
                                                                                                                                                                                  1 
 

MUUKALAINEN HALLITSIJANA                                       Väinö Hotti 

Muukalaiseksi synnytään 

Ihmisestä tulee muukalainen tässä maailmassa, kun hän tulee uskoon, ottaa Jeesuksen vastaan ja 

uudestisyntyy: 

”Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat 

hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä” 

(Joh.1:11,12). 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan 

valtakuntaa" (Joh.3:3). 

Muukalaispassi 

Kun matkalaiset eivät maaherralta saaneetkaan passia, niin Paavo (Ruotsalainen) sai siitä 

hengellisen opetuksen. Usein hän sen jälkeen ihmisten sieluntilaa kysellessään tiedusteli: ”Onko 

sinulla passi?” (Saarisalo, Erämaanvaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.54). 

”Hänessä on teihinkin, sittenkuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, 

uskoviksi tultuanne pantu luvatun Pyhän Hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme 

vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi - hänen kirkkautensa kiitokseksi” (Ef.1:13,14). 

Raamatun muukalaisia 

”Eikö ollut muita, jotka olisivat palanneet Jumalaa ylistämään, kuin tämä muukalainen?" 

(Luuk.17:18). 

”Ja toinen heistä, nimeltä Kleopas, vastasi ja sanoi hänelle: "Oletko sinä ainoa muukalainen 

Jerusalemissa, joka et tiedä, mitä siellä näinä päivinä on tapahtunut?" (Luuik.24:18). 

”Ja Jumala puhui näin: 'Hänen jälkeläisensä tulevat olemaan muukalaisina vieraalla maalla, ja 

siellä ne tekevät heidät orjiksensa ja sortavat heitä neljäsataa vuotta” (Apt.7:6). 

”Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niinkuin vieraassa maassa, asuen teltoissa 

Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä” (Hebr.11:9). 

”Uskossa nämä kaikki kuolivat eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa he olivat sen nähneet ja 

sitä tervehtineet ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä” (Hebr.11:13). 

”Rakkaani, niinkuin outoja ja muukalaisia minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, 

jotka sotivat sielua vastaan” (1. Piet.2:11). 

Muukalainen – kanta-asukas 

Kanta-asukas on asunut maassa mahdollisesti syntymästään saakka. Muukalainen on tullut 

maahan myöhemmin. Jos hän ei ole saanut maan kansalaisuutta, hänen oikeutensa ovat 

rajoitetut. 
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”OON VIERAS, MUUKALAINEN MÄ AINA PÄÄLLÄ MAAN. MUN KOTINI EI TÄÄLLÄ ALHAALLA 

OLEKAAN. YLHÄÄLLÄ KOTI MULLA ON LUONA JUMALAN, AUTUUDEN, RAUHAN MAASSA. JA 

SINNE HALAJAN” 

”OI, KOTI RAKKAHIN. EN LÖYDÄ VERTAA SULLE MÄ MISSÄÄN PÄÄLLÄ MAAN” (HLV 529:1). 

Hallintotehtävät 

Muukalainen (toismaalainen) ei voi osallistua maan hallintaan kanta-asukkaiden tavoin. 

Suomessahan tämä koskee tänään erikoisesti puolustusvoimia. 

Muukalaisen identiteettiin ei kuulu maan hallintaan osallistuminen. 

Sodomalaisten mielipide 

”Mutta he vastasivat: "Mene tiehesi!" Ja he sanoivat: "Tuo yksi on tullut tänne asumaan 

muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii hallitsemaan” (1. Moos.19:9). 

Jumalattomat sodomalaiset sanoivat yleispätevän totuuden: muukalaisen ei sovi hallita! 

Muukalaisstatus ei sisällä oikeutta hallintaan! 

Uskovan yhdyskunta on taivaassa 

”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta 

Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin 

kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itsellensä alamaiseksi” (Fil.3:20,21). 

Uskovan alennustilaan tässä maailmassa kuuluu muukalaisuus ja osattomuus tämän maailman 

hallinnasta. Uskova saa hallituspaikat uudessa maailmassa: 

”Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta…ja he virkosivat 

eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa tuhannen vuotta” (Ilm.20:4). 

Regimenttioppi 

Regimenttiopilla tarkoitetaan luterilaisuuden käsitystä Jumalan kahdesta tavasta hallita 
luomaansa maailmaa ja huolehtia siitä. Toisaalta Jumala hallitsee ”vasemmalla kädellään” eli 
laillisen esivallan, yhteiskunnan lakien ja oikeusjärjestyksen sekä erilaisten virkojen ja 
tehtävien välityksellä. Tätä kaikkea kutsutaan maalliseksi regimentiksi. Pitäessään 
järjestystä ja laillisuutta voimassa esivalta suojelee elämää ja edistää oikeuden tapahtumista. 
Tarvittaessa sillä on myös oikeus rangaista niitä, jotka rikkovat lähimmäisenrakkauden 
periaatetta vastaan sekä käyttää pakkokeinoja. Tällöinkin esivalta on Jumalan palveluksessa. 
Esivallan on kuitenkin kyettävä perustelemaan toimintansa järjellä ja pidettävä kiinni 
oikeudenmukaisuudesta. 

Toisaalta Jumala käyttää hallintavaltaansa ”oikealla kädellään” eli kirkon kautta. Näin tapahtuu 
silloin, kun kirkko huolehtii Jumalan sanan julistamisesta ja sakramenteista. Näiden tarkoitus 
on synnyttää ja vahvistaa uskoa sekä auttaa kristittyä elämään Jumalan tahdon mukaisesti. 
Tätä puolta Jumalan hallintavallasta kutsutaan hengelliseksi regimentiksi. Se tähtää 
samaan päämäärään kuin maallinen regimentti, mutta keinot ovat erilaiset. Hengelliseen 
regimenttiin eivät kuulu pakko, rangaistukset eivätkä vaatimukset. Kun ihminen uskoo ja 
haluaa elää Jumalan tahdon mukaisesti, myös lähimmäisenrakkaus ja oikeudenmukaisuus 
voivat toteutua  (netti). 

https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Luterilaisuus
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Jumala
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Kirkko
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Jumalan_sana
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Sakramentti
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Kiistanalainen raamatunkohta 

”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin 
kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, 
se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä 
tuomion” (Room.13:1,2). 

Tämä on kiistanalainen: 

”He ovat asettaneet kuninkaita, mutta ei se ole ollut minusta; ovat asettaneet ruhtinaita, mutta 
minä en ole siitä tiennyt” (Hoos.8:4). 

Jälkimmäisen jakeen tueksi tulee kokemus (empiirisyys) ja terve maalaisjärki; Hitleriä, Stalinia ym. 
on mahdotonta nähdä ”Jumalan asettamaksi”.  

”Miksi ette jo itsestänne päätä, mikä oikeata on?” (Luuk.12:57). 

------------------ 

Muukalaiset vallan kahvaan 

Regimenttioppi ei nouse Raamatun pohjalta. TUNNUSTUSKIRJOJEN allekirjoittajina esiintyy monia 
maallisia vallanpitäjiä: keisari, vaaliruhtinaita, herttuoita. kreivejä, aatelismiehiä, pormestareita, 
kaupunginjohtajia jne. Regimenttioppi avaa uskoville portin yhteiskunnalliselle areenalle. 

300 – luvulla kristinusko tuli Rooman valtionuskonnoksi. Samalla kirkko pääsi jakamaan valtaa 
valtiovallan kanssa. Tämä vallanjako täytyi ottaa huomioon regimenttiopissa. Kirkko luopui 
muukalaisuudesta ja sai hovikelpoisuuden valtiossa. Tällöin oli luonnollista, että myös 
hallituspaikat ja hallitusvastuu avautuivat. Kirkolla ei ollut voimaa ja eikä ryhtiä jättäytyä 
muukalaisen asemaan. Se hylkäsi korkean taivaallisen kutsumuksensa. 

Regimenttioppi on kompromissi, joka tehtiin molempien regimentin edustajien kesken. Kirkko 
(katolinen) oli keskiajalla suuri vallankäyttäjä. Kirkko (muukalaiset) halusivat tasavertaisen aseman 
hallintopaikkojen täytössä. Kirkko ei halunnut olla vain ”sivustakatsoja”, vaan se halusi osansa 
maallisessa vallankäytössä. Tämä kuitenkin edellytti teologian muutosta ja rustausta, 
korvausteologiaa. Kirkko ja maailma sekoittuivat. Tämä on kansankirkon ydin. Samalla 
irrottauduttiin apostolisesta kirkosta. Kirkon olemus (substanssi) muuttui. 

Siispä Jumala laitettiin hallitsijaksi kahden regimentin alueella. Muukalaiset sijoitettiin 
”hengelliseen regimenttiin”, muut ”maalliseen”.  Tätä kautta tehtiin samalla kaikista  ”Jumalan 
palvelijoita”.  ”Jako kahteen” poistui. Uskovat palvelivat Jumalaa hengellisessä regimentissä 
kääntymätön kansanosa taas maallisessa. Näin nämä kaksi sulassa sovussa vihittiin Jumalan 
palvelijoiksi! Itse asiassa tällöin muukalaisilta riistettiin ”muukalaispassi” ja korvaukseksi annettiin 
paikka maallisessa hallinnassa. 

Kuka hallitsee maailmaa? 

Raamatun mukaan Saatana on tänään maailman hallitsija: 

”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman 
valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä 
minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun 
eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun” (Luuk.4:5-7). 
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”En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei 
ole mitään” (Joh.14:30). 

Maailman ruhtinas syrjäytetään 

Tässä on regimenttiopin suuri harha. Raamattu kuvaa Saatanan tämän maailman ruhtinaaksi ja 
hallitsijaksi. Raamattu todistaa, että ennen pitkää kaikki maailman hallinta siirtyy Jumalalle, mutta 
vielä ei ole se aika! Saatanalta otettiin maailman herruus liian aikaisin!  

On mahdotonta, että kirkko huomaamatta ja pelkkänä ilmoitusasiana sanoo maailmanhallitsijan 
toimestaan irti! Regimenttioppi häivyttää Saatanan kokonaan maailman valkokankaalta! Saatanan 
todellinen viraltapano kuitenkin tapahtuu vasta aikojen lopulla – Jumalan ja Saatanan 
valtakamppailun suuressa loppunäytöksessä.  

”Ja perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen, jossa myös peto ja väärä profeetta 
ovat, ja heitä vaivataan yöt päivät, aina ja iankaikkisesti” (Ilm.20:10). 

”sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, kukistettuaan kaiken 
hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitseman "siihen asti, kunnes hän on 
pannut kaikki viholliset jalkojensa alle". Vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Sillä: "kaikki 
hän on alistanut hänen jalkojensa alle". Mutta kun hän sanoo: "kaikki on alistettu", niin ei 
tietenkään ole alistettu se, joka on alistanut kaiken hänen allensa. Ja kun kaikki on alistettu Pojan 
valtaan, silloin itse Poikakin alistetaan sen valtaan, joka on alistanut hänen valtaansa kaiken, että 
Jumala olisi kaikki kaikissa” (1. Kor.15:24-28). 

Vallan kiusaus 

Jeesus voitti tämän kiusauksen: 

”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman 
valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä 
minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun 

eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun”. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää 
kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'” (Luuk.4:5-8). 

Kirkko lankesi 

300 – luvulla kirkko lankesi tähän kiusaukseen. Kirkko meni naimisiin valtiovallan kanssa; kirkosta 
tuli Rooman valtionuskonto. Tämä oli ”suuri luopumus”, josta kirkko ei ole koskaan toipunut. 
Tämän jälkeiset monet lankeemukset versovat tästä kohtalokkaasta tapahtumasta. Myös 
regimenttioppi nousee tapahtumasta. Tällöin epäraamatullinen kansanvalta vyöryi kirkkoon 
kaikella voimallaan. 

Tämä oli muukalaisille ”Eesaun kauppa” 

Maallisten etujen vastineeksi uskovat luopuivat muukalaisuudestaan. Ja se oli huono kauppa! 

”Kerran, kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, tuli Eesau kedolta nälästä nääntyneenä. Ja Eesau 
sanoi Jaakobille: "Anna minun särpiä tuota ruskeata, tuota ruskeata keittoa, sillä minä olen nälästä 
nääntynyt". Sentähden hän sai nimen Edom. Mutta Jaakob sanoi: "Myy minulle ensin 
esikoisuutesi". Eesau vastasi: "Katso, minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani 
teen?" Jaakob sanoi: "Vanno minulle ensin". Ja hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa 
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Jaakobille. Ja Jaakob antoi Eesaulle leipää ja hernekeittoa. Ja hän söi ja joi, nousi ja meni 
matkoihinsa. Niin halpana Eesau piti esikoisuutensa” (1. Moos.25:29-34). 

” ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi 
esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta 
perimään, hyljättiin; sillä hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi” 
(Hebr.12:16,17). 

Näin toteutettiin Lootin Sodoman politiikkaa; ja se samalla laillistettiin. Lootista tehtiin uskovan 
esikuva, vaikka Raamattu esittää hänet puolisydämisenä ja maailmanmielisenä kristittynä. 
Tänäänkin "lootit”, puolivillaiset uskovat hamuavat hallituspaikkoja! 

"Tuo yksi on tullut tänne asumaan muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii hallitsemaan” (1. 
Moos.19:9). 

Riippuu kaupungista 

”Ja harrastakaa sen kaupungin menestystä, johon minä olen teidät siirtänyt, ja rukoilkaa sen 
puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidän menestyksenne” (Jer.29:7). 

Tämä ei ole yleinen ohje, vaan se oli annettu Baabelin pakkosiirtolaisuudessa olevalle Israelille. 
Kansan ei tulee odottaa pikaista pääsyä kotimaahansa, vaan sen tulee jatkaa normaalia elämää 
pakkosiirtolaisuudessa. 

Loot ehkä ajatteli Sodoman menestystä, mutta hänen ei ollut lupa jäädä sinne. Monet Suomen 
kaupungit voivat olla syntisempiä kuin Sodoma.  Uskova ei voi silloin ajatella sen menestystä! 

Regimenttiopin mukaan Jumala vasemmalla kädellään hallitsee myös ”sodomoita”, mutta tästä 
huolimatta uskova ohjataan sieltä pois. Uskova ei voi toimia siellä ”Jumalan työtoverina”. Tämä 
kyllä viittaa siihen, ettei Sodomassa ole Jumalan hallintaa; tämä kumoaa Jumalan vasemman 
käden hallinnan! 

Mitä on menestys? 

Toisaalta ”menestys” merkitsee nimenomaa menestystä sielunasiassa. Jos uskova lähtee 
hakemaan kaupungille ”maallista menestystä”, hän on ”joron jäljillä”. Uskova on kutsuttu ”Herran 
elovainiolle” toteuttamaan lähetyskäskyä: 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 
minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla 
heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne 
joka päivä maailman loppuun asti” (Matt.28:18-20). 

Sodoma ja maallinen regimentti 

Sodoman hallinto kuului todennäköisesti maallisen regimentin (Jumalan vasemman käden) piiriin. 
Miksi Jumala ei käyttänyt Lootia tässä piirissä? Tämä ei kerro Jumalan hallinnasta Sodomassa – ei 
oikean eikä vasemman käden. Saatana joukkoineen hallitsi Sodomassa; uskova joutuu lähtemään:  

”Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa; sillä mitä yhteistä on 
vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Ja miten sopivat 
yhteen Kristus ja Beliar? Tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa?” (2. 
Kor.6:14,15). 
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Jumalan hallinta 

Jumalan hallinta on totta vain siellä, missä Sana on ohjenuorana. Edelleen tämä hallinta toteutuu 
ainoastaan uskovien välityksellä. Ilman Sanaa ja ilman uskovia on erehdyttävää puhua Jumalan 
hallinnasta. SE ON UTOPIAA! 

Kaksi suuntaa 

Raamattu osoittaa uskovan elämälle kaksi suuntaa: 1. Jumalaa kohti. 2. Jumalasta poispäin. Nämä 
ovat uskovan valittavissa. 

AABRAHAM 

"Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi", ja häntä sanottiin Jumalan 
ystäväksi” (Jaak.2:23). 

Jumalan ystävyys ja maailman ystävyys eivät sovi yhteen:  

”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan? Joka 
siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen” (Jaak.4:4). 

”Lähemmä, oi Jeesus, sinua, Lähemmä sä vedä minua. Armossasi päivä päivältä 
Luoksesi mua vedä lähemmä!” (HLV 305:1). 

Uskovan kaipaus on: Lähemmä Jeesusta ja lähemmä Jumalaa: 

”Jumala, sinä olet minun Jumalani, sinua minä etsin varhain; sinua minun sieluni janoaa, sinua 
halajaa minun ruumiini kuivassa ja nääntyvässä, vedettömässä maassa” (Ps.63:2). 

Aabrahamilla oli tämä suuntaus. Tämä teki hänestä Jumalan ystävän.  

”En saa, en tahdo elää itselleni, En enää itselleni kuulukaan. Sulle, oi Jeesus, annan 
sydämeni Ja uhrina sen kannan nyt sulle yksin vaan. Sieluni kaipaa, Jumalaa se 
kaipaa, Kuin tuorehille lähteille peura halajaa” (HLV 189:1). 

Aabraham: mahdollisimman kauas Sodomasta; lähelle Jumalaa. 
 
Loot: mahdollisimman lähelle Sodomaa; mutta kuitenkin Herran omana. Tässä tulee 
regimenttioppi avuksi; Jumala hallitsee maallistakin regimenttiä! Sinun ei tarvitse ottaa pesäeroa 
maailmaan. 
 

Tänäänkin uskovat jakautuvat näihin kahteen ryhmään! 
 

Loot kuikaili Sodomaan ja maailmaan päin. Hän halusi olla sekä maailman että Jumalan ystävä. 
Mutta se ei onnistunut; hän joutui ratkaisun paikalle.  

Lootia sitoi Sodomaan ”virka”. Hän oli ehkä peräti pormestari: 

”Ja ne kaksi enkeliä tulivat Sodomaan illalla, ja Loot istui Sodoman portissa; ja nähtyänsä heidät 
Loot nousi heitä vastaan ja kumartui maahan kasvoillensa” (1. Moos.19:1). 

Lootin sydän oli Sodomassa; hän oli pikku hiljaa siirtynyt Sodomaa kohti. Loot ei voinut vastustaa 
Sodoman kutsua ja kiusausta: 
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”Ja Loot nosti silmänsä ja näki koko Jordanin lakeuden olevan runsasvetistä seutua; ennenkuin 
Herra hävitti Sodoman ja Gomorran, oli se Sooariin saakka niinkuin Herran puutarha, niinkuin 
Egyptin maa. Niin Loot valitsi itselleen koko Jordanin lakeuden ja siirtyi itään päin, ja he erkanivat 
toisistaan. Abram asettui Kanaanin maahan, Loot asettui lakeuden kaupunkeihin ja siirtyi 
siirtymistään telttoineen Sodomaan asti. Mutta Sodoman kansa oli kovin pahaa ja syntistä Herran 
edessä” (1. Moos.13:10-13). 

Maailmanmieliselle Lootille oli Sodomasta lähtö vaikeaa: 

”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, 
jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden". Ja kun hän vielä vitkasteli, 
tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä 
Herra tahtoi säästää hänet, ja veivät hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia. Ja 
viedessään heitä ulos sanoi mies: "Pakene henkesi tähden, älä katso taaksesi äläkä pysähdy 
mihinkään lakeudella. Pakene vuorille, ettet hukkuisi." Mutta Loot sanoi heille: "Oi herrani, ei 
niin! Katso, palvelijasi on saanut armon sinun silmiesi edessä, ja suuri on sinun laupeutesi, jota olet 
minulle osoittanut pelastaaksesi henkeni, mutta minä en voi päästä pakoon vuorille; pelkään, että 
onnettomuus saavuttaa minut ja minä kuolen. Katso, tuolla on kaupunki lähellä, vähän matkan 
päässä, paetakseni sinne; salli minun pelastua sinne - onhan se vähän matkan päässä - jäädäkseni 
eloon” (1. Moos.19:15-20). 

 

1.  JUMALA OMPI LINNAMME JA VAHVA TURVA AIVAN, 
     ON MIEKKAMME JA KILPEMME AJALLA VAARAN, VAIVAN  
     SE VANHA VAINOOJA, KAVALA, KAUHEA, ON KIIVAS KIUKKUINEN 
     JA JULMA, HIRMUINEN. VAIN HERRA HÄNET VOITTAA. 
 
2. ON TURHA OMA VOIMAMME, VÄÄRYYDEN VALTAA VASTAAN. 
     ME TURMAN VALLAT VOITAMME HERRASSA AINOASTAAN. 
     HÄN, KRISTUS, KUNINGAS, ON VOITONRUHTINAS, LYÖ JOUKOT 
     HELVETIN, NE TALLAA JALKOIHIN, JA VOITON MEILLE SAATTAA. 
      
3. MAAILMA VAIKK` OIS TÄYNNÄNSÄ, PIMEYDEN ENKELEITÄ, 
     PÄÄLLEMME SYÖSTEN PÄÄNÄNSÄ, HE EIVÄT VOITA MEITÄ. 
     NE RAIVOTKOHOT VAAN, JA SYÖSKÖÖT KIUKKUAAN, NE SAANEHET 
     JO ON HERRALTA TUOMION. YKS SANA HEIDÄT KAATAA.   
 
4.  SE SANA SEISOO VAHVANA, HE EI VOI SITÄ KESTÄÄ.  
     KUN KANSSAMME ON JUMALA, KEN MEILTÄ VOITON ESTÄÄ. 
     JOS VEIS HE HENKEMME, OSAMME, ONNEMME, NE HEIDÄN 
     OLKOHON, VAAN MEIDÄN IÄT ON, JUMALAN VALTAKUNTA. 

 


