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RUKOUKSEN KUULEMISESTA ll

Väinö Hotti

(nettikuva)
Rukous esivallan puolesta:
”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole
esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat”
(Room.13:1).
”Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta,
että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja
kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme,
joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden” (1.
Tim.2:1-4).
TOISAALTA valtion tilanne voi muuttua niin jumalattomaksi, ettei rukoukselle ole
edellytyksiä. On menty liian pitkälle (ruudin haaskausta!):
”Mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan
huutoa ja rukousta äläkä niillä minua ahdista; sillä en minä sinua kuule” (Jer.7:16).
”Ja Herra sanoi minulle: "Älä rukoile tämän kansan puolesta, sen hyväksi. Vaikka he
paastoavat, en minä kuule heidän huutoansa, ja vaikka he uhraavat polttouhreja ja
ruokauhreja, en minä heihin mielisty, vaan miekalla, nälällä ja rutolla minä heidät
lopetan” (Jer.14:11,12).
”Mutta sinä älä rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan
huutoa ja rukousta, sillä en minä kuule, kun he minua avuksi huutavat
onnettomuutensa tähden” (Jer.11:14).
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”Ja Herra sanoi minulle: "Vaikka Mooses ja Samuel seisoisivat minun
edessäni, ei minun sieluni taipuisi tämän kansan puoleen. Aja heidät pois minun
kasvojeni edestä, he menkööt!” (Jer.15:1).
MAAILMAN RUHTINAS
"Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se
on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon" (Luuk. 4:6).
"Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa" (1.
Joh. 5:19).
"He ovat asettaneet kuninkaita, MUTTA EI SE OLE OLLUT MINUSTA; ovat asettaneet
ruhtinaita, mutta minä en ole siitä tiennyt" (Hoos. 8:4).
”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle,
jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa
muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat
Jumalan asettamat” (Room.13:1).
”Alleviivauksia Paasikiven Raamatussa on
toistasataa. Roomalaiskirjeen 13. luvussa on
Paasikivi merkinnyt omakohtaisen
kantansa: "Sopiiko tämä myös diktatuuri
maihin?" (Wikipedia).
(nettikuva)
JUHO KUSTI PAASIKIVI
27.11.1870 – 14.12.1956
Kun Paasikiven erityisenä harrasteena oli historia, Jesajan kirjasta tuli hänen mieliluettavaansa Raamatussa…Vain yhteen kohtaan lukija on merkinnyt omakohtaisen
kantansa. Roomalaiskirjeen 13. luvun sisältäessä sanan siitä, että jokainen esivalta,
millainen lieneekin, on Jumalalta, presidenttimme on merkinnyt laitaan kysymyksensä: ”Sopiiko tämä myös diktatuurimaihin?” (ISO RAAMATUN TIEOSANAKIRJA l).

AMILLENNIALISMI (teh. Väinö Hotti)
Tämän opin mukaan ei ole ”kirjaimellista tuhatvuotista valtakuntaa”. ORIGENES
kannatti tätä oppia ja AUGUSTINUS ” vei tämän kannan voittoon kirkon piirissä.
”Hän tulkitsi tuhatvuotisen valtakunnan hengellisesti ja opetti, että Kristuksen kirkko
on valtakunta, jossa pyhät hallitsevat. Hän asetti valtakunnan syntymisen Kristuksen
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ensimmäisen saapumisen yhteyteen ja väitti, että saatana sidottiin jo silloin, kun
Kristus voitti ristillä. Ilm.20:4.5: ssä sanotaan, että ensimmäinen ylösnousemus
tapahtuu valtakunnan alkamisen yhteydessä. Augustinus tulkitsee tämän
symbolisesti, ja hänen mielestään se viittaa kääntymykseen, parannukseen.
Parannuksen yhteydessä ihmiset nousevat ylös uuteen elämään.
Augustinuksen näkemyksestä tuli katolisen kirkon virallinen oppi tässä asiassa.
Hänen käsityksensä omaksuivat myös uskonpuhdistajat, sekä LUTHER että CALVIN.
Tähän näkökantaan pitäydytään myös Augsburgin tunnustuksessa, jonka 17:nnessä
artiklassa tuomitaan ne, ”jotka nyt levittävät juutalaisia oppeja, joiden mukaan
hurskaat tulevat saamaan herruuden maailmassa ennen kuolleiden ylösnousemusta.
sen jälkeen kun jumalattomat on kaikkialla kukistettu.”…
Perkele on vangittu ”evankeliumin kahleilla”, eikä hän voi toimia vapaasti siellä,
missä Jumalan sanaa julistetaan. Me elämme nyt tuhatvuotisessa valtakunnassa, ja
olemme ehkä lähellä sitä aikaa, jolloin perkele päästetään taas irti, jotta hän lähtisi
eksyttämään maan kansoja” (NOVUM 4, 978).
AVAIN REGIMENTTIOPPIIN
Regimenttioppi on jo järjelle kompastuskivi; siinä ei ole mitään järkeä! Edellä oleva
Novumin lainaus antaa lopullisen sinetin sille, että tämä oppi on HARHAOPPI!
Jumalan kahden käden hallinta perustuu em. harhaan tuhatvuotisesta valtakunnasta
ja saatanan sitomisesta. Tätä oppia vastaan on sekä Raamatun että käytännön
(empiirinen) todistukset:
RAAMATUN TODISTUS
1. Tuhatvuotinen valtakunta on ”rauhanvaltakunta”:
”Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he
takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa
vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan” (Jes.2:4).
Tänään meillä on sotia enemmän kuin koskaan!
2. Jumalan tuntemus on kaikkialla:
”Sillä maa on oleva täynnä Herran kunnian tuntemusta, niinkuin vedet peittävät
meren” (Hab.2:14).
”Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'.
Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä
annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä” (Jer.31:34).
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Tänään jumalattomuus rehottaa kaikkialla!
3. Pitkä elinikä
”Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei
täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta
satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen” (Jes.65:20).
4. Rauha eläinten kesken
”Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niinkuin raavas, ja
käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa
eikä vahinkoa, sanoo Herra” (Jes.65:25).
5. Saatana sidottu
Ajassamme saatana riehuu ennen näkemättömällä innolla. Ilmestyskirjan ennustus
toteutuu silmiemme nähden:
”Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta
vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" (Ilm.12:12).
Sokea on ihminen, joka näkee tuhatvuotisen valtakunnan merkit ajassamme! Vain
perkeleen sokaisema ihminen tulkitsee aikaamme tuhatvuotiseksi valtakunnaksi!

VÄÄRÄN TULKINNAN TUHOISAT SEURAUKSET
Jumala hallitsee kahdella kädellä - regimenttioppi
Saatana on tämän valheellisen tulkinnan mukaan tänään ”karanteenissa”. Jumala
hallitsee maailmaa suvereenisti – kahden käden avulla. Tämä on kaunista puhetta,
mutta siinä on yksi paha vika: SE EI OLE TOTTA!
Vallansiirto
Maailmassa oleva saatanan valta on siirretty ”Jumalan vasemmalle kädelle”. Tämä
on kirkon törkeä ja valheellinen temppu! Tässä on idealisoitu maailman valtakuviot!
Tässä on ”taustapiruna” kansankirkkoideologia”. Rajat Jumalan valtakunnan ja maailman välillä on häivytetty. On vain yksi kansa, Jumalan kansa. Tämä avaa portit
myös uskovan yhteiskunnalliseen osallistumiseen – uskova hallitsee Jumalan
työtoverina. Vapaitten suuntien toiminta, katteeton toivon julistus ja antinomismi
nousevat samasta AMILLENNIALISMIN maaperästä!

