
Jesus, the Oriental King #1 

Jeesus, Itämainen kuningas, osa 1  

 

Hei kaikki, 
 
Olin eräänä päivänä lounaalla malesialaisen ystävän kanssa ja puhuimme Raamatun 
kulttuurista. Malesia sijaitsee Kaakkois-Aasiassa Malesian niemimaan päässä. Tuo 
niemimaa ulottuu pohjoisessa olevasta Thaimaasta lähes Sumatran saarelle etelässä. 
Useimmat amerikkalaiset tunnistavat tuon seudun, johon samaan yleiseen Kaakkois-
Aasian alueeseen kuuluvat Thaimaa, Kambodzha ja Vietnam. 
 
Puhuimme Raamatun kulttuurista ja ystävä toi esille sen läheisyyden, joka on olemassa 
silloin, kun aterioidaan jonkun kodissa. Ystäväni huomautti, että kun hän menee 
sellaisten ihmisten luo, jotka eivät ole kuulleet Jeesuksesta, suurin hänen saamansa 
reaktio ei koske kidusta ja ristiä eikä parantumisia ja ihmeitä. Vaan sen sijaan sitä, kun 
hän kertoo heille, että Jeesus petettiin aterian aikana, mistä Joh.13 kertoo 
yksityiskohtaisesti.  
 
Hän sanoo näkevänsä säännöllisesti kyynelten valuvan ihmisten poskilla heidän 
tajutessaan, että Jeesus petettiin Hänen aterioidessaan lähimpien ystäviensä kanssa. He 
eivät voi kuvitella kipeämpää tilannetta ja monet tulevat Herran luo sen seurauksena 
tajutessaan sen hinnan, minkä Hän maksoi synneistämme. Läheisin aika, joka ihmisellä 
voi ystävien kanssa olla itämaisessa kulttuurissa, on aterian yhteydessä.  
 
Me lännessä näemme yksin ristin sinä kipuna, jonka Jeesus kärsi ja luemme Joh. 13:ssa 
olevan Jeesuksen pettämisen pelkkänä päivällisenä, josta saamme ’Herran ehtoollisen’. 
Meiltä jää täysin huomaamatta tuon petoksen vaikutus, vaikka Uuden testamentin 
kirjoittajilta se ei jäänyt. Matteus mainitsee sen yli 10 kertaa, Markus vähintään 
kahdeksan kertaa, Luukas viisi ja Johannes yhdeksän kertaa. Jopa Paavali 1. Kor. 11:ssa 
kertoessaan Herran ehtoollisesta mainitsee erityisesti, että Jeesus petettiin päivällisen 
aikana.  
 
Selvästikin evankeliumien kirjoittajat ja kaakkoisaasialaiset ymmärsivät loukkauksen, 
joka koski petetyksi tulemista, eikä vain petetyksi tulemista, vaan sen tapahtumista 
päivällisellä!  
 
Tuo käsitysero on ero idän *orientalien/itämaalaisten ja lännen 
*oksidentalien/länsimaalaisten välillä. Raamattu on itämainen, itämaalaisten kirjoittama 
kirja, johon sisältyvät tavat ja käytännöt ovat pitkälti muuttumattomat Aabrahamista 
Ilmestyskirjaan. Raamattu ei ole kirjoitettu lännen (länsimaisuuden) näkökulmasta, vaan 
itämaisesta. Kutsumme Kiinaa ’Kaukoidäksi’ ja olemme turrat sille tosiasialle, että 
kutsumme Israelin seudun maa-aluetta ’Keski-idäksi’ (englanniksi, suomeksi alue on 
Lähi-itä). Se on silti ’itää’. (*sana ’oksidentali’ tulee latinan ’länttä’ tarkoittavasta 
sanasta ja ’orientali’ latinan ’itää’ tarkoittavasta sanasta) 
 
Miksi sillä on merkitystä? 



 
Kukaan ei pidä siitä, että hänen sanansa irrotetaan asiayhteydestään. Kuitenkin niin 
tekevät monet kristityt Raamattuaan lukiessaan. He yrittävät ymmärtää sitä, ei tuon 
ajan itämaisen kulttuurin, vaan oman 21. vuosisadan länsimaisen seurakuntakulttuurinsa 
läpi suodatettuna.  
 
Samalla tavalla Uuden testamentin kirjoittivat apostolit, joiden seurakunta oli 
kotiseurakunta ja jotka kirjoittivat ihmisille kotiseurakunnissa; monet irrottavat kodin 
yhteydestä viisi palveluvirkaa ja sen, kuinka Hengen lahjat toimivat ja yrittävät sijoittaa 
ne auditoriorakennukseen nimeltä kirkko päätyen vain hämmennykseen ja 
turhautumiseen, kun vain harvat pääsevät käyttämään Jumalan heille antamia lahjoja – 
ja he ihmettelevät, miksi.  
 
Sama tapahtuu, kun luemme Raamattua ja yritämme ymmärtää sitä omaa elämäämme 
varten. Esimerkiksi psalmissa 69:22 sanotaan "Tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi, 
ansaksi noille suruttomille. "  
 
Tuo kohta on länsimaalaisille hämmentävä, sillä kuinka pöytä voi tulla paulaksi, ansaksi? 
Mutta jos muistamme itämaisen tavan levittää maahan matto, jonka päälle ruoka 
asetetaan ja ruokailijat istuvat lattialla ruoan ympärillä, jakeessa alkaa olla järkeä.  
 
Tässä ’pöydäksi’ käännetty heprean sana, joka äännetään shul-cha-nam, on 
kirjaimellisesti ’vuota- tai nahkamatto, joka on levitetty maahan."  
 
Sen tähden psalminkirjoittaja sanoessaan 'tulkoon heidän pöytänsä heille paulaksi' sanoo 
'kompastukoot he lattialla olevaan mattoon, ja tulkoon heille ansaksi se, mikä olisi ollut 
siunaus." Nyt siinä on järkeä, mutta vain jos ensin ymmärtää tavan syödä maassa olevan 
maton päällä.  
 
Jeesus, itämainen kuningas  
 
Nykyään lännessä seurakunnan ’kutsu tulla eteen’ (jos sellaista on) koostuu usein siitä, 
että pastori pyytää kaikkia kumartamaan päänsä ja pitämään silmänsä kiinni samalla kun 
hän pyytää niitä nostamaan kätensä, jotka haluavat 'ottaa vastaan Jeesuksen'. Tuo on 
niin kovin länsimaista, sillä itämainen ihminen ei koskaan ajattelisi, että hänellä olisi 
etuoikeus vain ’ottaa vastaan’ Kuningas elämäänsä. Itse asiassa hän sen sijaan antaisi 
elämänsä Kuninkaalle pyytäen nöyrästi tätä hyväksymään hänet.  
 
Tri Michael Brownin vieraillessa Tulsassa olimme lounaalla eräänä päivänä – olin palvelut 
hänen seurakunnassaan ja raamattukoulussaan, silloin kun ne sijaitsivat Pensacolassa, 
Floridassa ja niinpä hänen tullessaan vierailulle menimme yhdessä syömään. Puhuimme 
joistakin näistä idän ja lännen välisistä eroista ja hän mainitsi erään matkansa Intiaan ja 
sen, mitä yksi intialainen pastori oli sanonut – Intian myös ollessa idässä.   
 
"Te Amerikassa julistatte eri evankeliumia kuin me Intiassa", intialainen pastori sanoi. 
Kun Michael kysyi, mitä hän tarkoitti, pastori vastasi: "Te julistatte, että jos otat 
vastaan Jeesuksen, Hän parantaa perheesi, Hän parantaa raha-asiasi ja antaa sinulle sitä 
lisää ja Hän parantaa ruumiisi. Tulet siunatuksi, jos otat Jeesuksen vastaan. Me 
julistamme, että jos uskot Jeesukseen, perheesi saattaa hylätä sinut, saatat menettää 
terveytesi, saatat menettää rahasi ja saatat menettää henkesi. " 



 
Länsi kutsuu Jeesuksen jo kiireiseen elämäänsä, kun taas itä antaa koko elämänsä 
Jeesukselle siihen pisteeseen saakka, että on välittömästi halukas kuolemaan Hänen 
puolestaan, jos siihen kutsutaan. Länsi ei ymmärrä Jeesuksen olevan kuningas, vaan sen 
sijaan pitää Häntä ensiksi ystävänä, joka on puolellamme ja puhaltaa elämämme 
pipeihin. Itä tajuaa Hänen olevan kuningas, joka tulee hallitsemaan maata ja jo nyt 
Kristuksen ruumiin Päänä hallitsee Jumal-Ihmisenä.  
 
Toinen on kauhistunut siitä, että lihassa olevan Jumalan petti ystäväksi luultu intiimillä 
aterialla, toinen näkee pelkästään aterian, johon osallistuneista yksi lähti pois 
toteuttaakseen suunnitelmansa.  
 
Katson ympärilleni Kristuksen ruumista lännessä ja näen niin paljon syntiä, niin paljon 
rakkautta maailmaa ja kaikkea sitä kohtaan, mitä siinä on, ja ihmettelen ilmestyksen 
puutetta siitä, Kuka Jeesus on. Ja se on avain, seurakuntamme ovat suurelta osin 
jättäneet Jumalalta ilmestyksen vastanottamisen kokouksen tarkoitukseksi tai rukouksen 
ja palvonnan, ja suosivat sen sijaan maailmasta kopioitua viihdettä. Sen sijaan, että 
seurakunta vetäisi ihmisiä banderollilla, jossa julistetaan, että he voivat tuntea 
Jumalan, se yrittää vetää ihmisiä sellaisen banderollin alle, jossa julistetaan, että 
Jeesus voi tehdä elämästäsi parempaa, jos sisällytät Hänet siihen.  
 
Mutta sille jäännökselle, joka tuntee Hänet Kuninkaana…kuninkaana, joka on myös 
ystävämme, mutta toista ei voi olla ilman toista – tuon jäännöksen yllä on suuri armo ja 
rauha. Enemmän ensi viikolla Jeesuksesta itämaisena kuninkaana. Siihen saakka, 
siunauksin,  
 
John Fenn/LL 
www.cwowi.org ja lähetä sähköpostia minulle osoitteeseen cwowi@aol.com 
 

Jesus, the Oriental King #2; How kings are carried 

Jeesus, itämainen kuningas, osa 2; Kuinka kuninkaita kannetaan  

 

Hei kaikki, 
 
Olen kertonut siitä, kuinka Raamattu on itämaalaisten kirjoittama itämainen kirja ja 
kuinka meiltä lännessä (länsimaalaisilta) niin usein jää huomaamatta ne avainasiat, 
jotka jokin jae yrittää esittää tai irrotamme jonkin raamatunkohdan täysin 
asiayhteydestään niin, että siinä sanotaan jotain sellaista, mitä ei ole tarkoitettu.  
 
Länttä hallitsevat pitkälti tehtäväänsä valitut henkilöt, kun taas Jeesusta kuvataan 
toistuvasti Kuninkaana, kuningasten Kuninkaana ja herrojen Herrana. Vaikka jossakin 
maassa olisi nykyään kuningas tai kuningatar, hän on lainsäädäntövaltaa käyttävän 
parlamentin tai muun valitun toimielimen alainen. Nykyään valtioissa olevia harvoja 
absoluuttista valtaa käyttäviä kuninkaita voisi kuvailla diktaattoreiksi tai despooteiksi, 
sillä heidän absoluuttinen valtansa vailla tilivelvollisuutta johtaa heidän alamaistensa 
sortamiseen. Niinpä meillä ei ole yhtään nykyajan esimerkkiä hyvästä ja 



hyväntahtoisesta kuninkaasta, saati sitten aidon kuningaskunnan kulttuurista, jossa 
kansalaiset hyötyvät hyvän kuninkaan hyvää tarkoittavasta luonnosta. 
 
Jumalan valtakunta 
 
Käytämme kevyen tuhlailevasti termiä 'Jumalan valtakunta', mutta meillä ei ole 
mielessämme mitään, millä määrittelisimme ja kuvaisimme sitä, mitä se tarkoittaa. 
Joten aloitetaanpa muinaisesta Israelista, kun Jumala tuli ulos Hengen maailmasta 
kohtaamaan Mooseksen vuorella 'kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista' (2. 
Moos. 33:11). 
 
(Uskonnollisen perinteen selväksi tekemiseksi: monet ovat hämmentyneitä siitä, kuinka 
Herra ja Mooses saattoivat puhua 'kasvoista kasvoihin' jakeessa 11, kun yhdeksän jaetta 
myöhemmin 2. Moos.33: 20:ssa sanotaan: 'ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon'. Joh. 
1:18:ssa sanotaan, ettei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt ja 6:46:ssa Jeesus sanoi: 
'Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt; ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt 
Isän.' Asiayhteys puhuu siitä, ettei kukaan luonnollisessa ole nähnyt tai voi nähdä Isää. 
Jos olet Hengessä, voit nähdä Hänen kasvonsa ja jäädä eloon. Tuo on ero 2. Moos. 33:11 
ja jakeen 20 välillä. 
 
Lihassa ei kukaan voi nähdä Hänen kasvojaan, sillä kirkkaus ja voima tuhoaisi meidän 
maiset ruumiimme. Kun olemme taivaassa henkenä ja sieluna tai kun saamme 
taivaallisesti luodut ruumiimme, voimme nähdä Hänen kasvonsa. Tänään jos joku on 
Hengessä, hän voi nähdä Hänen kasvonsa. Näin ollen 2. Moos. 33:11:ssa Mooses näki 
Hänet kasvoista kasvoihin niin kuin mies puhuu ystävälle, sillä hän oli Hengessä, mutta 
myöhemmin jakeessa 20 hänen luonnollisessa ollessaan täytyi peittää silmänsä.   
 
Monet ovat Hengessä ollessaan nähneet Isän: Mooses ja muut 73 miestä 2. Moos. 24:7-
11:ssa, Hesekiel Hes. 1:ssä, Daniel näki Hänet 'Vanhaikäisenä' 'Ihmisen Pojan' kanssa Dan. 
7:9-13:ssa, ja apostoli Johannes kuvaa koko Ilm. 4 verran Häntä, jonka luo 5:7 sanoo 
Karitsan, joka oli teurastettu mutta on nyt elävä, tulleen ja ottaneen kirjan Hänen 
oikeasta kädestään ja alkaneen avata sinettejä – mikä merkitsee loppua Ilmestyskirjasta.  
 
Sen tähden, jos kuulet jonkun sanovan, että on käynyt taivaassa, mikä tapahtui 
Hengessä, mutta tuo henkilö ei kyennyt näkemään Isän kasvoja, juokse pois tuon 
todistuksen luota, sillä se on valhetta tai kaunisteltua tai hänen oman uskonnollisen 
perinteensä ja ymmärryksen puutteensa värittämää ja sen tähden siinä on 
epätäsmällisyyksiä ainakin osittain. Hengessä Hänen kasvonsa voi nähdä ja jäädä eloon. 
Luonnollisessa ei ole mahdollista tehdä niin ja jäädä eloon.) 
 
Valtakunnalla on omat sääntönsä, oma kulttuurinsa ja kaikessa on kyse sen 
kuninkaasta 
 
Meille kerrotaan Hepr. 8:5:ssa, että Mooses näki telttamajan ja sen koko kalustuksen 
suunnitelmat, ja hänelle sanottiin: 'Katso, että teet kaikki sen kaavan mukaan, joka 
sinulle vuorella näytettiin.' Mooseksella oli tarkka suunnitelmien joukko, jonka hän oli 
nähnyt Hengessä Herran kanssa siitä, kuinka Herra halusi kaiken rakennettavan. 
 
Jumalan hänelle antamien suunnitelmien joukossa oli se, kuinka Hän halusi kannettavan 
liiton arkkua, valtaistuinta ja Hänen läsnäolonsa paikkaa. Jopa niinkin myöhään kuin 



kuningas Daavid nelisen sataa vuotta myöhemmin tunsi Hänet 'Hänenä, joka asuu 
kerubien välissä.' (2. Sam. 6: 2, suomennos tässä) 
 
2. Moos. 25:9:ssä meillä on tosiasiallinen käsky Herralta rakentaa se Moosekselle vuorella 
näytetyn suunnitelman mukaan, ja ensimmäisten Hänen sanomiensa asioiden joukossa 
tässä kohdassa oli, että arkku tuli rakentaa niin, että siinä oli neljä rengasta, jokaisessa 
kulmassa yksi rengas, joiden läpi tangot liukuivat ja joiden avulla papit saattoivat panna 
tangot olkapäilleen ja kantaa arkkua, minne tahansa Israel olikin vaeltamassa.  
 
Kantotuoli 
 
Se tosiasia, että liiton arkkua, Jumalan läsnäolon paikkaa, oli määrä kantaa 
'kantotuolissa' pappien olkapäillä, on täysin yhdenmukainen tuon ajan kuninkaiden 
kantotavan kanssa. Muinoin tuohon samaan aikaan historiassa Egyptissä, Intiassa ja 
Kiinassa kuninkaita kannettiin juuri tuohon tapaan. Intiassa Krishna-jumalan patsasta 
kannettiin suunnilleen samaan tapaan. Se oli niin yleistä jopa Euroopassa, että vuoteen 
675 jKr. tultaessa Rooman kirkon täytyi antaa käsky OLLA KANTAMATTA piispoja 
kantotuolissa. (Bragan kolmas kirkolliskokous, 675 jKr.) 
 
Minusta on hämmästyttävää, että joissain karismattisissa seurakunnissa on yhä sellainen 
periaate, jonka mukaan (niin kutsutun) pastorin tai 'piispan' tai 'apostolin' takkia ja 
Raamattua kantaa vähäisempi henkilö ja vuodelta 2016 on jopa video nigerialaisesta 
pastorista, jota toiset kannattelevat ylhäällä hänen istuessaan tuolissaan saarnaamassa. 
Mitäköhän kohtaa ilmauksessa 'oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä 
sydämeltä' ei ymmärretä? Herran ilmestyksen puuttumisen taso seurakunnissamme 
tänään on tyrmistyttävä ja häpeällinen.    
 
Mutta se tosiasia, että Herra antoi ohjeet kantaa liiton arkkua, jossa Hän oli läsnä, 
pappien olkapäillä, on täysin yhdenmukainen tuon ajan hallitsijoiden kantotavan kanssa. 
Muinaiset israelilaiset ymmärsivät kuningas-käsitteen, ja sen että Jumala on kaikkien 
Kuningas. 
 
Viedään tämä ymmärrys, että Jeesus on kuningasten Kuningas, herrojen Herra eteenpäin 
omaan aikaamme. Hän sanoi Lk. 17:21:ssä: '…katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti 
teissä!'. Paavali sanoi, että meillä on salaisuus, 'joka on Kristus teissä, kirkkauden toivo.' 
(Kol. 1: 27) 
 
Sisäisesti meillä on siten hengessämme absoluuttinen Kuningas. Mutta me elämme 
maallisessa ruumiissa langenneessa maailmassa, joten vallitsee jatkuva ristiveto meissä 
olevan absoluuttisen Kuninkaan, jota haluamme palvella täydellisesti, sekä langenneesta 
maailmasta luodun lihan välillä, joka haluaa mennä maailman mukaan. Tuo edestakainen 
liike on elämän pituista.  
 
Mutta voimme oppia antamaan absoluuttisen Kuninkaan meissä hallita meitä sisältä 
käsin, mikä muuttaa ajatteluamme, mikä sitten saa meidät muuttamaan sen, mitä 
sallimme tai emme salli kehomme tehdä. Sydämessämme kannamme Herraa 
kantotuolissa kaiken yläpuolella palvottuna ja jumaloituna kuten Hänen tulisikin olla, 
kuningasten Kuninkaan ja herrojen Herran. Elämämme käytetään siihen, että teemme 
sydämessämme olevasta todellisuuden ajatuksissamme ja teoissamme. Tuota on 
normaali kristillisyys- Tuota on opetuslapseuden prosessi. 



 
Meitä lohduttavat mahtavan apostoli Paavalin sanat, hänen, joka kirjoitti noin 2/3 
UT:sta:  
 
"En tarkoita, että olen tarkalleen sitä, mitä Jumala haluaa minun olevan. En ole vielä 
saavuttanut tuota tavoitetta. Mutta jatkan yrittämistä sen saavuttamiseksi ja 
omistamiseksi. Sitä Kristus Jeesus haluaa minun tekevän. Se on syy siihen, että hän teki 
minusta omansa. Veljet ja sisaret, tiedän, että minulla on vielä pitkä matka 
kuljettavana. Mutta yhden asian teen: unohdan sen, mikä on menneisyydessä ja yritän 
niin ankarasti kuin voin saavuttaa edessäni olevan tavoitteen. Jatkan lujaa juoksemista 
kohti maaliviivaa saadakseni sen palkinnon, joka minun on, koska Jumala on kutsunut 
minut Kristuksen Jeesuksen kautta elämään siellä ylhäällä taivaassa" (Easy to Read 
Version, ERV, helppolukuinen versio, suomennos tässä) 
 
Enemmän Jeesuksesta, itämaisesta kuninkaasta ensi viikolla… siihen saakka, siunauksin, 
John Fenn/LL 
www.cwowi.org ja lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen cwowi@aol.com 
 

Jesus, the Oriental King #3, When He takes His throne 

Jeesus, itämainen kuningas, osa 3; Kun Hän nousee valtaistuimelleen  

 

Hei kaikki, 
 
Olen puhunut siitä, kuinka Jeesus on itämainen kuningas ja Raamattu on itämainen kirja. 
Tänään: mitä tapahtuu, kun Hän nousee valtaistuimelleen.  
 
Yksi niistä itämaisten hallitsijoiden piirteistä, joka voidaan jäljittää vuosisatojen taakse, 
on, että hallitsijaa pidetään myös jumalallisena ja häntä palvottiin. Ja sellaisena hänellä 
oli absoluuttinen valta hallita.  
 
Esimerkiksi Kiinan keisaria pidettiin taivaan poikana ja absoluuttisena hallitsijana niin 
sanotusti kaikelle taivaan alla olevalle. Egyptiläisiä faaraoita pidettiin Horus-jumalan 
inkarnaatioina. Romulusta, Rooman perustajaa, pidetiin Quiriniuksena, voittamattomana 
jumalana ja evankeliumien ja epistoloiden aikaan tultaessa keisarinpalvonta oli osa 
roomalaista kulttuuria vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. 
 
Kun Daniel 2:ssa Nebukadnessar näki kuvapatsaan, jonka pää oli kullasta ja loppu 
kehosta oli vähempiarvoisista materiaaleista tehty, Daniel kertoi hänelle, että hän oli 
tuo kultainen pää – ylempi hallitsija verrattuna häntä seuraaviin. Nebukadnessarilla oli 
täydellinen valta. Hänen kuninkuutensa ei ollut alistunut oikeusvaltioperiaatteelle – mitä 
hän halusi, oli laki.  
 
Välittömästi Nebukadnessaria seuraavat kuvapatsaassa olivat hopeiset rinta ja 
käsivarret, jälkimmäisten kuvatessa Meedia-Persian valtaa. Muistanet, että 
meedialaisten ja persialaisten hallitsija Dareios (kuudes luku) antoi lain, jossa sanottiin, 



ettei 30 päivään kukaan saanut rukoilla ketään muuta kuin häntä, jumalkuningasta 
Dareiosta.   
 
Daniel ei tietystikään totellut lakia, mikä johti hänen tuomitsemiseensa (6:7-16). Kun 
Dareios halusi muuttaa mieltään, koska hän ei ollut aikonut saada Danielia ansaan, hän 
ei voinut, koska toisin kuin Nebukadnessar, hän oli alistanut itsensä 
oikeusvaltioperiaatteelle, joten hänen täytyi heittää Daniel leijonan luolaan. 
 
777 – Jeesus on TUO kultainen pää  
 
Ihmisen numerona on pidetty numeroa kuusi siitä lähtien, kun todettiin hänen tulleen 
luoduksi kuudentena päivänä. Aina 1. Moos.10:n Nimrodista lähtien absoluuttiset 
hallitsijat ovat yrittäneet yhdistää poliittisen, uskonnollisen ja taloudellisen vallan 
alaisuuteensa, mikä tunnetaan numerona 666. Kolmiyhteinen ihmisen hallintavalta, sillä 
noiden kolme tekijän yhdistäminen merkitsee ihmisten sataprosenttista kontrolloimista. 
 
Esimerkiksi Hitler kykeni yhdistämään poliittisen ja taloudellisen vallan, muttei saanut 
kaikkia palvomaan itseään, mikä johti holokaustiin, joka maksoi kuudelle miljoonalle 
juutalaiselle heidän henkensä ja maksoi toiselle kuudelle miljoonalle kristitylle ja 
poliittiselle vastustajalle heidän henkensä keskitysleireillä. 
 
Ihmisen hallintavalta poliittisesti, uskonnollisesti ja taloudellisesti päättyy, kun Herra 
Jeesus ottaa absoluuttisen kontrollin maapallosta, tilanteessa joka tulee olemaan ikään 
kuin 777. Hän tulee olemaan ensimmäinen koskaan hallinnut hallitsija, joka tulee 
yhdistämään onnistuneesti politiikan, talouden ja uskonnon yhden kuninkaan 
alaisuuteen. 
 
Me olemme nyt ajassa, jolloin on meneillään maan suuri sadonkorjuu. Sen tähden 
käytetään sadonkorjuun termejä kuvaamaan Jeesusta ja meitä 'maan ensihedelminä' 
Jaak.1: 18:ssa, Room. 8: 23:ssa, 11: 16:ssa; 1. Kor.15: 23:ssa. 
 
Koko maan kuningas  
 
Sakarja 14: 9 kertoo meille '...sinä päivänä…Herra on oleva koko maan kuningas...' 
Lisäksi TÄMÄ itämainen kuningas tulee vaatimaan palvontaa, sillä Sakarja 14: 16-19 
sanoo tämän: ' Joka vuosi kansat tulevat Jerusalemiin lehtimajajuhlan aikana (joka 
juhlistaa Jumalan asumista ihmisten kanssa) palvomaan kuningasta ja jos esimerkiksi 
Egypti kieltäytyy tulemasta, sitten 'heille ei tule sadetta...' (Suomennos tässä) 
 
Ilm. 2: 27, 12: 5, 19:15 kaikki sanovat Hänen hallitsevan kansoja rautaisella valtikalla. 
Jeesus tulee olemaan todellinen ja absoluuttinen, itämainen Kuningas. Jeesus, 
kuningasten Kuningas, herrojen Herra. Tuo rautainen valtikka on Sana – Hän on elävän 
Sanan Persoona ja Hänestä lähtee meidän kirjoitettu Sanamme. Se tarkoittaa, että Hän 
tulee panemaan täytäntöön rakkauden, anteeksiannon, oikeudenmukaisen toiminnan ja 
rehellisyyden jokaisella ihmiselämän alueella.  
 
Hallintoviranomaiset joilla on lahjoja -  Paavali kertoo meille 1. Kor. 6: 2:ssa, että 
tulemme 'tuomitsemaan' maailman ja enkeleitä, sana 'tuomita' tarkoittaa maailmaa 
hallinnoivaa (ei tuomioistuimen tuomarina toimivaa kuten ajattelemme 21.vuosisadan 
kulttuurissa). Tulemme hallinnoimaan maailmanaikaa, jolloin Jeesus on koko maan 



Kuningas Hepr. 6:5 kutsuessa Hengen lahjoja 'tulevan maailmanajan voimiksi'. Meillä 
tulee olemaan hengen lahjat hallinnoidessamme pakotettua vanhurskautta maan päällä, 
meillä on tiedon ja viisauden sanat tilanteita varten ja vaadimme ihmisiä olemaan 
rehellisiä ja läpinäkyviä toiminnassaan.  
 
Muista, että näiden tuhannen vuoden aikana tulee syntymään ihmisiä ja luultavasti tulee 
olemaan miljardeja, jotka jäävät henkiin tämän maailmanajan viimeisistä vuosista 
nähdäkseen Jeesuksen paluun, eivätkä monet heistä pidä pakotetusta vanhurskaudesta. 
Sen tähden Sakarja mainitsee, mitä tulee tapahtumaan kansoille, jotka kieltäytyvät 
tulemasta Jerusalemiin palvomaan Kuningasta – he pysyvät tiukasti kannassaan ja 
kieltäytyvät juhlistamasta sitä, että Jumala asuu ihmisten kanssa. Ihmeellistä.  
 
Hesekiel 40-47 kertoo meille temppelistä, joka tullaan rakentamaan, oletettavaksi 
Jeesukselle paikaksi, jota kutsua 'kodiksi'. Sieltä alkava veden virta johtaa Kuolleeseen 
mereen muuttaen sen makean veden järveksi! Voitko kuvitella, kuinka suureksi tuon 
järven täytyy tulla, jotta se liuottaa kaiken tuon suolan? Hesekiel 47: 6-12 kertoo meille, 
että ihmiset tulevat heittämään verkkoja siellä elävien kalojen kalastamiseksi ja vain 
soiset kohdat jäävät suolaisiksi.  
 
Kuninkaalliset lapset... 
 
Yksi itämaisten kuninkaiden lisäpiirre on, että heidän lapsensa ovat kuninkaallisia ja he 
haluavat lastensa hallitsevan. Emme ole vain kuningaskunta ja papisto Herralle, vaan 
myös Jumalan lapsia. Olemme kuninkaallisia, ja sellaisina meillä on sellainen paikka 
tulevassa valtakunnassa, jota toisilla ei ole.  
 
Toiset valtakunnassa? Se tulee olemaan tähän liittyvä, mutta eri aihe ensi viikolla… 
jatkan siitä, siihen saakka, siunauksin! 
John Fenn/LL 
www.cwowi.org ja lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen cwowi@aol.com 
 


