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JUMALAN VALTAKUNTA I

Väinö Hotti

”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös
kaikki tämä teille annetaan” (Matt.6:33).

Erich Sauer 31.12.1898
– 25.2.1959

”Usko näkyvään Jumalan valtakuntaan vielä vanhan maan päällä oli alkuajan
kristittyjen yleistä hengen omaisuutta. Vasta muodostuvan katolisuuden alussa se
katosi, kuitenkin asetettavaksi taas lampunjalkaan viimeisten vuosisatojen aikana”
(Erich Sauer, Ristiinnaulitun riemuvoitto, s.181).
Julistuksen kohde
”Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: "Tehkää
parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle" (Matt.3:2).
”Ja hän (Jeesus) kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja
saarnasi valtakunnan evankeliumia” (Matt.4:23).
”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa,
todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu” (Matt.24:14).
”Mutta hän sanoi heille: "Minun tulee muillekin kaupungeille julistaa Jumalan
valtakunnan evankeliumia, sillä sitä varten minä olen lähetetty" (Luuk.4:43).
”Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita”
(Luuk.9:2).
”Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Anna kuolleitten haudata kuolleensa, mutta mene
sinä ja julista Jumalan valtakuntaa" (Luuk.9:60).

2

Oikea priorisointi
TV7 / Café Raamattu 26.4.2014 / Leif Nummela / Matti Leisola
”Muistan raamatunjakeenkin vielä, joka pysäytti minut todella. Se on Matt.6:33:
”Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki tämä
teille annetaan.” Jossa Jeesus lupaa, että kaikki se, mitä muut tavoittelee, mä saan
ilmaiseksi, jos mä keskityn oikeisiin asioihin. Ja niin mä rukoilin, että tästä tulisi totta
mun elämässäni. Muistan, kun kävelin vielä Teekkarikylästä Kemian osastolle
Otaniemessä ja tätä pohdin. Siitä on aika monta vuotta. Totta kai se on vaikeaa,
mutta toisaalta se on rikasta ja antoisaa. Olen joskus sanonut, että kristityn elämä
tällä tavalla elettynä on kuin James Bondin elämää: Sitä on kiva seurata tv:stä,
mutta se on aika hurjaa elämää. On monta tilannetta, jossa on joutunut uhkailujen
kohteeksi, jossa on kyseenalaistettu maine – erottamisella uhkailtu.”
MATTI LEISOLA (professori)
Nähtiin kaukaa
Vanhassa testamentissa katseltiin kaukaa Jumalan valtakunnan tukemista:
”Minä näen hänet, en kuitenkaan nyt, minä katselen häntä, en kuitenkaan läheltä.
Tähti nousee Jaakobista, ja valtikka kohoaa Israelista. Se ruhjoo Mooabilta ohimot,
päälaen kaikilta Seetin pojilta” (4. Moos.24:17).
”Sillä totisesti minä sanon teille: monet profeetat ja vanhurskaat ovat halunneet
nähdä, mitä te näette, eivätkä ole nähneet, ja kuulla, mitä te kuulette, eivätkä ole
kuulleet” (Matt.13:17).
”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).
Nyt lähellä
”Niinä päivinä tuli Johannes Kastaja ja saarnasi Juudean erämaassa ja sanoi: "Tehkää
parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle" (Matt.3:2).
”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun
sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme
hänen tykönsä asumaan” (Joh.14:23).
”joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän
salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo” (Kol.1:27).
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”Katso, minä seison
ovella ja kolkutan;
jos joku kuulee
minun ääneni ja
avaa oven, niin minä
käyn hänen tykönsä
sisälle ja aterioitsen
hänen kanssaan, ja
hän minun kanssani”
(Ilm.3:20).

Kenen on taivasten valtakunta?
"Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta” (Matt.5:3;
Raamattu kansalle).
”Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten
valtakunta” (Matt.5:10).
”Ei jokainen, joka sanoo minulle: 'Herra, Herra!', pääse taivasten valtakuntaan, vaan
se, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon” (Matt.7:21).
”ja sanoi: "Totisesti minä sanon teille: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette
pääse taivasten valtakuntaan” (Matt.18:3).
”Niin Jeesus sanoi: "Antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun
tyköni, sillä senkaltaisten on taivasten valtakunta" (Matt.19:14).
”Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niinkuin lapsi,
se ei pääse sinne sisälle” (Mark.10:15).
Kaikki eivät pääse taivaaseen
”ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka
miehen” (2. Tess.3:2).
”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie
kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie
kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät” (Matt.7:13,14).
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"Kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta ovesta, sillä monet, sanon minä teille,
koettavat päästä sisälle, mutta eivät voi” (Luuk.13:24).
Ketkä jäävät ulkopuolelle?
”Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät
huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä
miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat
saa periä Jumalan valtakuntaa” (1. Kor.6:9,10).
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet,
eriseurat, lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille
edeltäpäin sanon, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista
harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21).
”Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella
eikä ahneella - sillä hän on epäjumalanpalvelija - ole perintöosaa Kristuksen ja
Jumalan valtakunnassa” (Ef.5:5).
”Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja
velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä
järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema” (Ilm.21:8).
”Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät” (Ilm.22:15).
Regimenttioppi

Kahden regimentin oppi
Kahden regimentin oppi on Martti Lutherin aikanaan
muotoilema luterilainen opetus Jumalan kahdesta hallinnasta. Luther laati kahden
regimentin oppinsa Rooman kirkon vanhan kahden asteen siveellisyyden opin tilalle.
Kahden regimentin opin mukaan on olemassa kaksi elämänaluetta:
1. Maallinen regimentti (maallinen hallinta / maallinen valtakunta, regnum civile), jossa
miekalla, esivallalla ja maallisilla järjestyksillä on tehtävänsä
2. Hengellinen regimentti (Jumalan hengellinen hallinta / Kristuksen valtakunta, regnum
Christi), jossa taistellaan Jumalan sanalla ja evankeliumilla.
Koska ihminen on luonnostaan paha ja roisto, täytyy esivallan ja miekan käyttää
rankaisukeinoja, ja lain saada aikaan ulkonainen järjestys. Ensimmäiseen regimenttiin
kuuluu siis rankaisu ja pakko. Hengellisessä regimentissä (kirkossa / Kristuksen
valtakunnassa) taas hallitsee evankeliumi ja siten sen leimaava piirre on vapaus.
Molemmat regimentit ovat Jumalan säätämiä, ei vain hengellinen. Regimentit ovat erilaiset
ja erilliset, mutta ne eivät ole irrallisia toisistaan. Ne ilmentävät Jumalan kahtalaista
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herruutta elämässä. Jumala käyttää siis maailmanhallinnassaan kumpaakin regimenttiä:
maallinen on "Jumalan vasen käsi" ja hengellinen "Jumalan oikea käsi". Tässä kohden
luterilainen käsitys regimenteistä poikkeaa vastaavasta reformoidusta käsityksestä, jonka
mukaan Jumalan vastustaja on maallisen regimentin hallitsija. (Wikipedia).
---------------------

Martti Luther otti kantaa lähes kaikkeen ”taivaan ja maan välillä”. Hänen
opetuksessaan on ”kultaa ja multaa”. Regimenttioppi kuuluu jälkimmäiseen
kategoriaan. Tässä Luther on laittanut ”maailman ruhtinaan” rautoihin – ennen
aikojaan. Onhan tämä samalla ”korvausteologiaakin”. Tässä ei ole mitään logiikkaa!
Regimenttiopissa on ”kaikuja katolilaisuudesta”. Paavin kirkko vallan himossaan
asettui kaiken maallisenkin vallan yläpuolelle. Paavi alisti valtansa alle kuninkaita ja
keisareitakin. Paavin vallanhalu tarttui Lutheriinkin; hän otti tosin Jumalan
”kyytipojakseen”. Jumalan ”vasemmasta kädestä” tehtiin apuväline uskovan
pääsemiseksi maallisen vallan kahvaan.
Saatana on häivytetty näyttämöltä – kansojen ja ihmissielujen turmioksi! Saatana,
joka Raamatun mukaan on ”tämän maailman ruhtinas”, pantiin tyystin pois viralta.
”Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse; nyt tämän maailman ruhtinas pitää
heitettämän ulos” (Joh.12:31).
”En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja
minussa hänellä ei ole mitään” (Joh.14:30).
Tässä uskonpuhdistuksen kirkko retkahti paavilliseen ansaan, kun taas reformoidut
pitäytyvät Raamatun ilmoitukseen! Saatanalta ei voida viedä valtaa ennen
tuhatvuotista valtakuntaa:
”Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet
kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja
saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja
lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi, siihen asti kuin
ne tuhat vuotta ovat loppuun kuluneet; sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti
vähäksi aikaa” (Ilm.20:1-3).

1. ARMAHDA, HERRA JUMALA! ME SURREN VALITAMME, KUN VASTAAS NOUSEE
MAAILMA JA UHKAA USKOAMME. SUN SANAS YLENKATSOTAAN JA TOTUUS
MAAHAN POLJETAAN, JA VALHE VALLAN SAAPI.
2. NYT IHMISOPPI ERHEINEEN HALLITSEE MAAILMASSA, EI OTA SANAAS
OHJEEKSEEN. ON VÄÄRYYS KASVAMASSA, YÖ LIENEEKÖ JO EDESSÄ JA VAIVAN
AIKA KÄSISSÄ, TUO ENNUSTETTU ENNEN? (Vvk.159:1,2).

