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YHTEISKUNTA ILMAN REGIMENTTIOPPIA II     Väinö Hotti  

RAAMATUN ESIMERKKEJÄ TEOKRATIASTA 

Israelia hallittiin teokraattisesti. Jumala ja Jumalan sana olivat keskeisiä 

hallintavälineinä. Tähän liittyivät myös profeetat, jotka viestittivät 

suoraan sanomaa Jumalalta. 

1. JOOSEF 

”Mutta Herra oli Joosefin kanssa, niin että hän menestyi kaikessa, ja hän 

oleskeli isäntänsä, egyptiläisen, talossa. Ja hänen isäntänsä näki, että 

Herra oli hänen kanssaan ja että Herra antoi kaiken, mitä hän teki, 

menestyä hänen käsissään. Niin Joosef saavutti hänen suosionsa ja sai 

palvella häntä. Ja hän asetti hänet talonsa hoitajaksi ja uskoi hänen 

haltuunsa kaikki, mitä hänellä oli. Ja siitä ajasta lähtien, kun hän oli 

uskonut hänen hoitoonsa talonsa ja kaiken, mitä hänellä oli, Herra siunasi 

egyptiläisen taloa Joosefin tähden, ja Herran siunaus oli kaikessa, mitä 

hänellä oli kotona ja kedolla. Niin hän jätti Joosefin haltuun kaikki, mitä 

hänellä oli, eikä hän itse välittänyt mistään, paitsi ruuasta, jota hän söi”(1. 

Moos.39:2-6). 

”Ja farao sanoi palvelijoilleen: "Voisimmeko löytää ketään, jossa on Ju-

malan henki niinkuin tässä?" Ja farao sanoi Joosefille: "Koska Jumala on 

sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei ole ketään niin ymmärtäväistä ja 

taitavaa, kuin sinä olet. Hoida sinä minun taloani, ja sinun käskyäsi totel-

koon kaikki minun kansani; ainoastaan valtaistuimen puolesta minä olen 

sinua korkeampi." Ja farao sanoi Joosefille: "Katso, minä asetan sinut ko-

ko Egyptin maan hallitusmieheksi". Ja farao otti sinettisormuksensa kä-

destään ja pani sen Joosefin käteen ja puetti hänen ylleen hienot pellava-

vaatteet ja ripusti kultakäädyt hänen kaulaansa. Ja hän antoi hänen ajaa 

omissa, lähinnä parhaissa vaunuissaan, ja hänen edellään huudettiin: 

abrek! Niin asetettiin hänet koko Egyptin maan hallitusmieheksi.  Ja 

farao sanoi Joosefille: "Minä olen farao, mutta sinun tahtomattasi älköön 

kukaan nostako kättä tai jalkaa koko Egyptin maassa" (1. Moos.41:38-44). 
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2. DAAVID 

”Daavidin aika nousta kuninkaaksi koitti, kun Saul oli rikkonut 

Jumalan käskyä sodassa amalekilaisia vastaan, minkä vuoksi Saul 

oli menettävä kuninkuutensa.[12] Saulin seuraaja Daavid oli 

betlehemiläisen Iisain kahdeksas ja nuorin poika.[13] Kun profeetta 

Samuel voiteli Daavidin Herran henki tuli Daavidiin ja siirtyi pois 

Saulista. Paha henki alkoi ahdistaa Saulia, ja tämän palvelijat 

ehdottivat harppumusiikkia, joka toisi Saulille hyvän olon. Harpun 

soittajaksi valittiin Daavid, joka näin tuli Saulin hoviin, sai Saulin 

suosion ja nousi tämän 

aseenkantajaksi.[14] Tapettuaan Goljatin sodassa filistealaisia 

vastaan[15] Daavid osallistui muillekin sotaretkille ja alkoi 

menestyksensä myötä nousta kansan suosiossa.[16] Daavid 

myös ystävystyi Saulin pojan Joonatanin kanssa” (Wikipedia). 

”Daavid lähti, minne vain Saul hänet lähetti, ja hän menestyi. Niin Saul 

asetti hänet sotamiesten päälliköksi, ja se oli mieleen kaikelle kansalle ja 

myös Saulin palvelijoille” (1. Sam.18:5). 

”Ja Daavid menestyi kaikilla teillään, ja Herra oli hänen kanssansa. Kun 

Saul näki, että hänellä oli niin suuri menestys, rupesi hän häntä 

kammomaan” (1. Sam.18:14,15). 

3. SALOMO 

”Salomo (hepreaksi ֹלֹמה  ,shlomo, latinaksi: Salomon tai Solomon ,שְׁ
nimi merkitsee ”rauhaa”) oli Israelin kolmas kuningas vuosina 971 - 
931 eKr. Raamatun mukaan hän oli Daavidin ja Batseban poika, 
joka tuli kuuluisaksi suuresta viisaudestaan. Yhtenä esimerkkinä 
Salomon viisaudesta on käytetty niin sanottua Salomon tuomiota, 
jossa hän kuninkaana ratkaisi kahden äidin välille syntyneen riidan 
lapsen äitiydestä varsin viisaalla tavalla. 
Salomo rakensi Jerusalemiin muun muassa Salomon temppelin ja muita 
suuria ja näyttäviä rakennuksia. Hän uudisti hallitusaikanaan Israelin 
hallintoa ja armeijaa, jossa Salomo korvasi sota-vaunuilla suuret joukot ja 
jalkaväen. Salomon aikojen sanotaan olleen Israelissa hyvinvoinnin ja 
rikkauden aikaa” (Ortodoksi net). 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Saul
https://fi.wikipedia.org/wiki/Amalekilaiset
https://fi.wikipedia.org/wiki/Daavid#cite_note-12
https://fi.wikipedia.org/wiki/Daavid#cite_note-13
https://fi.wikipedia.org/wiki/Samuel
https://fi.wikipedia.org/wiki/Samuel
https://fi.wikipedia.org/wiki/Daavid#cite_note-14
https://fi.wikipedia.org/wiki/Goljat
https://fi.wikipedia.org/wiki/Daavid#cite_note-15
https://fi.wikipedia.org/wiki/Daavid#cite_note-16
https://fi.wikipedia.org/wiki/Joonatan_(Raamattu)
https://www.ortodoksi.net/index.php/Raamattu
https://www.ortodoksi.net/index.php/Daavid_(profeetta)
https://www.ortodoksi.net/index.php/Salomon_temppeli
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”Gibeonissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa, ja Jumala sanoi: "Ano, 
mitä tahdot, että minä sinulle antaisin"… 

”Anna sentähden palvelijallesi kuuliainen sydän tuomitakseni sinun 
kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta; sillä kuka voi muuten tätä sinun 
suurta kansaasi tuomita?" Herralle oli otollista, että Salomo tätä anoi. Ja 
Jumala sanoi hänelle: "Koska sinä anoit tätä etkä anonut itsellesi pitkää 
ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmär-
rystä kuullaksesi, mikä oikein on, niin katso, minä teen, niinkuin sanot: 
katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei 
sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi. Ja lisäksi 
minä annan sinulle, mitä et anonutkaan: sekä rikkautta että kunniaa, 
niin ettei koko elinaikanasi ole kuningasten joukossa oleva sinun 
vertaistasi” (1. Kun.3:5,9-13). 
 

4. DANIEL 

Daniel  ja hänen kolme ystäväänsä (Daniel, Hananja, Miisael ja Asarja) 

olivat merkittävässä yhteiskunnallisessa asemassa Babylonissa. Nämä 

olivat suoraselkäisiä ja Sanaan pitäytyviä miehiä. Heidän esimerkkinsä on 

selvä todistus siitä, että yhteiskunnassakin on mahdollista toimia Sanan 

mukaan. Raamattu kädessä voi mennä maallisillekin areenoille 

raamatullisten esikuvien mukaan! Miksi Suomen uskovat häpeävät 

Kristusta ja Jumalan sanaa? 

”Niin heitä oli kasvatettava kolme vuotta, ja niiden kuluttua heidän tuli 

astua kuninkaan palvelukseen” (Dan.1:5). 

”jotka kykenivät käsittämään kaikkea viisautta, olivat terävä-älyisiä ja 

hyväoppisia ja jotka olisivat kelvollisia palvelemaan kuninkaan hovissa; 

heille hänen tuli opettaa kaldealaisten kirjoitusta ja kieltä”… ”Kun nyt 

kuningas keskusteli heidän kanssaan, ei ollut heidän joukossansa 

yhtäkään Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan vertaista. Niin he tulivat 

kuninkaan palvelijoiksi. Ja kaikissa viisautta ja ymmärrystä vaativissa 

asioissa, joita kuningas heiltä kyseli, hän havaitsi heidät kymmentä 

vertaa etevämmiksi kuin kaikki tietäjät ja noidat, mitä koko hänen 

valtakunnassaan oli” (Dan.1:4,19,20). 
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MARTTI LUTHER 

 

”Se (armon ja autuuden oppi) vielä tuo mukanaan valon ja kyvyn 

arvostella kaikkia asioita” (emt. s.67). 

”Kristityt ovat kaikkien oppien arvostelijoita … He voivat suoralta kädeltä 

lausua sellaisen arvostelun, että turkkilainen koraanineen on tuomittu … 

Samoin he langettavat tuomion paavista” (170). 

”Niin, me olimme silloin vajonneina niin kauhistavaan pimeään, ettemme 

kyenneet mitään asiaa oikein arvostelemaan. Mutta nyt, kun evankeliu-

min valo välkehtii, alistamme kaikki elämänkutsumukset maailmassa 

varman ja erehtymättömän arvostelumme alaisiksi” (259). 

KANSANKIRKKO JA TEOKRATIA 

Raamatun monet esimerkit osoittavat, että TEOKRATIA olisi paras 

yhteiskunnan muoto. KANSANKIRKOSSA tähän ei ole päästy – eikä tulla 

pääsemäänkään.  

Kansankirkko syntyi v. 330 – kristinuskon tultua Rooman valtion 

uskonnoksi. Kansanvalta ei sovi yhteen Raamatun ja uskovien vallan 

(teokratian) kanssa. Nämä kumoavat toisensa; ovat kuin ”tuli ja vesi”.  

URHO MUROMA arveli aikoinaan, että kansankirkossa voi olla uskovia n. 

10 %. Yhteistyö on jo paperillakin kansankirkossa sula mahdottomuus.   

”Ja kuta viisaampia, oikeudenmukaisempia ja 

pyhempiä ihmiset ovat Kristuksetta, sitä en 

enemmän he vahingoittavat evankeliumia” 

(Luther, Gal.kirj. sel. s.59).  
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Kansankirkon teologia lepää pitkälti ”valheen pohjalla”. Koko kansasta on 

pyritty tekemään Jumalan kansaa ”kepulikonstilla”. On opetettu katoli-

seen tapaan, että lapsi uudestisyntyy kasteessa ex opere operato. Tällöin 

koko kansa on ”kristillinen kansa”. Toisaalta regimenttiopilla on Saatana 

karkotettu näyttämöltä; on vain Jumalan ”kahden käden” hallintaa! Kyllä 

ihminen on ovela; ja kirkkokin! Demokratia tekee tyhjäksi teokratian! 

TUHATVUOTINEN VALTAKUNTA 

Siellä teokratia toteutuu täysipainoisesti; siellä Kristus omiensa kanssa 

hallitsee. 

”sanoen: "Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja 

joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen” 

(Ilm.11:17). 

”Ja minä kuulin ikäänkuin kansan paljouden äänen ja ikäänkuin paljojen 

vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! 

Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen” 

(Ilm.19:6). 

”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). 

”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” (Jes.11:6-9). 


