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Missio Savo 
Kotikirkko Riistavesi 30.11.2013 
Raamattutunti: Väinö Hotti 
 
KUNINKAASI TULEE! 
 
Tulkoon sinun valtakuntasi 
 
Rukouselämä pyörii usein liian pienissä ympyröissä, omaisissa ja muuten läheisissä. Isä meidän – 
rukous kehottaa rukoilemaan Jumalan valtakunnan tulemisen puolesta. Jeesus itse opettaa, että 
jos me ensisijaisesti tavoittelemme Jumalan valtakuntaa, ajallisetkin hoituvat siinä ohessa. 
 
”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille 
annetaan” (Matt.6:33). 
 
Viisas kuningas 
 
”Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, 
tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa 
oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan 
nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyk-sellä. 
Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. (Jes.11:2-5). 
 
Kuninkaan kutsu 
 
Etsikkoaikana Kuningas kutsuu syntistä valtakuntaansa. Se voi olla samalla  sekä pelastus- että 
työkutsu. On suurenmoinen asia, että syntiselle tarjoutuu tilaisuus lähteä kuninkaan pojan häihin 
ja hänen työvainiollensa.  
 
"Taivasten valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka laittoi häät pojallensa.  Ja hän lähetti 
palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita” (Matt.22:2-3). 
 
"Sillä taivasten valtakunta on perheenisännän kaltainen, joka varhain aamulla lähti ulos 
palkkaamaan työmiehiä viinitarhaansa… ja hän sanoi heille: 'Menkää tekin minun viinitarhaani, ja 
mikä kohtuus on, sen minä annan teille'. (Matt.20:1,4). 
 
Olin Lahden rautatieasemalla odottamassa junaa. Huomioni kiintyi vähän loitommalla seisovaan 
kolmen miehen muodostamaan ryhmään. Tunsin heistä kaksi lahtelaisiksi juristeiksi. Korviini 
kantautui seuraava keskustelu: ”Mitä sinä nykyään oikein puuhailet?” Tähän vastasi selin minuun 
päin seissyt, jota en heti tuntenut: ”Olen mennyt suuren Kuninkaan palvelukseen enkä kadu sitä.” 
Puhuessaan hän samalla kääntyi, jolloin tunsin hänet Urho Muromaksi (Tottelin taivaallista näkyä, 
s.20). 
 
Kuninkaan lähettiläänä 
 
”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa 
ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän 
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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). 
 
Ihminen voi väheksyä Jumalan lapsen virkaa. Hän on kuitenkin ”suurlähettiläs”. 
 
”Pitäköön siis jokainen huolta siitä, että on varmaakin varmempi kutsumuksestaan ja opistaan, 
jotta vähääkään epäilemättä ja pelkäämättä uskaltaisi Paavalin kanssa sanoa: ´Vaikka me tahi 
enkeli taivaasta` jne.” (Martti Luther). 
 
Sinun täytyy uskoa kutsumukseesi Herran todistajana. Sinun täytyy 
epäröimättä uskoa, että Jumala on tosiaan valinnut sinut julistamaan 
evankeliumia. Silloin sinä julistat sitä rohkeasti ja luottavasti. Sinä 
tunnet silloin käyväsi tehtävääsi, koska sinulla on siihen erityinen kutsumus. 
Jos sinulla mahdollisesti on tunne siitä, että sinä olet vain tunkeilija, 
sinä et tule suorittamaan mitään merkittävää. Sinusta tulee vain ontuva, 
epävarma ja anteeksipyytelevä saarnaaja, jonka saarnasta ei kukaan välitä. 
Olet viisas, ellet ala saarnata, kunnes olet varma siitä, että Jumala on 
kutsunut sinut siihen työhön (S.H. Spurgeon, Sielujenvoittaja, ss.38-39). 
 
- Vaikka olen nuori, olen saanut sanottavani Jumalalta. Jumalan Sana sanoo niin ja niin, ja teidän 
täytyy uskoa, mitä Jumala sanoo, sillä muuten 
joudutte kadotukseen. 
Teitä kuuntelevat ihmiset tulevat sanomaan: - Tuo nuori mies uskoo tosiaan johonkin, ja hyvin 
todennäköisesti muutamat heistä tulevat uskoon. Jumala käyttää palvelijainsa uskoa 
synnyttääkseen uskon muissa. Saatte olla varmat siitä, että sieluja ei milloinkaan pelastu sellaisen 
saarnaajan kautta, joka epäilee. Ja jos saarnaatte epäilyksiänne ja ongelmianne, niin se ei 
koskaan voi johdattaa sieluja ratkaisuun Kristuksen puolelle (emt. s.40). 
 
”Sillä me emme julista itseämme, vaan Kristusta Jeesusta, että hän on Herra ja me teidän 
palvelijanne Jeesuksen tähden” (2. Kor.4:5). 
 
Kuninkaan pöydässä 
 
Raamatun mukaan uskova saa aterioida kuninkaan pöydässä. 
 
”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). 
 
”Daavid sanoi hänelle: "Älä pelkää, sillä minä teen sinulle laupeuden isäsi Joonatanin tähden, ja 
minä palautan sinulle isoisäsi Saulin kaiken maaomaisuuden, ja sinä saat aina aterioida minun 
pöydässäni".  Siiba sanoi kuninkaalle: "Aivan niinkuin herrani, kuningas, käskee palvelijaansa, on 
palvelijasi tekevä". - "Niin, Mefiboset on syövä minun pöydässäni, niinkuin hän olisi kuninkaan 
poikia." (2.Sam.9:7,11). 
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Kuninkaallisessa seurassa 
 
Jos sinut on temmattu helvetin alhosta Kristuksen armosyliin, ja jos sinulle on valmistettu sija 
ruhtinaiden joukkoon Jumalan perhekunnassa, niin minkälaisena laupeuden esimerkkinä sinun 
silloin tulisikaan elää. Lunastettu, uudistettu sielu, miten määrättömästi oletkaan velkaa 
Kristukselle. Miten erikoisella tavalla sinun onkaan vaellettava ja suoritettava jokainen 
velvollisuutesi. Minkä ylistys- ja kiitospäivän pitäisi sunnuntain sinulle olla. Mikä taivas olla 
seurakunnan yhteydessä – olla Kristuksen kanssa enkelien ja pyhien seurassa! (Wilcox, Kallis 
hunajan pisara). 
 
”vaan te olette käyneet Siionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen 
Jerusalemin tykö, ja kymmenien tuhansien enkelien tykö,  taivaissa kirjoitettujen esikoisten 
juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala, ja täydellisiksi 
tulleitten vanhurskasten henkien tykö”(Hebr.12:22-23). 
 
Hallitsevat Kristuksen kanssa 
 
”Älä pelkää, sinä piskuinen lauma; sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan” 
(Luuk.12:32). 
 
”ja minä säädän teille, niinkuin minun Isäni on minulle säätänyt, kuninkaallisen vallan, niin että te 
saatte syödä ja juoda minun pöydässäni minun valtakunnassani ja istua valtaistuimilla ja tuomita 
Israelin kahtatoista sukukuntaa. (Luuk.22:29-30). 
 
”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” (Ilm.20:4). 
 
Syntyneet kuninkaallisiksi 
 
”Niin päällikkö meni Paavalin luo ja sanoi hänelle: "Sano minulle: oletko sinä Rooman 
kansalainen?" Hän vastasi: "Olen". Niin päällikkö sanoi: "Minä olen paljolla rahalla hankkinut 
itselleni tämän kansalaisoikeuden". Paavali sanoi: "Mutta minulla se on syntymästäni asti". 
(Apt.22:27-28). 
 
Uudestisyntyminen (Joh.3:3) synnyttää kuninkaan perheeseen. 
 
”Oi, mikä armo, täällä jo olla Jumalan lapsi ja perillinen! Toisille viedä saan taivaista sanomaa, 
Jonka soi Isäni armollinen” (Ristin lauluja, 19). 
 
PRINSSI PHILIP (David Pawson) 
 
Olemme suoraselkäisiä ihmisiä. Meidän kuuluu kulkea pää pystyssä. 
”Sanoin sen eräälle hiukan rammalle pojalle. Kaikki tönivät ja kiusasivat häntä, oma perhekin ja 
työpaikalla.  Kysyin häneltä, mikä hänen nimensä on? Hän vastasi: ”Philip”. Kysyin häneltä: ”Kuule 
Philip, oletko kristitty?” Hän sanoi: ”kyllä”. Kysyin: ”Rakastatko Herraa?” Hän sanoi: ”kyllä”. Sanoin 
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hänelle: ”Tästä lähtien sinä olet prinssi Philip.” ”Katso joka aamu peiliin ja sano: ”Hyvää huomenta, 
prinssi Philip.” Sanoin: ”Nosta katseesi maasta.” Hänen päänsä roikkui, hän nosti sen. 
Hän kysyi, miten ihmeessä tiesin? Tiesin, mitä? Hän sanoi: ”Tehtaalla minua haukutaan prinssi 
Philipiksi.”  Mutta on totta, sanoin. Kun he sanovat niin, tiedät nyt, että he ovat oikeassa. 
Se auttoi häntä kulkemaan pää pystyssä. Näytä sinäkin, että olet kuninkaallista perhettä! Olet 
prinssi, kirjaimellisesti kuninkaallinen maan päällä. Nosta pääsi pystyyn!” Saat luottamusta 
itseesi ja toisiin ja puhut heille rohkeammin. Ja se antaa sinulle luottamuksen Jumalaan, koska olet 
varma, että olet hänen poikansa. 
 
Kuninkaallinen elämä 
 
Kuninkaan perheeseen kuuluminen edellyttää määrätynlaista käyttäytymistä: 
 
”Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niinkuin saamanne 
kutsumuksen arvo vaatii” (Ef.4:1). 
 
Sen minä siis sanon ja varoitan Herrassa: älkää enää vaeltako, niinkuin pakanat vaeltavat mielensä 
turhuudessa, nuo, jotka, pimentyneinä ymmärrykseltään ja vieraantuneina Jumalan elämästä 
heissä olevan tietämättömyyden tähden ja sydämensä paatumuksen tähden,  ovat päästäneet 
tuntonsa turtumaan ja heittäytyneet irstauden valtaan, harjoittamaan kaikkinaista saastaisuutta, 
ahneudessa. (Ef.4:17-19). 
 
”Yö on pitkälle kulunut, ja päivä on lähellä. Pankaamme sentähden pois pimeyden teot, ja 
pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme säädyllisesti, niin kuin päivällä, ei 
mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa,  vaan 
pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus, älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. 
(Room.13:12-14). 
 
Turvattu elämä 
 
Taivaan ja maan Kuningas antaa suurimman mahdollisen turvan pienelle ihmislapselle. Uskova on 
Jumalan suuressa kädessä; hänen rukouksensa liikuttaa sitä kättä, joka liikuttaa koko maailmaa! 
 
”Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy, se sanoo: "Herra on minun 
turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan". Sillä hän päästää sinut linnustajan 
paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; 
hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,  et 
ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. Vaikka tuhat 
kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu. (Ps.91:1-7). 
 
”Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun 
kädestäni. Minun Isäni, joka on heidät minulle antanut, on suurempi kaikkia, eikä kukaan voi 
ryöstää heitä minun Isäni kädestä”(Joh.10:28,29). 
 
”Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Sentähden emme 
pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat, vaikka sen vedet pauhaisivat ja 
kuohuisivat ja vuoret vapisisivat sen raivosta ” (Ps.46:2-4). 
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Jonk` on turva Jumalassa, Turvassa on paremmassa. ”Kuin on tähti taivahalla, Lintu emon siiven 
alla.” 
 
Kiitollinen elämä 
 
Uskova on kiitollinen; hän on saanut ansaitsemattoman armon. 
 
”Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä 
ruumiissa, ja olkaa kiitolliset” (Kol.3:15). 
 
”Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja siten 
palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla” (Hebr.12:28). 
 
” että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me, jotka jo edeltä olimme panneet 
toivomme Kristukseen” (Ef.1:12). 
 
”Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria, se on: niiden huulten 
hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät” (Hebr.13:15). 
 
Kuninkaallinen perintö 
 
”Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltämäärätyt hänen aivoituksensa 
mukaan…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.1:11,13,14). 
 
”kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on 
valkeudessa” (Kol.1:12). 
 
”Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te 
saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta” (Kol.3:23,24). 
 
Kuninkaasta on minun lauluni 
 
”Minun sydämeni tulvii ihania sanoja; minä lausun: kuninkaasta on minun lauluni, minun kieleni 
on kerkeän kirjurin kynä” (Ps.45:2). 
 
Monet ne laulaa aarteista maan, Kullasta loistosta sen. Mutt` kalliimman aarteen ma omistaa 
saan, Se aarre on ihmeellinen.  
 
”Lauluni aihe Jeesus on vain, Tielleni valon Hän toi, Hänelle kiitos nyt rinnassain riemusta 
uhkuen soi. Voimani ompi Hän päivittäin, Iloni silloin kun yksin jäin. Jeesus mun lauluni aihe nyt 
on, Iäti muuttumaton.” 
 
(Lauluja Jeesuksesta,118) 
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Verinen kuningas 
 
”Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä 
kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti, meidän 
sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, 
Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, 
runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha 
olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. (Jes.53:3-5). 
 
”Miksi on punaa sinun puvussasi, miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan?  "Kuurnan minä 
poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani; minä poljin heidät 
vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin 
koko pukuni. (Jes.63:2,3). 
 
”Ja jos häneltä kysytään: "Mitä ovat nuo haavat sinun rinnassasi?" vastaa hän: "Ne lyötiin minun 
ystäväini huoneessa" (Sak.13:6). 
 
”Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille 
Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään 
muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen, ja hänet ristiinnaulittuna. (1. Kor.2:1,2). 
 
Verinen evankeliumi 
 
1. GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON, VOIMA NIIN SIUNATTU VERRATON. PYHÄSSÄ VERESSÄ 
JEESUKSEN VOIMA ON SUURI JA IHMEELLINEN. GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON, VOIMA NIIN 
SIUNATTU VERRATON. 
 
(Lauluja Jeesuksesta, 15) 
 
VAIN PISARA JEESUKSEN VERTA 
 
1. VAIN PISARA JEESUKSEN VERTA JA SYYLLISYYS PYYHITÄÄN POIS. VAIN KOSKETUS RISTIN 
HERRAAN SE ELÄMÄN UUDEN LUO. 
 
 (Lauluja Jeesuksesta, 238) 
 
Vain pisara Jeesuksen verta 
 
Kuuluisan Jumalan miehen Laestadiuksen seuroissa eräs mies tuli suureen synnin tuntoon. Kesken 
parannussaarnan mies lähti kohti puhujan lavaa huutaen: ”Pankaa minut rautoihin!” Sillä hän 
tunsi pahojen tekojensa tähden ansainneensa vain vankilan. Mutta silloin tuo kokenut Herran 
palvelija sanoi: ”Et sinä rautoja tarvitse, vaan pisaran Jeesuksen verta.” (Taisto Törni, Kristus 
riittää, ss.93-94). 
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Äiti välimiehenä 
 
”Poika oli riitaantunut isänsä kanssa ja lähti pois kotoaan. Jonkun ajan kuluttua äiti sairastui 
vakavasti ja hän toivoi, että saisi nähdä ennen kuolemista kaukana maailmalla olevan poikansa. 
Pojalle lähetettiin tieto äidin sairaudesta ja toivomuksesta. Poika saapui kotiin, tuli äidin sängyn 
viereen, samalla tuli isä sängyn toiselle puolelle. Äiti otti pojan kädestä kiinni toisella kädellä ja 
toisella miehensä kädestä ja painoi ne rintansa päällä yhteen ja pyysi, että he antaisivat anteeksi 
toisilleen. Siihen äiti kuoli. 
Jeesus on välimies Jumalan ja ihmisten välillä ” (Kertomuksia, ss.17,18). 
 
JEESUKSEN VEREN KOOSTUMUS 
 
1. Vanhurskauttava veri. 
2. Pyhittävä veri. 
3. Yhdistävä veri – yhdistää Jumalaan ja toisiin uskoviin. 
 
Osatotuuksien erikoisosaaja – saatana 
 
Saatana on etevä Raamatun tuntija ja teologi. Sen hän osoitti kiusatessaan Jeesusta, Matt.4:1-11. 
Pirstoessaan kristikuntaa saatana tekee sen osatotuuksien välityksellä. 
Hengellisissä lauluissa ja virsissä sekä puheissa kerrotaan usein ”veren voimasta”, mutta 
ainoastaan sydämen puhdistajana ja anteeksiantamuksen tuojana.  Kun ylistämme Jeesuksen 
verta, on väärin tuoda sitä vain osittain esille: Puolitotuus on valhe! 
 
Kolmisäinen evankeliumi 
 
”Eikä kolmisäinen lanka pian katkea” (Srn.4:12). 
 
Veren evankeliumi, joka on yksisäinen pelkästään anteeksiantamuksen käsittävä, on väärennetty  
evankeliumi. Oikea evankeliumi käsittää sekä vanhurskauttamisen, pyhityksen että yhteyden. Vain 
siellä, missä asia näin käsitetään, voidaan täysin rinnoin laulaa GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON! 
 
Mahdottomia asioita 
 
Kaikki nämä kolme ovat mahdottomia ilman Jeesuksen verta. Mutta kaikki ne tulevat samalla 
tavalla mahdollisiksi Jeesuksen veren kautta; vain pisara Jeesuksen verta.  Kun puhutaan 
Jeesuksen veren ansiosta ja voimasta, aina tulisi ottaa nämä kaikki kolme vaikutusta esille. 
Muutoin julistus ei ole raamatullista eikä kristillistä. 
 
Saatana vihaa Jeesuksen verta 
 
”Kun joukot saatanan Mua sotii vastahan, Ei saa ne vahingoittaa, Voin sinussa ne voittaa. Kun 
veres havaitsevat, Ne aivan vapisevat” (Vvk.379:8).  
 
Saatana vihaa nimenomaan ”kokonaista veren evankeliumia”, evankeliumia, jossa julistetaan näitä 
kolmea: vanhurskauttamista, pyhitystä ja yhteyttä!  
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Murroksen kautta 
 
Kristuksen valtakunta ei tule voimaan rauhallisen kehityksen tietä, vaan voimakkaan murroksen 
kautta. Entiset valtakunnat raivataan tieltä. 
 
”Sinun sitä katsellessasi irtautui kivilohkare - ei ihmiskäden voimasta - ja iski kuvapatsasta 
jalkoihin, jotka olivat rautaa ja savea, ja murskasi ne. Silloin musertuivat yhdellä haavaa rauta, 
savi, vaski, hopea ja kulta, ja niiden kävi kuin akanain kesäisillä puimatantereilla: tuuli vei ne, 
eikä niistä löydetty jälkeäkään. Mutta kivestä, joka oli kuvapatsaan murskannut, tuli suuri vuori, ja 
se täytti koko maan. (Dan.2:34-35). 
 
Tuhatvuotinen valtakunta 
 
” 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.  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, ennenkuin ne tuhat vuotta olivat 
loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus.  Autuas ja pyhä on se, jolla on osa 
ensimmäisessä ylösnousemuksessa; heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat 
olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. 
(Ilm.20:1-6). 
 
Rauhan valtakunta 
 
Tällöin emme vielä ole taivaassa, jossa Jumala hallitsee, vaan olemme POJAN VALTAKUNNASSA. 
Tämä on välimenovaihe iäisyyteen: Pojan johdolla Isän valtakuntaan! 
Tuhatvuotinen valtakunta on ihmeellistä aikaa. Saatana on hallinnut maailmaa 6000 vuotta ja 
näyttänyt, mihin se pystyy. Nyt se on siirretty syrjään ja Kristus osoittaa, mitä on maailma hänen 
hallinnassaan. Seuraa ihmeellinen rauhan aika. 
 
”Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja 
syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, 
niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas.  Imeväinen 
leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään 
minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, 
niinkuin vedet peittävät meren.  Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen 
lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. (Jes.11:6-10). 
 
”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). 
 


