luo, minun täytyi ensin uskoa, että 
'kielteisillä' haluilla ja ajatuksilla minussa oli juurensa pimeydessä, paholaisen valtakunnassa.  
 
Heti kun olin nähnyt ja ymmärtänyt tuon tajusin, että se oli ensimmäinen askel elämän 
näkemiseen Jumalan näkökulmasta. Joten se oli hyvä. Sitten minun täytyi lakata uskomasta 
kaikkeen tuohon todellisuuteen – se oli totta – nuo asiat oikeasti tapahtuivat meille perheenä, 
vanhempani oikeasti erosivat jne. Olin oikeasti vihainen, satutettu jne – se kaikki oli totta ja 
todellista, mutta perustui Paholaisen valtakunnan pimeyteen. Hengellisesti en enää ollut yhtä 
mieltä hänen kanssaan, vaan mielessäni ja tunteissani minun täytyi rikkoa tuo yhteisymmärrys. 
Minun täytyi ajatella uusia ajatuksia. Tuntea uusia tunteita.  
   
Yhteisymmärryksen rikkominen 
 
Jos lakkaat uskomasta sitä totuutta, jollaisena paholainen sinut näkee, se rikkoo tuon 
yhteisymmärryksen, joten paholainen on jälleen kerran sananmukaisesti pimeässä, eikä hänellä 
ole pääsyä elämääsi. Mutta opin, etten voinut säilyttää paholaisen suunnitelmia ja ajatuksia 
minusta ja samalla yrittää myös uskoa Jumalan Sanaa ja Hänen suunnitelmiaan minun suhteeni.  
 
Jaakob sanoi 1: 7-8:ssa, että jos me etsimme Jumalan viisautta, emme voi olla kahtaalle 
jakautuneita; valinta on meidän ja Jumalan viisauden välillä – kummastakin kiinni pitäminen on 
epävakaata eikä sellainen saa mitään Herralta.  



 
Sellainen minä olin – toisaalta tietävä ja sen tähden täysin uskoen sydämeni pimeimmät osat ja 
sitä vastaan oli se, mitä Jumala sanoi minusta. Niin kuin kaksi nyrkkeilijää seisoo kumpikin 
omassa kulmassaan tuijottaen toisiaan ennen kuin kamppailu alkaa, samoin minulla oli sisälläni 
nyrkkeilyottelu, kamppailin sitä vastaan, mitä Jumala sanoi, koska tunsin oman sydämeni.  
 
Mutta vaistomaisesti tiesin tämän: minun täytyisi lakata uskomasta sitä, mitä paholainen 
minusta sanoi, mikä näytti olevan totta, sillä olin elänyt sen, tehdäkseni todellisuudeksi sen, 
mitä Jumala sanoi minusta. Ei voi säilyttää kahta mestari. Ei voi olla kahtaalle jakautunut ja 
ajatella, että saamme Herralta. Tulet pysymään kurjuudessa siihen saakka, kunnes olet halukas 
päästämään irti siitä, millaiseksi menneen elämäsi totuus on sinut tehnyt, kun tulit Herran luo, 
ja valita uskoa se suurempi totuus, mitä Isä ja Herra Jeesus ovat puolestasi tehneet. Muuta tietä 
ei ole. Unohtaa menneisyys ja kurottaa eteenpäin, kuten Paavali sanoi filippiläisille.  
 
Kuka voitti? 
 
Muistan 16- ja sitten 17-vuotiaana ryhtyneeni tarkoituksellisesti sotimaan sitä vastaan, mitä 
ajattelin itsestäni. Minun täytyi jatkuvasti muistuttaa itselleni, että se mitä Jumala minusta 
sanoi, on totta, riippumatta siitä, miltä minusta tuntui. Tunteet valehtelevat. Jumalan Sana on 
totuus. Jos uskon sen totuuden, mitä Hän sanoo, tunteeni järjestyvät noiden totuuksien 
mukaisiksi. Pakotin itseni ajattelemaan ja tuntemaan eri tavalla sen perusteella, mitä Hän 
minusta sanoi.  
 
Olen kiitollinen siitä, että minulla oli tuo sisäinen sota teini-ikäisenä. Se salli minut ottaa 
parhaan särkyneestä elämästäni, oppia virheistäni ja täysin uskoa siihen, mitä Taivaallinen Isäni 
sanoi minusta. Monet kristityt käyvät nyt läpi sitä mitä kävin läpi tuolloin. Tunnen myötätuntoa 
heitä kohtaan.  
 
Mutta ei ole mitään sellaista käsien päälle panemista, mitään rukousta, mitään profeetallista 
Sanaa, joka voi muuttaa ajatuksesi ja tunteesi. Piinassa oleva kristitty on sellainen, joka tietää, 
mitä Jumala sanoo, mutta valitsee uskoa menneisyyteensä ja siihen, mitä hän tuntee pimeästä 
sisimmäistään enemmän kuin Jumalan Sanaa, koska siltä hänestä tuntuu. Hän haluaa jonkun 
antavan hänelle sanan, rukoilevan hänen puolestaan, saamaan sen kaiken menemään pois. Ei 
juttu toimi niin. Kokemusta on.  
 
Ei ole vaihtoehtoja – meidän täytyy uudistaa mielemme ajattelemaan, kuten Jumala meistä 
ajattelee, jotta voimme läpikäydä sen muutoksen, mistä Room. 12:1-2 puhuu. "Muuttukaa 
mielenne uudistuksen kautta." Kreikan sana 'muuttuminen' on metamorphosis. Sama prosessi, 
jonka toukka käy läpi tullakseen perhoseksi. Tämä tarkoittaa meitä. Vain me voimme tehdä sen. 
Vain me voimme muuttaa sen, miltä meistä tuntuu ja miten ajattelemme. Raamatussa ei esitetä 
mitään muuta tietä. Asia riippuu sinusta. Pino parhaiden opettajien opetuksia ei voi sitä tehdä. 
Jokaisen täytyy oppia kontrolloimaan ajatuksiaan ja tunteitaan. Se on vaikeaa, mutta ei ole 
mitään muuta tapaa kasvaa aikuiseksi Kristuksessa. Meidän täytyy ajatella Hänen ajatuksiaan, 
sitten Hänen tunteensa seuraavat luonnollisesti.  
 
Valitettavasti meidän kulttuurimme ja yhteiskuntamme opettavat meille, että tunteemme ovat 
todellisia ja se pohja, jolta voimme tehdä päätelmiä ja päätöksiä. Raamattu opettaa juuri 
päätelmien tekemisen ja uusien ajatusten ajattelemisen olevan perustana päätöksen tekemiselle. 
Et ole riippuvainen tunteistasi. Ala kontrolloida niitä.  Kuinka se tehdään?  
 
Ja siitä jatkamme ensi viikolla – siihen saakka, siunauksin 
 
John Fenn/LL 
 



New Testament realities 2 of 3, What changed my life 
Uuden testamentin realiteetteja, osa 2/3; Se mikä muutti elämäni 
 
Hei kaikki, 
 
Kerroin lyhyesti viime viikolla siitä, mitä ajattelin itsestäni sen jälkeen, kun isäni jätti 
perheemme. Olin vanhin neljästä lapsesta ja isokokoinen ikäisekseni, äitini pyysi myöhemmin 
anteeksi, että oli sälyttänyt ylleni niin paljona. Hän selitti, että olin 'niin julmetun iso', että hän 
kohteli minua kuin aikuista, kun olin tuskin teini-ikäinen.  
 
Minulle 11-vuotiaana se, että äiti ja isä erosivat (mikä ei ollut noihin aikoihin yleistä eikä 
todellakaan sellaisesta ollut kuultu meidän ystäväpiirissämme), oli tuhoavaa. Arvosanani 
sukelsivat, jäin pois kaikesta lähtien partiosta aina kuvataidetunneilta urheiluun – en vain 
välittänyt.  
 
Niinpä kun ystäväni Janny kertoi minulle 10. luokan saksantunnilla, että katolilaisena hän tunsi 
sunnuntaiaamun liturgian takana olevan Jumalan, olin utelias. Etsin isää. Jäin pois partiosta, 
koska kaikkien muiden poikien isät olivat heidän mukanaan leireillä ja kanoottiretkillä. Ei minun. 
Joten lopetin. Etsin isää 11-vuotiaasta 16-vuotiaaksi. Janny kertoi minulle, että voisin tuntea 
taivaallisen Isäni.  
 
Minun 'pelastusrukoukseni' kulki suunnilleen näin: "Jeesus. Jos sinulla aidosti on viimeinen sana 
elämästäni, niin sitten ainoa asia, jolla on merkitystä, on sinun mielipiteesi. Joten on vain 
järkeä siinä, että palvelen sinua nyt, joten tule sydämeeni. Annan sen sinulle." 
 
Ja sitten menin suoraan Isän luo. Vaistomaisesti Sanaa tuntemassa tiesin, että Jeesus oli 
pelkästään Isän käyttämä taivaallinen adoptiotoimisto minun adoptoimisekseni Hänen 
perheeseensä. Mikä myös, mielenkiintoista kyllä, sai aikaan sen, että synnyin perheeseen – sekä 
synnyin että adoptoitiin. Adoptiota koskeva osa merkitsi, että minut oli valittu, sillä kun vauva 
syntyy, sen saa minkä saa. Mutta adoptoitu lapsi on erityinen siinä, että hänen valikoitiin, 
valittiin muiden joukosta. Menin Isän luo enkä katsonut taakseni.  
 
Mutta toin kaiken tuon rojun mukanani. Hengellisesti olin uudestisyntynyt, mutta tunteiden ja 
ajatteluni osalta taistelin yhä aiemmin kertomani kanssa. Kyse oli prosessista. Mutta muutuin 
hyvin nopeasti, ja tässä se kuinka:  
 
Se mikä muutti elämäni 
 
Tämä on se prosessi, jonka kävin läpi. Se muutti elämäni ja se voi myös muuttaa sinun elämäsi 
tai jonkun tuntemasi ihmisen elämän. Ensin oli Kol. 1: 12-13:  
 
"kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on 
valkeudessa, häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan 
Poikansa valtakuntaan."  
 
Yhdessä kulmassa oli väitteeni, etten voi kulkea Isän Jumalan kanssa. Minulla ei ole mitään 
luonnollisia kykyjä, varmasti en ymmärtänyt algebraa tai välittänyt koulusta. Isäni jätti 
perheemme valiten kasvattaa uuden vaimonsa lapset ominaan. Minua ei haluttu, ja se mitä 
halusin, oli jokainen pahe, johon vihani ja kipuni oli minua usuttamassa. 
 
Toisessa kulmassa oli 'kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset...' 
Ajatusteni täytyi tapella asia loppuun saakka. Tunteeni täytyi kukistaa. Pakotin itseni uskomaan, 
että Isäni on tehnyt minut soveliaaksi olemaan osallinen siitä, mitä Hän on puolestani tehnyt. Se 
ei tapahtunut välittömästi. Minun täytyi pohtia sitä päiväkausia... punnita omaa uskoani 



epäonnistumisiini sitä vastaan, että Hänellä oli uskoa minuun ja sitä, mitä Hän teki tehdäkseen 
minut kykeneväksi olemaan osallinen siinä, mitä Hänellä oli minua varten.  
 
Se mikä rakensi tuon päälle ja millä todella oli vaikutusta, oli tämä lausuma: "joka on pelastanut 
meidät pimeyden vallasta (auktoriteetista) ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan."  
 
Tuo lausuma tuhosi täysin väitteeni 'toisessa kulmassa'. Järkeilin, että jos minut on jo pelastettu 
pimeyden valtakunnasta ja siirretty taivaaseen, niin silloin taistelu on ohi. Voin yksinkertaisesti 
ajatella oikeita ajatuksia ja ne tuottavat oikeita tunteita ja voin siirtyä eteenpäin.  
 
Tuo yksittäinen jae mursi jotain sisälläni. Kun synnyin uudesti, Isä oli jo tuolla hetkellä siirtänyt 
minut ulos ja pois pimeyden vallasta ja asettanut minut Poikansa valtakuntaan. Kun poliisi 
nostaa kätensä pysäyttääkseen liikenteen, siinä on kyse vallasta. Jos hän käyttää asettaan 
liikenteen pysäyttämiseksi, siinä on kyse voimasta.  
 
Kreikankielisessä tekstissä on 'valta, auktoriteetti' (exousia), ei 'voima' (dunamis) niin kuin 
Kuningas Jaakon englanninkielisessäkäännöksessä on. Paholaisella ei ole mitään valtaa ylitseni, 
tosiaan minulla on valta hänen ylitseen, eikä meillä kahdella ole enää mitään yhteistä. Minun 
täytyi alkaa ajatella niin kuin Isä Jumala minut näkee, lapsena, joka on siirretty pimeyden 
vallasta ulos valon valtakuntaan.  
 
Aloin nähdä paholaisen sellaisena kuin hän on: voimattomana, joka käyttää pelkoa ja pelottelua 
tietämättömiin tai pelokkaisiin ihmisjoukkoihin, jotka eivät tiedä, mitä Taivaallinen Isä on 
tehnyt heidän puolestaan. Pelko jätti minut, itseluottamus otti sen paikan. 
 
Tämän ensimmäisen asian muistan Isän sanoneeni minulle tuohon aikaan: "Ihmisen ruumis antaa 
hänelle auktoriteetin hänen ollessaan elossa maan päällä. Mutta kun tuo ruumis kuolee, hänen 
henkensä ja sielunsa tulee automaattisesti sen valtakunnan alamaiseksi, jonka kansalainen hän 
on."  
 
(Kyllä,'...jonka kansalainen hän on' ei ole (englanniksi) kunnon englantia, mutta niin Hän puhui 
minulle ikäni, kypsyyteni ja tietämykseni mukaisesti. Jos Hän olisi puhunut sen minulle 10 vuotta 
myöhemmin, hän olisi sanonut asian kieliopillisesti oikein. Tämä periaate on se, miksi 
esimerkiksi profetiassa joku voi puhua sanan kieliopillisesti väärin, ja kuitenkin kyse on 
pätevästä sanasta Herralta – koska jumalallinen virtaa epätäydellisen läpi.) 
 
Juuri silloin kysyin Isältä: "Kuinka voit lähettää ihmisiä helvettiin?" Hän vastasi kysymyksellä: 
"Mitä tuomari tekee (amerikkalaisessa oikeusjärjestelmässä)?" Ajattelin hetken ja sanoin sitten: 
"Tuomari asettaa rangaistuksen." Hän vastasi: "Hyvä on, ja mitä valamiehistö tekee?" Ajattelin 
taas ja sanoin: "Valamiehistö päättää syyllisyyden tai viattomuuden." Hän vastasi: "Juuri niin. 
Sana päättää syyllisyyden tai viattomuuden, tuomari vain asettaa rangaistuksen. Minä vain 
asetan rangaistuksen."  
 
Minulle 16- tai 17-vuotiaana tuo oli syvällistä ajattelua. Mutta se ratkaisi asioita ja minulla oli 
ensimmäistä kertaa varsinainen keskustelu Isäni kanssa. Ymmärsin Jeesuksen sanat Joh. 
12:48:ssa: " Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se 
sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä." Sana on 
valamiehistö, Isä vain asettaa rangaistuksen.   
 
Nämä jakeet ja saamani ilmestystieto ja keskustelut alkoivat vähitellen muuttaa ajatteluani. 
Tuona kypsymättömänä teininä yllä oleva ohje teki minulle tiettäväksi, että olin 100% vastuussa 
elämästäni. Oli kuin isä kertoisi perusperiaatteista, jotka isä toivoo poikansa tajuavan ja ottavan 
osaksi elämäänsä.  
 



Neuvoni lukuisille ihmisille on ollut aloittaa Ef. 1:stä ja käydä läpi tekstiä niin, että joka 
kohdassa, jossa näet sanan 'Jumala', laita siihen 'Isä', sillä hänestä Paavali kirjoittaa. Sitten 
pysähdy ajattelemaan jokaista jaetta, päivien tai viikkojen ajaksi, jos tarvitaan, kunnes jokainen 
vastaväite, joka sinulla on tuota totuutta vastaan, vangitaan kuuliaiseksi Kristukselle. Sovella 
itse tätä. Ja pysähtymällä, pohdiskelemalla, mietiskelemällä annat Isälle mahdollisuuden 
näyttää sinulle asioita, tehdä tekstiä henkilökohtaiseksi sinulle ja elämääsi koskien… ja 
jatkamme tästä ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin, 
 
 
John Fenn/LL 
 
 
New Testament Realities 3 of 3; thinking like God 
Uuden testamentin realiteetteja, osa 3/3; ajattele kuin Jumala 
 
Hei kaikki, 
 
Kerroin viime viikolla joitakin niistä ensimmäisistä asioista, joista Isä minulle puhui, mikä auttoi 
muuttamaan ajatteluni mahdollistamalla sen, että lakkasin uskomasta vanhoja totuuksia 
itsestäni, jotta saatoin tavoitella Uuden testamentin todellisuuteen elämästä Kristuksessa ja 
tarttua siihen.  
 
Yksi sellainen Isän ollessani teini-ikäinen puhuma asia, joka auttoi minua katsomaan 
'kokonaiskuvaa', oli tämä: 
  
"Tulet huomaamaan, että kun saat kirkastetun ruumiisi, se ei tule olemaan maan luonnonlakien 
alainen." Kysyin: "Mitä tarkoitat?" Hän vastasi: "Jos haluat kävellä, voit kävellä, jos haluat juosta, 
voit juosta, jos haluat kellua, voit kellua, jos haluat lentää, voit lentää, jos haluat olla jossakin 
ajatuksen nopeudella, voit olla siellä."  
 
Miksi tämä vaikutti minuun niin suuresti? Koska se irrotti katseeni itsestäni ja menneisyydestäni 
ja siitä, kuka luulin olevani ja siirsi katseeni tulevaisuuteen Hänen kanssaan. Se mursi pieneen 
surkeaan itseeni suuntautuneen huomioni sekä kaiken syyllisyyteni ja vihani ja kaiken muun ja 
sai minut katsomaan tulevaisuuteen.   
 
Olen tämän olevan se sama periaate kuin Paavalilla hänen todetessaan filippiläisille Fil 3: 13-
14:ssä: "Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni; mutta yhden minä teen: unhottaen sen, 
mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin, minä riennän kohti päämäärää, 
voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa 
Jeesuksessa."  
 
Seuraava asia... 
 
Ef.1:3 vangitsi huomioni viikkokausiksi: "Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen 
Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella 
Kristuksessa." 
 
Tuo on Uuden testamentin todellisuutta. Riippumatta olosuhteistani, riippumatta siitä, mitä 
tunnen itseäni kohtaan, riippumatta siitä, mitä osia elämästäni en ymmärrä ja siitä, että haluan 
olla erilainen: minua on siunattu kaikella hengellisellä siunauksella taivaassa.  
 
Jae neljä jatkaa: "... hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät..." Tuo on 
UT:n todellisuutta. Sinut ja minut on adoptoitu, valittu Jumalan toimesta ennen maailman 
perustamista.  



 
Se järisytti maailmaani, koska olin teini, jonka isä oli jättänyt perheen aloittaakseen uuden 
perheen jonkun muun kanssa. Minun täytyi ajatella perusteellisesti sitä tosiasiaa, että 
riippumatta siitä, mitä tapahtuisi tai tulisi tapahtumaan maan päällä, olin Taivaallisen Isän 
valitsema, adoptoima. Ja se kaikki oli määrätty ennen maailman luomista. 
 
Isäni valitsema, adoptoima. Ei sen isän, joka jätti perheen, vaan Taivaallisen Isäni.  
Ja Hän halusi minut ja teki minua varten suunnitelmat olla Hänen perheessään ennen kuin 
maailma luotiin.   
 
Nämä ovat meille kaikille perustavanlaatuisia jakeita, mulla minulle teini-ikäisenä ne muuttivat 
sen, mitä itsestäni ajattelin. Olen sen jälkeen nähnyt näiden samojen totuuksien muuttavan 
monia aikuisia. Mutta nämä totuudet muuttavat jonkun elämän vain, jos hän ahkeroi ajatellen 
näitä ajatuksia samalla kun hylkää vanhat ajatuksensa.  
 
Tuo on se 'mielen uudistamisen' prosessi, kuten Room. 12: 1-2 sanoo. Raamatussa ei ole esitetty 
mitään muuta tietä muuttua. Kätten päälle paneminen siunauksen välittämiseksi, tai Jumalan 
käyttöön erottamiseksi, Pyhän Hengen kasteen vastaanottamiseksi tai parantumiseksi – mutta 
UT:ssa ei missään kohtaan esitetä kätten päälle panemista yleislääkkeeksi hänelle, joka epäilee 
pelastumistaan tai on uppoutunut syyllisyydentunteeseensa tai anteeksiantamattomuuteen.  
 
Jokainen ihminen voi hyväksyä Uuden testamentin totuudet sellaisena kuin ne on esitetty ja 
vasta sitten, kun hän alkaa ajatella noita totuuksia, hänen tunteensa ja ajatuksensa muuttuvat.  
 
Mitä UT sanoo rukouksesta  
 
Tämä viimeinen osa on monien kristittyjen ajatusten vastainen, kuitenkin esitän sen toistuvasti, 
sillä on aina joku, jonka se muuttaa. Se on niin radikaali, että monet kristityt ovat 
kyseenalaistaneet minut, kun olen opettanut sitä. Kuitenkin jos et muuta ajatteluasi ja 
käytännön toimintaasi, et ole koskaan tehokas rukouksessa tai yhteydenpidossasi Herran kanssa. 
Tämä Uuden testamentin totuus on perustavanlaatuinen: Me pyydämme Isältä, emme 
Jeesukselta.  
 
Lk.11:ssä Jeesus sanoi: "Kun rukoilette, sanokaa: Isä meidän joka olet taivaassa..." Ei: "Jeesus, 
minä pyydän..." 
  
Joh. 16:23:ssa puhuessaan siitä, kun Hän nousisi ylös taivaaseen: "Ja sinä päivänä te ette minulta 
mitään kysy. Totisesti, totisesti minä sanon teille: jos te anotte jotakin Isältä, on hän sen teille 
antava minun nimessäni."  
 
Jokainen rukous UT:ssä on osoitettu Isälle. Apt. 4:24-30:ssa, kun viranomaiset vapauttavat 
Pietarin ja Johanneksen, he palaavat omiensa luo ja kokoavat heidät kertoakseen, mitä tapahtui 
ja rukoillakseen:   
 
"Herra, sinä, joka olet tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on... ojenna kätesi, 
niin että sairaat parantuvat… sinun pyhän Poikasi Jeesuksen nimen kautta."  
 
Paavali Ef. 1: 17-19:ssä: "että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, 
antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan..." 
 
Paavali Ef. 3: 14-20: "Sen tähden minä notkistan polveni Isän edessä… että hän kirkkautensa 
runsauden mukaisesti antaisi teidän, sisällisen ihmisenne puolesta, voimassa vahvistua hänen 
Henkensä kautta..." 
 



Jos pyydät rukouksissasi jotakin Jeesukselta, lyöt tyhjää. Juridisesti juuri Isä on se, joka on 
'valkeuksien Isä' ja häneltä tulee 'jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja." (Jaak. 1: 17-
18) 
 
Nämä totuudet, että meitä on Isämme siunannut kaikilla taivaallisilla siunauksilla, että istumme 
Hänen kanssaan taivaallisissa Isän vierellä, että Hän valitsi meidät Hänessä ennen maailman 
luomista, että Isä on se, jolle osoitamme rukouksemme – ovat Uuden testamentin todellisuutta.  
 
Kulkeaksemme Hänen teillään. Tehdäksemme nämä totuudet todellisiksi elämässämme sinun 
täytyy hylätä niiden vastaiset ajatukset. Sinun täytyy hylätä tunteet, jotka ovat niiden vastaisia 
ja saada itsesi ajattelemaan ja tuntemaan niiden mukaisesti.  
 
Näillä tavoilla Hän ajattelee meistä  
 
Meille kerrotaan Fil. 2:5:ssä: "Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli..." 
Meidän tulee ajatella itsestämme niin kuin Isä ajattelee meistä.  
 
Hän ajattelee meitä lapsinaan, perheeseen syntyneinä silloin kun Hän Henkensä kautta loi 
uudeksi hengen ihmisemme. Hän ajattelee myös adoptoineensa meidät. Hän ajattelee 
siunanneensa meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella. Hän ajattelee antaneensa 
meille vallan käyttää Hänen Poikansa nimeä taistelussa paholaista vastaan. Hän ajattelee sinulla 
ja minulla olevan Hänen mielensä meissä, Kristuksen mielen. Hän ajattelee: "...osoittaakseen 
tulevina maailmanaikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan 
Kristuksessa Jeesuksessa." (Ef. 2:7) 
 
Jos meidän Isämme taivaassa ajattelee niin, Jeesuskin ajattelee niin. Pitäisikö meidän, Isän 
kuninkaallisina lapsina, meidän, jotka on siirretty Hänen rakkaan Poikansa valtakuntaan, ajatella 
myös niin? Pysyttele siinä, käytä niin paljon aikaa kuin on tarvis Efesolaiskirjeen ensimmäisessä 
ja toisessa luvussa sekä Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, kunnes noista totuuksista tulee 
todellisuutta. Heti kun ne ovat sinussa, ajattelet Hänen ajatuksiaan ja se tekee Isän kuulemisen 
niin paljon helpoimmaksi – jos ajattelette samalla tavalla.  
 
Uusi aihe ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin, 
 
John Fenn/LL 
 


