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JUMALAN VALTAKUNTA III

Väinö Hotti

Teokratia
Teokratia (kreik. θεοκρατία, theokratía) tarkoittaa
kirjaimellisesti jumalan valtaa. Nykyään sillä monesti
tarkoitetaan valtiomuotoa, jossa uskonnollisilla instituutioilla tai johtajilla on
suurin päätösvalta.[1] Esimerkkejä teokraattisesta valtiosta
ovat paavin johtama Vatikaanivaltio ja Iranin islamilainen
tasavalta. [2] Ensimmäinen tunnettu teokratian käsitteen käyttäjä
oli juutalainen historioitsija Josephus (Josefus Flavius) 100-luvun
lopulla.[1] Jean Calvin yritti toteuttaa teokraattisia ihanteita Genevessä 1500luvun puolivälissä. (Wikipedia).
Jumalan kansa
Kun Saatana on häivytetty näyttämöltä, mennään automaattisesti ”Jumalan hallintaan”, teokratiaan. Tämä on ”yhteinen sävel” Suomen kansankirkossa ja vapaissa
suunnissa. Olemme JUMALAN KANSA. Tämähän on loogista sen jälkeen, kun Saatana
on onnistuttu laittamaan telkkien taakse! Nähdään koko Suomi kristillisenä maana –
meillähän hallitus on Jumalan käsissä – Jumalan oikeassa ja vasemmassa kädessä.
Jumalattomuus on kärrätty nurkan taakse – KOKO SUOMI RUKOILEE!
Kaunista puhetta! Mutta siinä on yksi paha vika: se ei ole totta! Se on
”ylioptimistista” ja populistista kristillistä hölynpölyä. Sillä luodaan turhaa ja
pettävää toivoa kansan keskuuteen - ilman raamatullista pohjaa ja katetta.
Martti Luther: (regimenttioppi) maailman hallinta – Jumalan oikea ja
vasen käsi.
Raamattu: Saatana ”maailman ruhtinas” (Joh.14:30). ”Me tiedämme, että
olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa” (1. Joh.5:19).
Israelin rinnalle
Israelissa on vallinnut teokratia – Vanhan Testamentin aikaan. Tämän perustana oli
se, että se oli ”Jumalan valittu kansa”. Kun juutalaiset ristiinnaulitsivat Jeesuksen,
jotkut katsoivat, että valinta oli siirtynyt pakanakristittyihin.
Suomessa ei liene enemmälti tätä puhdasta ”korvausteologiaa”, mutta sitäkin enemmän asennetta: Suomi on Israelin ”rinnalla” Jumalan valittu kansa. Tämä kaikki siitä
huolimatta, että kansan jumalattomuus on ilmeinen; se pursuu ulos ovista ja ikkunoista. Eikö kristillisessä kirkossa tulisi pyrkiä totuuteen? Ripaus totuutta ei olisi
pahitteeksi!
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”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17).
”he vievät minun kansani harhaan, sanoen: 'rauha!', vaikka ei rauhaa ole, ja katso,
koska he, kun kansa rakentaa seinän, valkaisevat sen kalkilla” (Hes.13:10).
Rauhaa ei ole solmittu
Saatana on ollut Jumalan verinen vastustaja alusta asti. Raamatun mukaan tämä
taistelu päättyy lopullisesti vasta sitten, kun Saatana tuhatvuotisen valtakunnan
jälkeen heitetään ”tuliseen järveen”:
”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).

Jonas Lagus
21.1.1798 - 24.6.1857

”Sanotaan, että jokainen totinen kristitty meidän aikanamme ja meidän
maassamme saa elää ei ainoastaan rauhassa, vaan myös rakastettuna ja
kunnioitettuna. Onko nyt siis tehty sovinto Jumalan Hengen ja maailman hengen
välille? Onko totinen kristillisyys nyt tullut rakkaaksi kääntymättömille? Sitä en usko.
Enkä myöskään hyväksy sellaista varovaista kristillisyyttä, joka mukautuu niin
maailman tapaiseksi, ettei se missään kohdassa sitä loukkaa. Jumala varjelkoon
meitä itse tavoittelemasta marttyyrin kruunua! Mutta jos Kristuksen Henki asuu
meissä, voi meihin varmasti vielä tänä päivänä sovittaa Vapahtajan sanat: ´Jos te
olisitte maailmasta, niin rakastaisihan maailma omaansa. Mutta koska ette ole
maailmasta, vaan minä olen valinnut teidät maailmasta, sen tähden maailma teitä
vihaa (Joh.15:19).`” (Jonas Lagus, Evankeliumin ääni, ss.98.99).
Uskova vihan kohteena
”Jos maailma teitä vihaa, niin tietäkää, että se on vihannut minua ennen kuin teitä.
Jos te maailmasta olisitte, niin maailma omaansa rakastaisi; mutta koska te ette ole
maailmasta, vaan minä olen teidät maailmasta valinnut, sentähden maailma teitä
vihaa” (Joh.15:18,19).
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”Älkää ihmetelkö, veljeni, jos maailma teitä vihaa. Me tiedämme siirtyneemme
kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Joka ei rakasta, pysyy kuolemassa.
Jokainen, joka vihaa veljeänsä, on murhaaja; ja te tiedätte, ettei kenessäkään
murhaajassa ole iankaikkista elämää, joka hänessä pysyisi” (1. Joh.3:13-15).
Kiukkuinen perkele
Tänään annetaan ymmärtää, että Saatana on vähäeleinen ja syrjään vetäytyvä
olematon vastustaja ja vaikuttaja, jolla ei ole mitään ”omaa agendaa”. Raamattu
antaa kuitenkin toisen kuvan persoonallisesta ”maailman ruhtinaasta”:
”Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuloakseen teitä
niinkuin nisuja” (Luuk.22:31).
”joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan,
sen hengen hallitsijan, mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden
lapsissa” (Ef.2:2).
”Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat
juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan,
valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden
henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa” (Ef.6:11-12).
”Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne, perkele, käy ympäri niinkuin kiljuva
jalopeura, etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen,
että samat kärsimykset täytyy teidän veljiennekin maailmassa kestää” (1. Piet.5:8,9).
”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).
Lutherin suhtautuminen Perkeleeseen oli kaksitahoinen, skitsofreeninen:
1. Regimenttiopissa Saatana oli pantu tyystin ”lomalle”.
2. ”Se vanha vainooja, Kavala, kauhea On kiivas, kiukkuinen Ja julma
hirmuinen” (Vvk.170:1).
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Valtakunnan olemus
”Jumalan valtakunta on teidän keskellänne” (Luuk.17:21; Raamattu kansalle).
”me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme saaneet juoda samaa
Henkeä… Mutta nytpä onkin monta jäsentä, ja ainoastaan yksi ruumis…
Ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa; tai jos jollekulle
jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette
Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä” (1. Kor.12:13,20,26,27).
”Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa” (1. Kor.4:20).
”Sentähden, koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset ja
siten palvelkaamme Jumalaa, hänelle mielihyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla”
(Hebr.12:28).
”Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea,
kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat
valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja
heillä oli palmut käsissään” (Ilm.7:9).
Tulkoon sinun valtakuntasi
1. Kun näin rukoilemme, me rukoilemme ihmisten pelastumista ja
uudestisyntymistä:
"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi
nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:3).
2. Rukoilemme myös TUHATVUOTISEN VALTAKUNNAN ilmestymistä:
”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. He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat
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viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta
muitten syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun
kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn. He eivät tee työtä turhaan
eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen,
ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. Ennenkuin he huutavat, minä vastaan,
heidän vielä puhuessaan minä kuulen. 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.65:20-25).
3. Lopullisesti valtakunta tulee, kun luodaan uudet taivaat ja uusi maa:
”Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta,
eivätkä ne enää ajatukseen astu; vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä,
mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan. Minä
iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä
eikä valituksen ääntä” (Jes.65:17-19).
”Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja
ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin,
uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä,
valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren
äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on
asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän
kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän
silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole
enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso,
uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja
todet" (Ilm.21:1-5).

