
Royal children and non-royals in the kingdom #1 

Kuninkaalliset lapset ja ei-kuninkaalliset valtakunnassa, osa 1  

 

Hei kaikki, 
 
Edellisessä kirjoitussarjassa kerroin Jeesuksesta, itämaisesta kuninkaasta. Nyt kerron 
siihen liittyvästä aiheesta, kuninkaallisista ja ei-kuninkaallisista taivasten valtakunnassa. 
 
Me olemme kuninkaallisia taivasten valtakunnassa  
 
"Te olette valittu *suku, kuninkaallinen papisto, pyhä *heimo, omaisuuskansa..." 1. Piet. 
2:9 
 
*Sana 'suku' tässä on kreikan sana 'genos' joka tarkoittaa 'perhettä, sukua', ja siitä 
englanniksi saadaan sanat 'generation' (suom. sukupolvi) ja 'genealogy' (sukuluettelo) – 
suku, perhe. Sana 'heimo' on kreikan sana 'ethnos', josta saamme sanan 'etninen'.*  
 
Ethnos ei tarkoita maata kuten ajattelemme maata, jolla on rajat ja joka kattaa tietyn 
maantieteellisen alueen, vaan sen sijaan 'etnistä' erityisenä etnisyytenä, "väestön sisällä 
olevana alaryhmänä." Se tarkoittaa, että on luokiteltu muiden saman taustan tai 
alkuperän omaavien kanssa samaan joukkoon. Etnisesti taivasten valtakunnassa olemme 
ainutlaatuinen olentojen luokka, kuninkaalliset papit.  
 
1. Piet. 2:9 kuuluu näin ollen: "Olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä 
(erillinen) etninen ryhmä väestön sisällä, omaisuuskansa..." 
 
Useimmat kristityt olettavat kaikkien kaikkina aikoina pelastuvien ihmisten kietoutuvan 
'Kristuksen ruumiiseen' yhtenä isona onnellisena taivaallisena perheenä, mutta näin ei 
Raamattu itse asiassa sano.  
 
Tässä jotain pohdittavaa 
 
Kuninkaallisina emme ole ainoita valtakunnassa. Olemme kuninkaallisia, toiset eivät ole. 
Me olemme kuningasperhe. Oliko kuningas Daavidin kuningasperhe ainoita kansalaisia 
Israelissa? Onko Ison-Britannian kuningasperhe ainoita kansalaisia Yhdistyneessä 
kuningaskunnassa?  
 
Kuningaskunta 
 
Kuningaskunnalla on kuningas, meidän tapauksessamme Jeesus. Kuningaskunnalla on 
omat lakinsa, tapansa ja … kuninkaallinen perhe joka 'on korkeampiarvoinen' kuin muut 
kuningaskunnan kansalaiset. Tänään Yhdistynyt kuningaskunta on esimerkki, jonka kaikki 
tuntevat, joten käytän sitä. Ensimmäiset viisi kuninkaallista järjestyksessä 
valtaistuimelle ovat: 
 



1, Prinssi Charles, Walesin prinssi. 2, Prinssi William, Cambridgen herttua. 3, 
Cambridgen prinssi George, Williamin ja Katen vanhin lapsi. 4, Cambridgen prinsessa 
Charlotte, Williamin ja Katen toinen lapsi. 5, Prinssi Louis Arthur Charles, Cambridgen 
prinssi, Williamin ja Katen kolmas lapsi.  
 
Ja näin edetään järjestyksessä. Yksi nettisivusto luetteloi 53 
kruununperimysjärjestyksessä olevaa ja heidän sukulaisensa ovat myös osa laajempaa 
kuningasperhettä riippuen siitä, kuinka eri luettelot kootaan. Kuninkaallisina heillä on 
arvoasema ja etuoikeus.  
 
Mutta koko Yhdistyneen kuningaskunnan väestö on yli 66 miljoonaa. Kuninkaalliset ovat 
hyvin pieni prosentuaalinen osuus koko väestöstä.  
 
Jumalan kuninkaalliset: Israel 
 
Israel tuli pois Egyptistä ja 50. päivänä 2. Moos. 19: 5-6:ssa, kun Israel oli leiriytynyt 
vuoren juurelle, Herra sanoi Israelille: " Te olette oma aarteeni maan kaikkien kansojen 
yläpuolella, sillä koko maa on minun. Te tulette olemaan pappien kuningaskunta, pyhä 
kansakunta." (suomennos tässä) 
 
Huomaa – pappien kuningaskunta maan kaikkien kansojen YLÄPUOLELLA. Koko Israelin oli 
määrä olla kuninkaallisia pappeja Jumalalle kaikkien muiden kansakuntien yläpuolella ja 
sen tähden Hänen edustajiaan maan toisille kansakunnille. He olivat kuninkaallinen 
kansakunta maan kaikkien muiden kansakuntien yläpuolella. Heillä oli Jumalaan nähden 
erityinen arvoasema, jota muilla kansakunnilla ei ollut. 
 
Koko maa – kaikki kansat – ovat Hänen luomiaan, mutta Israelin oli määrä olla ylin 
kansakunta, erityissuosiossa oleva kansakunta. Jumala teki liiton heidän eikä minkään 
muun kansakunnan kanssa. Jumalan tuntemuksen oli määrä levitä muihin kansakuntiin 
Israelin välityksellä. 
 
He epäonnistuivat, ja nyt meille pakanoille on annettu tilaisuus kertoa Jumalasta 
maailmalle. Olemme ainutlaatuisia tuossa etuoikeutetussa asemassa. Olemme Hänen 
kuninkaallisia lapsiaan. Kaikki, jotka uskovat Jeesukseen tässä maailmanajassa, ovat Isän 
Jumalan omaa kuninkaallista perhettä, tässä maailmassa ainutlaatuinen etninen ryhmä, 
jolle on annettu etuoikeus tuntea Jeesus ja jakaa tuota tuntemusta maailmalle.  
 
Saatat kysellä, että jos me olemme kuninkaallinen suku, keitä sitten ovat valtakunnassa 
ne muut kansalaiset, jotka eivät ole kuninkaallisia?   
 
Ja tuo edellyttää monia jakeita ensi viikolla… joten siihen saakka…  
siunauksin, 
John Fenn/LL 
www.cwowi.org ja lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen cwowi@aol.com 
 

Royal children and non-royals #2: Who is qualified to reign? 

Kuninkaalliset lapset ja ei-kuninkaalliset osa 2: Kuka on kelvollinen hallitsemaan?  

mailto:cwowi@aol.com


 

Hei kaikki, 
 
Päätin viime viikolla puhuen siitä tosiasiasta, että olemme kuninkaallisia lapsia, ja kuten 
on minkä tahansa kuninkaallisten kohdalla asian laita, kuninkaalliset hallitsevat ei-
kuninkaallisia kansalaisia. Taivasten valtakunta on järjestetty samalla tavalla. Me 
olemme kuninkaallisia, mutta kaikki taivasten valtakunnassa olevat eivät ole. 
 
Ajattelen meidän niputtavan jokaisen menneen ja tulevan ajan uskovan yhteen olemaan 
Kristuksen ruumis, Kristuksen morsian, kuninkaalliset lapset, mutta se johtuu siitä, että 
meille ei ole opetettu sitä, mitä Sana itse asiassa sanoo. Heti kun teemme niin, näemme 
järjestyksen ja näemme myös sen, kuinka erityislaatuinen olet! 
  
Kuka on kelvollinen? Kuka hallitsee maata?  
"Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan?... Ettekö tiedä, että me 
tulemme tuomitsemaan enkeleitä?" 1.Kor.6: 2-3  
 
"Sillä enkelien alle hän ei alistanut tulevaa maailmaa, josta me puhumme..." Hepr. 2: 5 
"ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalleen ja Isälleen..." Ilm. 1: 6 
"...ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat 
hallitsemaan maan päällä." Ilm. 5: 10 
"... Ja hän otti kiinni…paholaisen… ja heitti hänet syvyyteen… siihen asti kuin ne tuhat 
vuotta ovat loppuun kuluneet; Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille 
annettiin tuomiovalta … ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen 
todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa 
eikä sen kuvaa eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä; ja he virkosivat 
eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet 
eloon, ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen 
ylösnousemus." Ilm. 20: 1-5 
 
Kuinka hengellisesti kypsä sinun nyt täytyy olla hallitaksesi silloin? 
Yllä olevat jakeet kirjoitettiin todellisille ihmisille – epätäydellisille ihmisille – ja heille 
kerrottiin, että he tulisivat hallitsemaan Herran kanssa niinä 1000 vuotena, joita 
kutsutaan Tuhatvuotiseksi valtakunnaksi. Jotkut niistä, joille Paavali kirjoitti, olivat 
korinttilaisia. 
 
Paavali sanoi heille, että 'me' tulemme tuomitsemaan maailman ja enkeleitä. Ei 'hän', 
vaan 'me', tarkoittaen Paavalia ja heitä, joille hän kirjoitti. 
 
'Tuomita' taas on hallinnollinen termi ensimmäiseltä vuosisadalta, mikä tarkoittaa, että 
menet valtion palvelukseen, kyse ei ole tuomioistuintilanteesta enkeleiden 
tuomitsemisesta ikään kuin oikeasta tai väärästä, vaan sen sijaan siitä, että olemme 
enkeleiden johdossa, annamme heille tehtäviä ja vastaavaa. Ihmisten kohdalla, joita 
hallitsemme tulevana maailman aikana, tullaan kiistat ratkaisemaan Hengen lahjojen 
avulla ja pitämällä huolta siitä, että Herran tahto tapahtuu siinä, mistä meidät on pantu 
vastaamaan.  
 
Sivujuonne 



Alkuvaiheessa, kun Herra alkoi ilmestyä minulle opettaakseen minulle asioita, Hän antoi 
minun kysyä 'omalta' enkeliltäni kysymyksiä sen jälkeen, kun hän oli välittänyt viestinsä 
minulle. Kysyin häneltä eräällä kerralla sitä, miltä hänestä tuntui se, että tulevana 
maailmanaikana hallitsisin häntä. Ilme hänen kasvoillaan muuttui välittömästi kauhuksi 
sen johdosta, että saatoin kysyä sellaista asiaa, kun hän sanoi äärimmäisen 
järkyttyneenä minulle:   
 
"Se on oikein! Se on sopivaa!" Kysyin: 'Miksi' ja hän vastasi: "Muista, me tunnemme Hänet 
Luojana. Mutta te tunnette Hänet Vapahtajana!"  
 
Nuo villit & hullut korinttilaiset! 
Korinttilaisilla oli ainakin 10 suuren luokan ongelmaa, joita käsiteltiin Paavalin 
ensimmäisessä kirjeessä. Tämä antaa meille toivoa itsemme suhteen!  
 
Luvussa kolme korinttilaisissa oli kateutta ja riitaa ja kuppikuntaisuutta niin että, he 
elivät kuin eivät olisi uudestisyntyneitä, Paavali sanoi heille. 
Luvussa viisi eräs mies harjoitti seksiä äitipuolensa kanssa eikä muu Kristuksen ruumis 
hoitanut ongelmaa. 
Luvussa kuusi sen alkuosassa uskovat haastoivat toisiaan oikeuteen, kun taas muita 
luvussa esiintyviä hän kutsuu nimillä entiset "seksuaalisesti epäpuhtaat, homoseksuaalit, 
epäjumalanpalvelijat, avionrikkojat, 'hekumoitsijat ja miehimykset' (anna 
mielikuvituksesi lentää tuossa), varkaat, juomarit, anastajat, 'eriseuraiset', 
epäjumalanpalvontaan liittyvien temppeliprostituoitujen luona käyvät ja rettelöitsijät… 
ja...Ja tuommoisia te olitte..." Hänen kehotuksensa oli pysyä Herran luona ja puhtaana 
Hänessä.   
 
Luvussa seitsemän ongelmana oli hämmennys seurustelusta, avioliitosta, avioerosta.  
Luvussa kahdeksan ongelmana oli Kristuksessa olevalla vapaudella kerskaaminen siten, 
että syötiin epäjumalille uhrattua lihaa sellaisten toisten uskovien läsnä ollessa, jotka 
pitivät syntinä syödä epäjumalille uhrattua lihaa.  
Luvussa yhdeksän ongelmana oli Paavalin taloudellinen tukeminen, koska korinttilaiset 
olivat saaneet häneltä niin paljon, mutta eivät antaneet mitään takaisin. 
Luvussa 10 Paavali varoitti heitä sanoen, että Israelin epäusko oli esimerkkinä heitä 
varten, ja hän esitti loppuhuomiot pakanatemppeleissä epäjumalille uhratun lihan 
syömisestä. 
 
Luvussa 11 näemme rikkaiden kieltäytyneen syömästä ja nauttimasta Herran ehtoollista 
köyhien kanssa ja jotkut olivat ennakkoluulonsa takia kuolleet varhain ja toiset olivat 
'heikkoja ja sairaita' Paavalin mukaan, koska eivät 'erottaneet Herran ruumista muusta'.  
Luvut 12-14 olivat Hengen lahjoista, rakkaudesta, järjestyksestä kodeissa tapahtuvissa 
seurakunnan kokoontumisissa. 
Luvussa 15 kyse ole tempauksesta, kuten siitä opetetaan Pasuunansoiton juhlassa. 
Luvussa 16 kyse oli toisille antamisesta, henkilökohtaisista suunnitelmista ja 
loppuviesteistä. 
 
Joten voit nähdä, että heillä oli ongelmia aivan kuten kristityillä nykyään! Ja kuitenkin 
Paavali sanoi, että he tulevat hallitsemaan maailmaa ja enkeleitä.  
 
Olen kertonut tuosta siksi, että jos joku on itsensä pahin vihollinen, hänellä nousee 
mieleen sellaisia ajatuksia kuin 'en ole arvollinen olemaan yksi niistä, jotka hallitsevat' 



ja 'en ole kelvollinen koska...' Mutta totuus on se, että Paavali luki korinttilaiset kaikkine 
vikoineen ja kypsymättömyyksineen mukaan joukkoon opetukseensa tempauksesta 
sanoen, että he olisivat mukana ja he hallitsisivat tulevaa maailmaa ja enkeleitä. 
Ihmeellistä armoa!  
  
Minusta tuntui, että tuo täytyi saada käsitellyksi alta pois. Pelastuneet lähtien 
evankeliumeista päätyen Jeesuksen tulemiseen ovat mukana siinä joukossa, joka tulee 
hallitsemaan… ihmeellistä armoa. Aivan, olet kelvollinen hallitsemaan tulevassa 
maailmanajassa, et jonkin kypsyysasteen saavuttamisen kautta, vaan siksi, että olet 
Kristuksessa nyt ja tunnet Hänet nyt.  
 

"Nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me 
tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä 
hänet sellaisena, kuin hän on." 1. Joh. 3: 2 
 
Jos katsot itseäsi nyt, saatat sanoa: 'Olen kaikkea muuta kuin kelvollinen'. Hyvä uutinen 
on se, että Jeesus perustaa meidän valitsemisensa elämään tänä aikana siihen, 'mitä 
meistä tulee', kun näemme Hänet 'sellaisena kuin hän on', täydessä kirkkaudessa – 
kirkkaudessa, joka tulee muuttamaan meitä lisää. Joten riemuitse...ja enemmän ensi 
viikolla, siihen saakka, siunauksin, 
 
John Fenn/LL 
www.cwowi.org ja lähetä minulle sähköpostia osoitteeseen cwowi@aol.com 
 

Royal children and non-royals in the kingdom: Over whom do we reign? #3 

Kuninkaalliset lapset ja ei-kuninkaalliset valtakunnassa: Keitä hallitsemme? osa 3  

 
Hei kaikki, 
 
Tämän sarjan kahdessa ensimmäisessä osassa kerroin, että Sana kutsuu meitä useassa 
kohdassa 'kuninkaallisiksi' ja meille kerrotaan lisäksi, että tulemme hallitsemaan maan 
päällä Jeesuksen tuhatvuotisen hallitsemiskauden aikana. Tänään katsomme sitä, keitä 
ovat loput valtakunnan asukkaista. 
 
Kuinka pääsemme taivaasta hallitsemaan maan päällä? 
 
Sak.14:5 kertoo meille Messiaan paluusta: "...Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki 
pyhät sinun kanssasi!", vahvistaen sen, että Ilm. 19:ssä kuvatut, kaikki valkeilla hevosilla 
Herran tavoin Hänen palatessaan ratsastavat 'taivaan sotajoukot' ovat tosiaankin uskovia, 
jotka ovat olleet taivaassa tuohon ajankohtaan saakka. Lisävahvistus annetaan Ilm. 
19:ssä.  
 
Ilm. 19: 7-8 kertoo meille, että taivaassa olevat ovat olleet hääaterialla, sillä 'hänen 
vaimonsa on itsensä valmistanut', mikä kertoo meille, että vastuullamme tässä elämässä 
on elää hääpäiväämme valmistautuen. Se sanoo noista pyhistä, että heidän annettiin 
pukeutua 'liinavaatteeseen (=pellavavaatteeseen), hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on 
pyhien vanhurskautus."  Jae yhdeksän lopettaa: "Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan 



hääaterialle", mikä tarkoittaa, että kun on oltava kutsu, täytyy myös olla niitä, joita ei 
ole kutsuttu. 
 
Kuka on kutsuttu? 
 
Juutalaisessa pasuunansoiton juhlassa opetetaan 'tempauksesta'. Tuona juhlapäivänä 
opetetaan tapahtuvan 'poisottamisen', jonka aloittaa erityinen pasuuna nimeltä 
'viimeinen trumpetti' tai 'viimeinen pasuuna' jonka myötä tapahtuu Messiaan uskovien 
kuolleiden herääminen. 
 
Pasuunansoiton juhla opettaa, että Messiaassa kuolleet heräävät tullakseen kätketyiksi 
Messiaaseen. Sen tähden se on ainoa juhla, joka alkaa kuun vaiheen ollessa uusi kuu, 
jolloin kuu on piilossa, sillä juutalaisuudessa kuu edustaa uskovia. (Aurinko edustaa 
Jumalaa, kuu uskovia, koska sillä ei ole omaa valoa, vaan se heijastaa auringon valoa, se 
tehtiin hallitsemaan pimeyttä jne.) 
 
Sen vuoksi Paavali totesi Kol. 2: 16-17:ssa, että uusi kuu on tulevaisen varjo. Piilossa 
oleva kuu on kuva pasuunansoiton juhlan pasuunan puhalluksesta, joka saa Messiaassa 
kuolleet heräämään tullakseen kätketyiksi Häneen. 
 
Mutta Paavali lisää sellaista tuoretta ilmestystä juhlaan 1. Kor. 15: 51-52:ssa, jota juhla 
ei paljasta; sen, etteivät vain Messiaassa kuolleet nouse tuon 'Herätyssoiton' soidessa, 
vaan myös ne, jotka ovat elossa pasuunan soiton hetkellä, muuttuvat ja liittyvät heihin 
tullakseen kätketyiksi Messiaan luo. (Olen äänittänyt useita englanninkielisiä MP3/CD 
opetuksia, jos haluat lisätietoa, mene nettisivuillemme, klikkaa 'store' (=kauppa), ja etsi 
lopun aikoja tarkoittavasta end times –kategoriasta) 
 
Juhlassa Messiaan uskovat tuomitaan (Kristuksen tuomioistuin) ja sitten he ottavat 
välittömästi osaa hääaterian juhlintaan, joka kestää seitsemän vuotta. Noiden seitsemän 
vuoden aikana kuitenkin maa astuu 'vaivan aikaan', jolloin tuomiokirjat avataan ja 
valmistetaan maan lopuille asukkaille, mikä on suuren ahdistuksen aikaa, joka tunnetaan 
nimellä 'Jaakobin vaivan aika' ja joka huipentuu 'Herran päivään', joka on Jeesuksen 
paluu.  
 
Niinpä taivaassa Karitsan hääateriaan osallistuvat kuten Ilm. 19 kuvaa, on rajattu niihin 
uskoviin, jotka olivat kuolleet aiemmin ja niihin, jotka ovat hengissä viimeisen pasuunan 
soidessa. Ne, jotka pelastuvat ahdistuksen aikana, eivät osallistu, koska he ovat 
myöhästyneet viimeisen pasuunan soitosta. Ahdistuksen ajasta ja Harmageddonista 
hengissä selviävät eivät osallistu. Vain ne, siinä sanotaan, jotka olivat uskovia ja jotka 
olivat joko kuolleet ennen pasuunan soittoa tai kuulivat sen elossa ollessaan, 
osallistuvat. 
 
Jakeissa, jotka välittömästi seuraavat sitä, että pyhille annetaan puhtaat ja valkoiset 
hienot pellavavaatteet jakeissa 11-14, apostoli kuvaa Jeesuksen paluuta kertoen meille, 
että hän ratsastaa valkealla hevosella ja niin myös taivaan armeijat, jotka kaikki ovat 
puettuina "hienoon pellavaan, puhtaaseen ja valkeaan" – osoittaen tuolla asiayhteydellä 
ja myös Sak. 14:5:llä, että Herra palaa kanssamme, pyhien jotka olemme kuolleet ja 
menneet taivaaseen meidän maailmanaikanamme. 
 
Ahdistuksen ajasta henkiin jääneet ja Jeesuksen paluu  



Kerrottuaan meille, että Herra tulee kaikkien pyhiensä kanssa Sak. 14:16 sanoo tämän: 
"Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan 
(Herran palatessa Ilm.19:ssä), käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan 
kuningasta, Herraa Sebaotia, ja viettämään lehtimajanjuhlaa."  
 
Lehtimajajuhla juhlistaa Jumalan asumista ihmisen kanssa, ja vaikka heidän 
(=pakanakansojen tähteiden) on määrä tulla joka vuosi juhlimaan sitä, että Jeesus asuu 
fyysisesti ihmisen kanssa, joissain kansakunnissa tulee olemaan ihmisiä, jotka 
vastustavat Jeesuksen kuninkuutta.  He vastustavat Herran vanhurskasta hallitsemista ja 
pyhien vanhurskasta hallintoa. Sillä jakeet 17-19 paljastavat: 
 
"Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan 
kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta. Ja (esimerkiksi) jos egyptiläisten 
sukukunta ei käy eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään; vaan heitä on kohtaava se 
vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös 
viettämään lehtimajanjuhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien 
niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään 
lehtimajanjuhlaa." Huomaa, seuraavana maailmanaikana tulee yhä olemaan pakanoita, 
joita Jeesus ja me hallitsemme. 
 
Matt. 25: 31-32 kuvaa tilannetta Jeesuksen paluun ajankohtana, kun Hän tulee Israeliin: 
"...Hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja 
hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa 
lampaat (lammaskansakunnat) oikealle puolelleen, mutta vuohet (vuohikansakunnat) 
vasemmalle…" 
 
Jopa Hänen paluunsa ajankohtana tulee olemaan (pakanallisia) ihmisiä ja kokonaisia 
kansakuntia, jotka eivät halua Kuninkaan ja Hänen kuninkaallisen perheensä pakotettua 
vanhurskautta – ja tästä jatkamme ensi viikolla päättääksemme tämän sarjan. Siihen 
saakka, siunauksin! 
 
John Fenn 
www.cwowi.org ja kirjoita minulle sähköpostia osoitteeseen cwowi@aol.com 
 

Royal children and non-royals in the kingdom #4 

Kuninkaalliset lapset ja ei-kuninkaalliset valtakunnassa osa 4  

 
Hei kaikki, 
 
Tämän sarjan päätösosassa totean näin alkuun, että se mitä emme tiedä on paljon 
enemmän kuin se mitä tiedämme. Sana antaa meille vain lyhyitä lausumia tai 
hahmotelmia siitä, mitä on tulossa ja epäilen, että kun olemme toisella puolella, 
tulemme monet kerrat huomauttamaan: "Oi....tuotako se tarkoitti." Profetian luonne on 
sellainen – se ymmärretään täysin vasta sen jälkeen, kun asia on tapahtunut. 
 
Mutta antakaa minun tehdä yhteenveto tähänastisesta: 
 



Karitsan hääaterialle kutsuttuja ovat, kuten näimme aiemmin, ne, jotka kuolivat 
Kristuksessa ennen pasuunansoiton juhlan 'poisottamista' tai olivat elossa kuulemassa 
viimeisen pasuunan ja kuten Paavali sanoi 'muuttuivat' ollakseen aina Herran kanssa. (1. 
Kor. 15: 40-55) 
 
Herrassa kuolevat Ahdistuksen aikana, joka tapahtuu maan päällä samalla kun hääateria 
on käynnissä taivaassa, eivät ilmiselvästi ole hääaterialla, mutta tulevat olemaan niiden 
joukossa, jotka hallitsevat Kristuksen kanssa tuhatvuotisessa valtakunnassa. (Ilm. 20: 4) 
 
Näimme Matt. 25:ssä kuinka Herra palatessaan jakaa kansakunnat 'lampaisiin' ja 
'vuohiin'. Sak.14:stä näemme, että jotkut pakanakansat kieltäytyvät menemästä 
lehtimajajuhlaan palvomaan kuningasta ja jos ne kieltäytyvät, Herra estää sateen niissä 
maissa oletettavasti siihen saakka, kunnes ne tekevät parannuksen. 
  
Kirkastetut ruumiimme 
1.Kor.15: 39-50:ssa Paavali sanoo osaksi: "Niin on myös kuolleitten ylösnousemus…on 
taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita; mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen 
taas maallisten. The glory of the one is one thing, and the glory of the other is another 
thing. … (ett)ei liha ja veri voi periä… katoamattomuutta... minä sanon teille 
salaisuuden: … kaikki me muutumme..." 
 
Hän puhuu kirkastetuista ruumistamme, joka meidän on määrä saada vanhurskaiden 
kuolleiden ylösnousemuksessa. Room. 8: 22-23:ssa meille kerrotaan, että koko 
luomakunta 'huokaa ja vaikeroi' (synnytys-)tuskissa odottaen 'Jumalan lasten' 
ilmestymistä. Ja me itsekin huokaamme ja vaikeroimme ikävöiden ruumin lunastusta.  
 
Hänen tarkoittamansa ruumiin lunastus ei ole se teologinen totuus, että Jeesus on 
meidät lunastanut, vaan tuon lunastuksen kirjaimellinen täyttyminen – kun saamme 
kirkastetut tai taivaalliset ruumiimme. Huokaamme tätä ikävöiden.  
 
Hän sanoo saman asian 2. Kor. 5: 1-8:ssa muistuttaen heitä siitä, että heillä on ilman 
käsiä tehty ruumis taivaassa ja sitä ikävöiden huokaamme – Ei, hän sanoo, että 
haluaisimme ennenaikaisesti päättää tämän ruumiin olemassaolon, vain että me 
huokaamme kaivaten uutta ruumista ja tulevaan maailmanaikaa. "Olla pois ruumiista 
merkitsee olemista Herran tykönä", oli hänen johtopäätöksensä.  
 
Ensimmäinen asia, jonka muistan Isän kertoneen minulle ollessani teini-ikäinen, ehkä 17-
vuotias, koski kirkastettua ruumista: "Kun saat kirkastetun ruumiisi, havaitset, ettei se 
oli maan luonnonlakien alainen." Kysyin: "Mitä tarkoitat?" ja Hän vastasi: "Jos haluat 
kävellä, voit kävellä. Jos haluat juosta, voit juosta. Jos haluat leijua, voit leijua, jos 
haluat lentää, voit lentää. Jos haluat olla jossain ajatuksen nopeudella, voit olla siellä."  
 
Jeesus on kuolleista nousseiden esikoinen niistä monista seuraavista ja tapa jolla Hän 
ilmestyi ihmisille ja hävisi heidän näkyvistään, jopa suljettujen ovien taakse, on kuva 
meistä meidän kirkastetuissa ruumiissamme. Huomaa kuitenkin, että Hän kykeni 
syömään leipää, kalaa ja hunajakakkua opetuslasten kanssa ylösnousemuksensa jälkeen. 
 (Lk. 24: 42, Mk 14: 22 (vihjattu epäsuorasti)) 
 
Se tarkoittaa, että kirkastettu ruumiimme voi syödä ruokaa, joka on maasta; alemman 
luomisjärjestyksen mukaista. Mutta muistatko 1. Kun.19:4-8:sta Eliaa, joka söi enkelin 



toimittamaa ruokaa ja tuo taivaallinen ruoka piti hänet hengissä 40 päivää? Se näyttää 
meille, että taivaallinen ruoka on korkeampaa luontonsa puolesta kuten meidän 
kirkastetut ruumiimme, ja tuo ylhäältä oleva elämä on kuin superruokaa niille alhaisille 
maallisille ruumiillemme, jotka meillä nyt on. Elia kulki 40 päivää yhden aterian 
voimalla. 
 
Tulemme hallitsemaan maan päällä kirkastetussa ruumiissamme. Tulet virtaamaan 
tiedon ja viisauden sanoissa ja muissa lahjoissa tarpeen mukaan hallitaksesi oikein, 
vanhurskaasti niin vanhurskaiden kuin epävanhurskaidenkin edessä. Sinä ja minä 
menemme hallituksen palvelukseen, mutta kirkastetun ruumin ja Hengen lahjojen kera! 
 
Vilkaisu etukäteen 
 
Pohdi sitä, että kun Jeesus palaa ja hallitsee Kuninkaana koko maan piiriä, Hän tekee 
sen Jerusalemista käsin Israelin viimein ottaessa paikkansa maan kansakuntien 
johtajana.  
 
Matteuksen evankeliumissa käytetään Sanaa 'valtakunta' 55 kertaa ja valtaosassa 
käytetyistä tilanteista silloin kun Jeesus puhuu taivasten valtakunnasta. Sanaa käytetään 
Uudessa testamentissa 154 kertaa. Joten meidän täytyy ajatella, mitä kuninkaallisena 
oleminen tarkoittaa, sillä niin meidät on määritelty Kristuksessa: Kuninkaan 
kuninkaalliset lapset.  
 
Me, jotka tunnemme Jeesuksen, olemme prosessissa, jossa teemme Hänestä Kuninkaan 
jokaisella elämämme puolella. Jokaisella elämämme alueella tunnemme Hänet 
Vapahtajana. Mutta Hänen tuntemisensa myös Kuninkaana on koko elämän mittainen 
prosessi, jotka kutsutaan opetuslapseudeksi.  
 
Me, jotka tunnemme Hänet, olemme sydämessämme Hänelle alamaiset, vaikka emme 
aina kuuliaisia mielessämme tai ruumiissamme. Eräänä päivänä meidän kirkastettu 
ruumiimme tulee täydentämään kolminaisuutemme: henkemme, sielumme ja 
ruumiimme tulee olemaan yhtä Hänessä. Virtaamme hengestämme käsin ulos 
sieluumme, joka tulee olemaan 100% uudistunut Hänessä, ruumiiseemme, joka ollen 
taivaallisesta materiaalista, haluaa totella ja on itse asiassa innokas tottelemaan Herraa 
kaikissa asioissa.  
 
Mennyttä on tämä maallinen pukumme, joka haluaa mennä maan ja maailman tietä, 
ollen jatkuvassa kamppailussa, kuten Paavali totesi Room. 7:ssä, sen välillä, mitä 
haluamme tehdä ja mitä päädymme tekemään. Tuo kamppailu tulee olemaan ikuisesti 
mennyttä.  
 
Ollessamme ehyitä ja 100% taivaallisesta materiaalista tehtyjä, henkemme, sielumme ja 
ruumiimme eivät koskaan enää ole huolissaan siitä, saattaisimmeko 10.000 vuoden 
kuluttua kapinoida ja hylätä Jeesuksen tai että saattaisimme tehdä jonkin synnin 
tuhatvuotisessa valtakunnassa ja tulla heitetyksi ulos – EI! Tulemme olemaan 100% 
taivaallisesta materiaalisista tehtyjä, virraten kuten meidät oli suunniteltu, hengestä 
sieluun ja siitä ruumiiseen täydessä harmoniassa.  
 
Olemme kuninkaallisia, tulemme perimään maan. Muista se, kun tämän elämän 
tapahtumat masentavat meitä. Se kestää vain hetken, ja riippumatta siitä, mitä ihmiset 



ajattelevat sinusta nyt, kun Jeesus seisoo vierelläsi ja kertoo Isälle tuntevansa sinut – se 
ratkaisee kaikki mielipiteet sinusta. "nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä 
käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän 
ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena, kuin hän on (täydessä kirkkaudessa)." 
1. Joh. 3: 1-2 
 
Uusi aihe ensi viikolla, siihen saakka, siunauksin, 
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