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USKOVAT POLITIIKAN PYÖRTEISSÄ                   Väinö Hotti 

 

JUMALAN OMAISUUTTA 

Meidän ei tule unohtaa, että maailma on Jumalan luoma ja - Jumalan omaisuutta:  

”Alussa loi Jumala taivaan ja maan” (1. Moos.1:1). 

”Herran on maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat. Sillä hän on sen 

perustanut merten päälle, vahvistanut sen virtojen päälle” (Ps.24:1). 

DELEGOITU SAATANALLE 

Jumala on kuitenkin joskus ja meille tuntemattomasta syystä siirtänyt maan hallinnan Saatanalle:  

”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman 

valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä 

minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon” (Luuk.4:5,6). 

Jeesus vahvisti, että Saatana on TÄMÄN MAAILMAN RUHTINAS: 

”En minä enää puhu paljoa teidän kanssanne, sillä maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei 

ole mitään” (Joh.14:30). 

SAATANA JAKAA MANDAATTEJA 

Saatanalle maailman ruhtinaana kuuluu myös valta jakaa mielensä mukaan hallituspaikkoja, jotka 

koskevat maailman hallintaa: ”minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle 

tahdon”. 

En ole varma, saako kukaan hallituspaikkaa ohi tämän Isännän! 

VALLANSALIT EIVÄT OLE USKOVIA VARTEN 

Raamattu ja kirkkohistoria osoittavat, ettei uskovilla ole liioin pääsyä vallansaleihin. Ainut poikkeus 

lienee oikeudenkäynnit heitä vastaan. Tosin Vanhasta Testamentista voidaan löytää uskovien 

hallinnasta esikuvia (Joosef, Daavid, Ester jne.).  

VAARALLINEN KIUSAUS 

Kaikkina aikoina Saatana on pyrkinyt suistamaan uskovia ristintieltä valtakiusauksella: 

1. JEESUS 

”Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman 

valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä 

minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun 

eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun 

pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'” (Luuk.4:5-8). 
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Jeesus voitti valtakiusauksen. Saatana pyrki viemään Jeesuksen pois Jumalan tahdon tieltä ja ristin 

tieltä, jossa hän tulisi kärsimään ihmiskunnan syntien tähden. 

Jeesuksella oli valtaa, mutta hänen valtansa ei ollut ”tästä maailmasta”: 

”Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä 

maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin; 

mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä" (Joh.18:36). 

On murheellista ja hätkähdyttävää, jos Jeesuksen seuraajat löydetään tämän maailman 

valtakuvioista. 

2. KIRKKO 

Kirkko lankesi valtakiusaukseen v.313, jolloin kristinuskosta tuli Rooman valtionuskonto.  Jotkut 

näkivät tämän kristinuskon voittona, jopa puhuivat tuhatvuotisen valtakunnan alkamisesta. Tämä 

oli kuitenkin katastrofi kirkolle; se vaihtoi taivaalliset aarteet maallisiin! Kirkon ja valtion avioliitto 

on kantanut surkeaa hedelmää monet vuosisadat. 

3. USKOVAT TÄNÄÄN 

Uskovat tänään kamppailevat saman valtakiusauksen kanssa.  Maailma valtahoukutuksineen vetää 

voimakkaasti uskovia. Kun herätys puuttuu, on halu lähteä ”maallisille laitumille”.  

Uskovat vierailla laitumilla 

Professori Osmo Tiililä: 

Hän protestoi aikoinaan terävästi kirkkoa siitä, että se suuntautui ”tämänpuoleisiin” unohtaen 

varsinaisen tehtävänsä. Tänään tuo villitys on laajentunut myös herätyskristillisiin piireihin. 

Kirmataan vaalikentillä kuin parhaatkin ravihevoset. Uskovien ”yhteiskunnallinen aktivoituminen” 

on tänään ennenkuulumatonta. Toisaalta tämä lienee ymmärrettävissä siten, että olemme 

kaukana herätyksen ajoista. Tämän ilmiön tulisi johtaa jokaista uskovaa hartaaseen rukoukseen 

herätyksen puolesta. 

”Kuka on sokea, ellei minun palvelijani, ja kuka niin kuuro kuin minun sanansaattajani, jonka minä 

lähetän? Kuka on niin sokea kuin minun palkkalaiseni, niin sokea kuin Herran palvelija?” 

(Jes.42:19). 

En lainkaan ymmärrä uskovien hinkua pyrkiä Arkadianmäelle. Johan ”sokea Reettakin” on 

havainnut, ettei eduskuntaan voi mennä Raamatun kanssa. Kuinka uskova voi pyrkiä sellaiseen 

paikkaan, jonne hän ei voi ottaa rakkainta kirjaansa mukaan? Tässä on jotakin jakomielistä, 

skitsofreenista. Tilipussi saattaa monella kasvaa ja omanarvontuntokin. Populismi näyttää 

riivaavan kaikkia ehdokkaita KD:n edustajat mukaan lukien.  

Eduskunnan hiilivalkealla joudutaan Mestari kieltämään. Siellä uskova luopuu korkeasta 

kutsumuksestaan - ja myy hernerokasta esikoisoikeutensa. Jos ja kun eduskuntatalon seinien 

sisällä uskova vaikenee Jumalasta ja hänen sanastaan, hän syyllistyy JUMALATTOMAAN 

VAIKENEMISEEN! 
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”Syytettäköön minua ylpeydestä ja ahneudesta, aviorikoksesta ja murhasta, vihollisuudesta paavia 

vastaan,,, kunhan minua vain ei voida syyttää jumalattomasta vaikenemisesta” (Martti Luther). 

”Kirkkomme toiminnalle näyttää olevan tunnusomaista toisaalta yritteliäisyys ja puuhailu aloilla, 

jotka vaivoin ovat selitettävissä sen tehtäviin kuuluviksi, ja toisaalta ennennäkemätön haparointi 

oman tehtävänsä toteuttamisessa uusien virtausten keskellä” (Lasse Marjokorpi, Kirkon kuoleman 

sairaus). 

Tämä Marjokorven mainitsema kansankirkon sairaus leviää tänään epidemian tavoin herätyskris-

tillisissä piireissä. Touhua on ja meininkiä, mutta  - väärällä tontilla! 

”puuhailevat sellaisessa, mikä ei heille kuulu” (2. Tes.3:11). 

”Älköön näet kukaan teistä kärsikö murhaajana tai varkaana tai pahantekijänä tahi sentähden, että 

sekaantuu hänelle kuulumattomiin” (1. Piet.4:15). 

”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta 

Kristusta Vapahtajaksi” (Fil.3:20). 

”Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä” (Kol.3:2). 

VOITON TAVOITTELU 

Kristillisissä piireissä toimitaan usein vaalihuumassa epäpuhtain vaikuttein. Jumalisuuden varjolla 

pyritään saamaan maallista etua (rahaa ja arvonantoa): 

”jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta 

keinona voiton saamiseen” (1. Tim.6:5). 

KRISTILLISET 

On itsensä ja muiden harhautusta ja pettämistä, jos toimitaan ”kristityt” nimikkeen alla  ilman 

Raamattua. Jos Raamattu ei sovi ryhmän (tai yksittäisen henkilön) toimintaohjelmaan, on väärin 

käyttää ”kristityt”  nimeä. Kristillisyyttä ilman Raamattua ei ole olemassakaan! 

PERUSARVOT KUNNIAAN 

Jos perusarvoihin ei kuulu Raamattu, jälleen syyllistytään karkeaan harhauttamiseen ja 

pettämiseen. RAAMATTU ON PERUSARVOJEN KÄSIKIRJA! Siellä, missä Raamattu hylätään, ei ole 

oikeutta myöskään puhua perusarvoista. 

SUOMI NOUSUUN 

Kaikki ovat yksimielisiä siitä, että Suomi on tänään taloudellisessa ahdingossa. Laman syistä ollaan 

osittain erimielisiä. Ilman oikeaa diagnoosia on mahdotonta löytää sopivaa lääkettä. Harvat 

tunnustavat, että taloudellinen lama versoo henkisestä ja hengellisestä lamasta. Kansan 

moraalinen tila on surkea. Kansa elää räikeästi synnissä – ja kärsii seurauksista. Jumalan Sanan 

nostaminen sille kuuluvaan asemaan on ainut mahdollisuus, jolla Suomi saadaan nousuun! 

”Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä” (Snl.14:34). 
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SUOMI NOUSUUN – RAAMATUN AVULLA! 

Suomen kristikansa lähestyy vaaleja. Paljon on puolueita ja paljon ehdokkaita (2000). Miksi 

yksikään näistä ei käytä yllä olevaa nasevaa mainoslausetta? Kuinka on mahdollista, ettei 

kristittyjen peruskirja näyttele mitään osaa Suomen vaaleissa? Eikö uskovien tulisi kilvan pitää 

esillä tätä erinomaista kirjaa? Ovatko Suomen kristityt kristittyjä ilman Raamattua? Miksi 

uskovatkin tässä kohden ajavat ”sammutetuin lyhdyin”?  

”Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni” (Ps.119:105). 

”Niin Jeesus taas puhui heille sanoen: "Minä olen maailman valkeus; joka minua seuraa, se ei 

pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus" (Joh.8:12). 

PAREMMAN HYLKÄÄMINEN 

Jonas Lagus kirjoittaa uskovan suhteesta maailmallisiin huvituksiin: ”Sen vuoksi kristitty luopuu tai 

kieltäytyy paremmasta osasta sinä hetkenä, jona hän lähtee huvittelemaan maailman mukana.” 

Silloin kun uskova lähtee kirmaamaan politiikan laitumille, hän samalla hylkää JUMALAN VIHREÄT 

NIITYT, joista Ps.23 puhuu.  

EESAUN PERILLISIÄ 

Uskovasta tulee tällöin myös Eesaun osatoveri, joka vaihtoi esikoisoikeutensa hernekeittoon. 

”Kerran, kun Jaakob oli keittänyt itselleen keiton, tuli Eesau kedolta nälästä nääntyneenä.  

Ja Eesau sanoi Jaakobille: "Anna minun särpiä tuota ruskeata, tuota ruskeata keittoa, sillä minä 

olen nälästä nääntynyt". Sentähden hän sai nimen Edom. Mutta Jaakob sanoi: "Myy minulle ensin 

esikoisuutesi". Eesau vastasi: "Katso, minä kuolen kuitenkin, mitä minä esikoisuudellani 

teen?" Jaakob sanoi: "Vanno minulle ensin". Ja hän vannoi hänelle ja myi esikoisuutensa 

Jaakobille. Ja Jaakob antoi Eesaulle leipää ja hernekeittoa. Ja hän söi ja joi, nousi ja meni 

matkoihinsa. Niin halpana Eesau piti esikoisuutensa” (1. Moos.25:29-34). 

”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa; ja 

pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, "ettei mikään katkeruuden juuri 

pääse kasvamaan ja tekemään häiriötä", ja monet sen kautta tule saastutetuiksi, ja ettei kukaan 

olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te 

tiedätte, että hänet sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä hän 

ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi” (Hebr.12:14-17). 

SUOLA KÄYNYT MAUTTOMAKSI 

Suomen Kristillinen Liitto lähti aikoinaan selkein tunnuksin eduskuntaan (Raino Westerholm ym.) 

Vähitellen kuitenkin näky himmeni. Ajauduttiin kauas alkuperäisestä näystä. Lopulta piti nimikin 

muuttaa käytäntöä vastaavaksi. Kristityt ajautuivat kauaksi alkuperäisestä identiteetistään. Tänään 

KD myötäilee pitkälti sisarpuolueitaan Ruotsissa, Saksassa, Italiassa jne.  Se ei eroa millään tavalla 

muista puolueista; ulvotaan yhdessä muiden susien kanssa. On siirrytty evankeliumin saralta 

moralismin – ja populismin saralle. 
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KRISTILLINEN VAKAUMUS 

Tänään vannotaan kristillisen vakaumuksen nimiin. Toisaalta tämä kuulostaa hurskaalta, mutta 

tarkempi tutkimus osoittaa, että liikutaan ”suhteellisuuden suolla” (relativismi).  

Aikoinaan oli Kirkkolaissa mainittu kirkkoneuvoston jäsenten kelpoisuusvaatimuksena, että heidän 

tulee olla ”jumalaapelkääviä ja kristillisestä harrastuksesta tunnettuja”. Muistamme hyvin, ettei 

tämä käytännössä merkinnyt yhtään mitään. 

Tänään eduskuntaan pyrkivillä on yhtä harva seula. Kaikista puolueista löytyy em. mitan täyttäviä 

”kristittyjä”.  Näin Suomen kristittyjä johdetaan harhaan ja ”jymäytetään”. 

KRISTILLISTEN ROOLI – TAKUUMIES 

Kristilliset on ajettu eduskunnassa ahtaaseen karsinaan. Heillä on olemassaolon oikeus lähinnä 

muiden jumalattomuuden takuumiehenä. Kristillisille riittää kansanedustajan aseman tuoma 

yhteiskunnallinen arvostus. He ovat olleet valmiit uhraamaan sen hyväksi Raamatunkin. Näyttää 

siltä, ettei Raamattu suinkaan ole ”aarre verraton”, vaan kirja, joka on viisainta jättää 

eduskuntatalon ulkopuolelle. Kotonahan sitä on hyvä tutkistella, mutta Raamattu ei kerta 

kaikkiaan sovi eduskuntatalon miljööseen. Luultavasti Jumalakin sen ymmärtää! 

SANA ON MITTA 

Yksikään puolue ei tänään hehkuta Raamatun puolesta. ”Kristilliset arvot” ovat lähes kaikkien 

huulilla mutta – ilman Raamattua. Mitä on kristillisyys ilman Raamattua – ei yhtään mitään! Moista 

kristillisyyttä on maailma täynnä! Uskovien tulee suin surmin varoa tuollaista ”valhekristillisyyttä”. 

Me tarvitsisimme uuden kristillisen puolueen, joka liputtaa Raamatun puolesta, ei vain teoriassa 

vaan myös käytännössä! 

”Älä ole joukon mukana tekemässä pahaa” (2. Moos.23:2). 

YHTEISTEN ASIOIDEN HOITAMISTA 

Perinteinen politiikan määritelmä: se on yhteisten asioiden hoitamista. Vuosien saatossa lause on 

käytännössä saanut muodon: POLITIIKKA ON YHTEISTEN ASIOIDEN HOITAMISTA ILMAN 

RAAMATTUA. Tämän alle ovat Kristillisetkin joutuneet alistumaan. ”Tää korutont` on kertomaa”, 

mutta totta se on. Kristilliset ovat joutuneet petetyiksi. Toisaalta he ovat eduskunnassa 

vapaaehtoisesti luopuneet aarteestaan, Raamatusta. Hiillostus suruttomien edustajien taholta on 

tuottanut tulosta. 

SIIVET SUPUSSA 

Kaikki muut saavat eduskunnassa omaa aatettaan kailottaa kurkku suorana, Kristillisten on pakko 

alistua kontrolliin – jos aikovat olla talossa. Vaihtoehdot ovat vähissä. Kristilliset ovat tässä 

tilanteessa ”puun ja kuoren välissä”. Lähetyskäsky velvoittaa Sanan esiintuomiseen kaikkialla, 

mutta eduskunnan paineet ovat liian suuret. On jouduttu antamaan periksi. ”Enemmän tulee 

totella ihmisiä kuin Jumalaa!” 
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SUOMI KUNTOON 

Tämä on Keskustan vaaliteema. Juha Sipilällä on lestadiolaispohja. Oli masentavaa, ettei häneltä 

löytynyt ryhtiä kannattaa oluen vientiä Alkoon. Samoin oli hämmästyttävää, ettei hän halunnut 

ottaa kantaa aloitteeseen, jossa lääkäri voisi omantunnonsyistä kieltäytyä abortista. Merkillistä 

lepsuilua ja selkärangattomuutta – ei ainakaan kristillistä! Sipiläkin näyttä olevan populistinen 

poliitikko. Vahvasti tuntuu siltä, ettei Sipilänkään työkalupakista löydy Raamattua! Joten Keskustan 

ohjelma : Suomi kuntoon - ilman Raamattua! 

ESKATOLOGIAN HYLKÄÄMINEN 

Ne, jotka vaalihurmiossa nukkuvat suruttomuuden unta, ovat täysin ulalla Raamatun 

eskatologiasta. He eivät lainkaan tajua, mikä hetki on yöstä. Uskovien tehtävä olisi herätellä 

kansaa Jumalan Sanalla. Mikä on tilanne?  Kaikki nukkuvat, Babylonian sekoitus vallitsee, suuri 

lopunajan eksytys on laskeutunut yllemme,  Antikristuksen askeleet kuuluvat jo.   

”Mutta hän vastasi ja sanoi heille: "Kun ilta tulee, sanotte te: 'Tulee selkeä ilma, sillä taivas 

ruskottaa',  ja aamulla: 'Tänään tulee rajuilma, sillä taivas ruskottaa ja on synkkä'. Taivaan muodon 

te osaatte arvioida, mutta aikain merkkejä ette osaa” (Matt.16:2,3). 

MIKSI USKOVA EI VOI OLLA ARKADIANMÄELLÄ? 

1. Eduskuntataloon uskovalla on ”porttikielto”. Periaatteessa uskovakin voi sinne päästä, mutta ei 

käytännössä. 

2. Eduskuntataloon on kielletty tulemasta ”aseen kanssa”. Uskovan ase on RAAMATTU.  

3. Muutamat kansanedustajat ovat yrittäneet eduskuntaan Raamatun kanssa, mutta heidät on 

savustettu ulos. 

4. Raamattuun pitäytyvää uskovaa ei huolita edes ehdokaslistoille; sehän merkitsisi ko. puolueelle 

”itsemurhaa”.   

5. Jos jokin puolue erehtyisikin ottamaan raamatullisen uskovan riveihinsä, hänellä ei olisi 

pienintäkään mahdollisuutta läpimenoon. 

6. Jos joku uskova onnistuisi ”vahingossa” pääsemään eduskuntaan, muut kanssaedustajat 

pitäisivät varmasti huolta siitä, että moinen ”regimenttien sekoittaja” lähtisi sieltä pois alle 

aikayksikön. 

HURSKAAN NAAMAN VOIMALLA 

Raamatun kanssa ei ole eduskuntaan asiaa, tästä on meillä monta todistetta. Mutta eikö uskova 

ilman Sanaa ole joutava vätys; mihin hän oikein panee turvansa? Onko ”pärstäkerroin” riittävä 

evankeliumin eteenpäin viemiseksi? Hurskaaseen naamaanko luotetaan? Pahinta on, että KD on 

sisältäpäin rappeutunut: ”Mekin tahdomme olla niin kuin kaikki muut kansat” (1. Sam.8:20). KD on 

halveksinut taivaallista näkyä ja kutsumusta. Kun sen pitäisi olla rakentamassa Herran seurakuntaa 

(ekklesiaa), se on alentunut muiden puolueiden tavoin ”maailman parantajaksi”. 
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POPULISMIN VOIMALLA 

On murheellista, että  ns. uskovat ehdokkaat nojautuvat vaalimainoksissaan pelkkään populismiin. 

Tämä tapahtuu kaikissa puolueissa.  Nämä eivät ainakaan ole Paavalin linjoilla.  

”Niinkuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, 

joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ihmistenkö suosiota minä nyt 

etsin vai Jumalan? Tai ihmisillekö pyydän olla mieliksi? Jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille 

mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani 

evankeliumi ei ole ihmisten mukaista” (Gal.1:9-11). 

VILLAKOIRAN YDIN 

Uskovien vaalikuumeeseen on selkeä syy ja selitys: väärä opetus. On annettu ymmärtää, että 

kristittyjen tehtävänä on maailman parantaminen. 

1. Lähetyskäsky velvoittaa maailman evankelioimiseen: 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat 

minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän 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). 

”Simeon on kertonut, kuinka Jumala ensi kerran katsoi pakanain puoleen ottaakseen heistä 

kansan omalle nimellensä” (Apt.15:14). 

Kirkon ja seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä maailmasta pelastuksen arkkiin. Suruttomat 

ihmiset voivat uskotella itselleen ”maailman parantamisesta”, mutta uskovalla on parempi tieto: 

tämä maailma kypsyy Jumalan tuomiolle:  

”Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomain 

ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään…Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin 

muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei 

tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. 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. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän 

olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän 

tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!” (2. 

Piet.3:7,9-12). 

Maailman parantaminen on jonnen joutavaa puuhaa; rakennus, joka kohta on tulen ruokaa, ei 

ansaitse remontoimista. Pyritään vain pelastamaan ihmiset tuhoon tuomitusta  rakennuksesta! 

Tässä on kirkon, seurakunnan ja uskovien ainut tehtävä ja haaste maailman suuntaan. 

 

 


