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JUMALAN VALTAKUNTA II

Väinö Hotti

Lootin teologiaa
Loot on esikuva maailmanmielisestä kristitystä. Aabraham oli pyhittäytynyt Jumalan
palvelukseen ja halusi asua muukalaisena kaukana syntisestä Sodomasta. Lootilla oli
toinen mieli:
”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.13:12,13).
Lootilla oli hurskas alibi; hän halusi olla valona ja suolana Sodoman jumalattomassa
yhteiskunnassa. Hän onnistui saamaan merkittävän aseman kaupungin hallinnossa;
ehkä hän oli 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 vallanhalu oli kaikille ilmeinen:
”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).
Lootin vastustajat toivat esille Lootista kaksi toisensa kumoavaa ominaisuutta:
muukalainen ja pyrkii hallitsemaan. Tänäänkin jotkut uskovat pyrkivät yhdistämään
nämä sanaparit. Raamattu ei tue tätä yhtälöä! Nämä ovat kuin ”tuli ja vesi”.
Muukalaisuus ja hallinta saatanan isännöimässä maailmassa eivät sovi yhteen!
”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).
”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).
Saatana – maailman hallitsija
Jos Jumala on olemassa, miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä, monenlaista
kurjuutta, sotia jne.? Turha näitä asioita on laittaa ”Jumalan piikkiin”. Kaiken
kurjuuden isä tässä maailmassa on TÄMÄN MAAILMAN RUHTINAS! Saatana tässä
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maailmassa on riehunut paratiisin ajoista lähtien. Sen tiliin saamme laittaa kaiken,
mikä on tuhonnut ihmisten elämää vuosituhansien saatossa. Saldo on valtava ja se
kasvaa jatkuvasti aina siihen saakka kunnes Saatana sidotaan tuhatvuotisen
valtakunnan alussa, Ilm.20.
Kaikki langat käsissä
Saatana on kuin teatteriohjaaja: näkymättömissä verhon takana, mutta pitää kaikkia
lankoja käsissään. Ei Saatanalla ole mitään sitä vastaan, että kaikki hänen katalat
tekonsa salataan ja laitetaan Jumalan piikkiin (Jumalan vasemman käden työksi).
Käytännössähän siinä kielletään koko Saatanan olemassaolo – tämä taas on
Saatanalle ”pelkkää plussaa”.
Nykyisten valtakuntien tuho
Synti on saastuttanut täysin nykyisen maailman. Tänään pyritään taistelemaan ilman
ja vesien saastumista vastaan. Synnin saaste on jäänyt tyystin unohduksiin ja se
uhkaa koko maapallon olemassaoloa. Maailman parantaminen on turhaa hommaa!
”Maa tyhjentämällä tyhjennetään ja ryöstämällä ryöstetään. Sillä Herra on tämän
sanan puhunut. Maa murehtii ja lakastuu, maanpiiri nääntyy ja lakastuu; kansan
ylhäiset maassa nääntyvät. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat
rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sentähden kirous
kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat
kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle…
Maa murskaksi musertuu, maa halkee ja hajoaa, maa horjuu ja huojuu. Maa hoippuu
ja hoipertelee niinkuin juopunut, huojuu niinkuin lehvämaja. Raskaana painaa sitä
sen rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse” (Jes.24:3-6, 19,20).
”sillä tämän maailman muoto on katoamassa” (1. Kor.7:31).
”Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat
pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on
tehty, palavat” (2. Piet.3:10).
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Valtakunnan voimaantulo
Tässä on kaksi toisistaan poikkeavaa näkemystä. Toisten mielestä kristillisyys pikku
hiljaa hapattaa koko maailman. Tällöin pyritään hartiavoimin ”parantamaan
maailmaa”. Vastakkainen käsitys taas lähtee siitä, että tarvitaan katastrofi:
”Sinä näit, kuningas, katso, oli iso kuvapatsas. Se kuvapatsas oli suuri, ja sen kirkkaus
oli ylenpalttinen. Se seisoi sinun edessäsi, ja se oli hirvittävä nähdä. Kuvan pää oli
parasta kultaa, sen rinta ja käsivarret hopeata, sen vatsa ja lanteet vaskea. Sen
sääret olivat rautaa, sen jalat osaksi rautaa, osaksi savea. 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.2:31-35).
”Mutta niiden kuningasten päivinä on taivaan Jumala pystyttävä valtakunnan,
joka on kukistumaton iankaikkisesti ja jonka valtaa ei toiselle kansalle anneta. Se
on musertava kaikki ne muut valtakunnat ja tekevä niistä lopun, mutta se itse on
pysyvä iankaikkisesti, niinkuin sinä näit, että kivilohkare irtautui vuoresta - ei
ihmiskäden voimasta - ja murskasi raudan, vasken, saven, hopean ja kullan. Suuri
Jumala on ilmoittanut kuninkaalle, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Ja uni on tosi ja
sen selitys luotettava” (Dan.2:44,45).
Raamattu opettaa selvästi, että historian ”päämäärä” ei ole yhtä kuin historian
”tulos”, ettei Jumalan valtakunta pääse valtaan kasvamisen ja kehityksen kautta,
vaan vasta maailman tuhoutumisen ja katastrofien kautta. Laittomuus on pääsevä
valtaan, monien rakkaus on kylmenevä (Matt.24:12), ja Ihmisen Poika on
palatessaan löytävä vain vähän uskoa maan päältä (Luuk.18:8). Raamatun
profetioiden ennustama suunta ei ole maailman kristillistäminen aina kulttuurin
menestykselliseen kristillistämiseen asti, vaan maailman vihollisuuden lisääntyminen
aina siihen asti, kunnes kristinusko hävitetään kulttuurin toimesta. Sen tähden ei
Kristus viivytä tulemistaan, koska maailma ei ole vielä tarpeeksi k r i s t i l l i n e n,
vaan Hän ei tule vielä siksi, että se ei ole vielä kyllin e p ä u s k o i n e n (2. Tim.3:1-5;
4:3,4; 2. Piet.3:3; 1. Tim.4:1-3). Jumalan maailman hallinnassa on pääperiaatteena,
että kaikki saavuttaa täyden kypsyytensä niin hyvä kuin myös paha (Matt.13:29,30);
Ilm.14:15,18). Jumalan kärsivällisyys johtaa kuitenkin vain pahan sitä ankarampaan
tuomioon….
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Historian ”loppu” ei ole sen luonnollinen ”täyttymys” , ”kohoava” linja katkeaa
äkisti. Taivaaseen asti ulottuva torni kaadetaan taivasta käsin (1. Moos.11:4,6;
Ilm.18). Ensin tosin kaikki näyttää aivan päinvastaiselta. Sillä kirjoitusten mukaan on
syntyvä kulttuurijärjestelmä, joka näennäisesti täyttää ihmiskunnan vuosituhantisen
kaipuun. Tämän järjestelmän huipulla on mahtava valtias, joka on samalla älykkään
organisaationsa avulla myös maailmanhallitsija ja maailman autuuttaja (Ilm.13:7b,
4, 11:10), kansojen neuvonantaja, joka julistaa tuomituiksi kaikki sodanuhkat (1.
Tes.5:3), ihmiskunnan organisoija (Ilm.13:16,17), joka tuo järjestyksen kansojen
toivottomaan, kaaosmaiseen tilaan (Sauer, Ristiinnaulitun riemuvoitto, ss.150,151).
Ryöstäjät asialla
Taivasten valtakunta on myös rosvojen kiinnostuksen kohteena:
”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa
vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12).
Kautta aikain Rooman kirkko on opettanut: Kirkon ulkopuolella ei ole pelastusta!
Suomalaisella maaperällä selkeimmin tämän opin ovat omaksuneet
LAESTADIOLAISET. Systemaattisesti kaikki lahkot opettavat samaa: omasta lahkosta
tehdään ovelasti ekklesia! He kulkevat rosvojen tietä!
"Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan
nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.10:1).
Tässä Jeesus opettaa, että lammastarhaan voidaan mennä myös ”muualta” – ja
tämä on rosvojen kulkureitti! Heille on Jeesus – ovi (ja ahdas portti) tuntematon.
Kaikki haluavat taivaaseen, mutta eivät nöyrry kulkemaan Raamatun taivastietä:
- ”Elekee työ hyvät iisalamelaeset luulko kepuljkonstilla taevaasee piäsevännö.”
”Ken käyvänsä luulevi
taivahaseen Kuin
mäkeä myötäistä vain
huvikseen, Se pettyy,
ja paulahan muitakin
vie, Vaan tuskainen,
työläs on elämän tie”
(HLV 223:6).
H. G. Th. Brofeldt
14.3.1837 – 4.2.1914
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Paavo Ruotsalainen
9.7.1777 – 27.1.1852

”Sä suuriakin suruja Mun
annat täällä maistaa, vaan
sinun hetkes tultua Suot
päivän uuden paistaa. Mun
pelastat Ja uudistat
Rauenneen toivon mulle,
Siis sieluni Ja mieleni Tuo
kiitoksensa sulle”
(Vvk.337:7).

”Ota nyt tarkasti vaari, ettet ryöstä itselles uskoa ulkopuolella laillisen järjestyksen,
äläkä rosvojen tietä vaella. Ei sinun myös pidä askeltakaan ottaman, ennen kuin ole
tielle tullut, jonka tähden sinun pitää Kristusta huutaman avuksesi ja tielle
taluttajaksesi. Sillä hullu minä olisin, jos kaupungin kahvia joisin, ennen kuin sinne
tullutkaan olen” (Paavo Ruotsalainen, Salattu viisaus, s.19).
Uuden aioonin kansalainen

Urho Muroma
10.5.1890 – 25.6.1966

Voisimme myös sanoa, että kristitty on ”uuden aioonin ihminen”. Tätä nykyistä
”aioonia” nimittää Paavali Galatalaiskirjeen alussa nykyiseksi pahaksi
maailmanajaksi. Tästä ”aioonista” on Kristus pelastanut omansa uuteen ”aiooniin”.
Room.12.luvun alussa luemme: ”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan,
vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto,
mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.”
Uuden aioonin ihminen elää Pyhän Hengen ehdottoman hallitusvallan, diktatuurin,
alaisena. Hän elää Hengessä, Hengestä ja Hengen johdatuksessa. Näin ollen on hän
täydellisessä ristiriidassa tämän nykyisen pahan maailmanajan elämää elävien

6

ihmisten kanssa. Tästä johtuu, ettei heidän välillään voi milloinkaan tulla
minkäänlaista sovintoa. Jeesus huomautti usein, että Hänen ja maailman välillä on
täydellinen ristiriita. Myöskin uskonnollisen maailman. Useasti puhui hän myös siitä,
että opetuslapsella ei voi olla muunlaista osaa kuin hänen opettajallaan. ”Te
joudutte kaikkien vihattaviksi Minun nimeni tähden.”
Kaikkina aikoina on elänyt kristillismielisiä ihmisiä, jotka ovat pyrkineet poistamaan
rajaa Jumalan Hengen hallitusalueen ja maailman hengen hallitusalueen väliltä.
Mutta tämän rajan poistaminen on tuiki mahdotonta. Kristus ja saatana edustavat
niin täydellisesti vastakkaisia henkivaltoja, ettei niiden välillä koskaan voi syntyä
mitään sovintoa. Sentähden juuri täytyy ”uuden aioonin” ihmisen ottaa joka päivä
ristinsä, jos mieli seurata Jeesusta. Risti muodostuu juuri siitä ristiriidasta, minkä
”vanhan aioonin” ihminen ajatuksineen ja tapoineen aiheuttaa ”uuden aioonin”
ihmiselle.
Kristityn tie maailmassa muodostuu muukalaisen tieksi. Hänen yhdyskuntansa on
taivaissa, ja sieltä hän odottaa Jeesusta Kristusta Vapahtajakseen (Fil.3:20).
Tämänlainen vaellus edellyttää suurta voimaa. Ei ole helppo olla ristiriidassa
ympäristönsä kanssa. Ei ole helppo seistä ajan henkeä vastaan. Eikä ole helppoa
todistaa Kristuksesta Häneen vihamielisesti suhtautuvan maailman keskellä.
Kaikkeen hän tarvitsee paljon voimaa. (Urho Muroma, Kuka on kristitty, s.s. 49,50).
”Te avionrikkojat, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa
vastaan? Joka siis tahtoo olla maailman ystävä, siitä tulee Jumalan vihollinen”
(Jaak.4:4).
Tuhatvuotinen valtakunta
Ja eikö ole oikein, että sen jälkeen kun saatana on kautta vuosituhansien näyttänyt
maailmalle, miten hän osaa valehdella ja pettää ja turmella kansoja, Jumala nyt
puolestaan näyttää Kristuksessa, miten H ä n voi siunata ja pelastaa ja antaa
rauhan, ja vieläpä v a n h a n maan päällä…
”Jos lähestyy uskoa tuhatvuotiseen valtakuntaan ilman ennakkoluuloja, niin joutuu
tunnustamaan, että on suurta ja kaunista ajatella, että Jumala soisi köyhälle
maailmalle ja väsyneelle muukalaiselle maan päällä, kuuden päivän kovan vaivan ja
työn jälkeen, sapatin, jolloin Kristus ottaisi suitset käsiinsä ihmiskunnalta
hallitakseen tätä maailmaa hetkisen oikein vanhurskaasti Jumalan lain mukaan”
(Bettex; Sauer, emt,ss.190,191).
”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
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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” (Ilm.20:1-4).
Pojan johdolla Isän valtakuntaa
P o j a n valtakunta ilmestyy tuhatvuotisen valtakunnan alussa v a n h a n maan
ollessa vielä tapahtumapaikkana ja I s ä n valtakunta ilmestyy täyttymyksen
riemuvoitossa u u d e s s a ja uuden maan päällä (Sauer, emt. s.194).
Tuhatvuotinen valtakunta on POJAN VALTAKUNTA. Tämän jälkeen tapahtuu
lopullinen ”vallansiirto” POJALTA ISÄLLE:
”Sillä niinkuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi
Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan: esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat
hänen tulemuksessaan; 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.15:2228).
Valtakuntakristitty kontra lahkokristitty
”Näin sanoo Herra Sebaot: Ottakaa vaari teistänne. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja
rakentakaa temppeli, niin minä siihen mielistyn ja näytän kunniani, sanoo Herra. Te
odotatte paljoa, mutta se menee vähiin. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan sen
pois. Minkätähden? sanoo Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, kun se on
rauniona ja te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sentähden teiltä taivas
pidättää kasteen ja maa pidättää satonsa” (Hgg.1:7-10).
HERRAN HUONE EKKLESIA OLI LYÖTY LAIMIN JA UNOHDETTU!
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”Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen Paavalin puolta", toinen: "Minä
Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä Kristuksen".
Onko Kristus jaettu?” ( 1. Kor.1:12-13).
”Jaettu Kristus, merkitsisi sitä että jokainen ryhmä saisi jotakin” (Novum 3 / 703). –
Lahkolaisryhmien KRISTUS – MORSIAN on paloiteltu! Eihän tässä ole mitään järkeä!
PYHÄ HENKI YHDISTÄÄ - DIABOLOS HAJOTTAA / HEITTÄÄ ERILLEEN!
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä
rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun
opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35).

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.

