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YHTEISKUNTA ILMAN REGIMENTTIOPPIA I      Väinö Hotti  

YHTEINEN TAVOITE, PÄÄMÄÄRÄ 

Yhteiskunnan menestyminen 

Yhteinen pyrkimys: kaikkien kansalaisten menestyminen ja hyvinvointi. 

Tästä ei vallitse mitään erimielisyyttä. 

Menetelmistä erimielisyyttä 

Miten yhteiseen jaloon päämäärään päästään; siitä on erimielisyys; 

mielipiteet saattavat poiketa suurestikin toisistaan. Kädenvääntöä on eri 

sektoreilla; jopa periaatteellisella taholla. 

JUMALALLA ON TEKIJÄN JA OMISTAJAN OIKEUS 

 ”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.24:1,2). 

SAATANA RYÖSTI JUMALAN OMAISUUDEN 

Syntiinlankeemuksessa tapahtui ”omistajan vaihdos”. Saatana kävi 

ovelasti Jumalan omaisuuden kimppuun! Aadamin tottelemattomuus 

merkitsi sitä, että ihmisen omistus siirtyi Jumalalta Saatanalle. 

”Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista 

paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä 

päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman" (1. 

Moos.2:16,17). 

Syntiilankeemuksessa ihminen vaihtoi omistajaa. Koska ihminen oli 

LUOMAKUNNAN KRUUNU, koko luomakunta siirtyi hänen mukanaan 

Saatanan valtapiiriin.  

”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). 
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”Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. 

Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys” (Joh.10:10). 

USKOVIEN VALTA 

Raamattu on kaikella tavalla POSITIIVINEN asia; sekä yksityisessä elämäs-

sä että yhteiskunnan elämässä. Uskoontulo on parasta mitä ihmiselle voi 

tapahtua. Syntiinlankeemus syöksi ihmisen kokonaisvaltaiseen 

kurjuuteen, mutta uskoontulo ennallisti paratiisielämän ja - toi 

siunauksen. Yksi ihminen Aadam toi kirouksen, toinen Aadam KRISTUS 

toi siunauksen: 

”Sentähden, niinkuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan, ja 

synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, 

koska kaikki ovat syntiä tehneet - sillä jo ennen lakiakin oli synti 

maailmassa, mutta syntiä ei lueta, missä lakia ei ole; kuitenkin kuolema 

hallitsi Aadamista Moosekseen asti niitäkin, jotka eivät olleet syntiä 

tehneet samankaltaisella rikkomuksella kuin Aadam, joka on sen esikuva, 

joka oli tuleva. Mutta armolahjan laita ei ole sama kuin lankeemuksen; 

sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa 

enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, 

armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi” (Rom.5:12-15). 

LUOMAKUNAN IKÄVÄ 

Ihmisen lankeemus veti koko luomakunnan katoavaisuuden orjuuteen. 

”Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten 

ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle - ei 

omasta tahdostaan, vaan alistajan - kuitenkin toivon varaan, koska itse 

luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan 

lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta 

yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; eikä 

ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin 

huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän 

ruumiimme lunastusta” (Rom.8:19-23). 
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TIE ONNEEN – SAMA YKSILÖN JA YHTEISÖN KOHDALLA 

Luoja tuntee tarkkaan luomansa kohteen; hän on laatinut pätevän 

KÄSIKIRJAN ja KÄYTTÖOPPAAN onnelliseen ja sopusuhtaiseen elämään. 

Tämä kirja on RAAMATTU. Sama kirja on pätevä opas sekä yksilön että 

yhteisön elämään. 

Tämän kirjan hylkääminen tietää onnen hylkäämistä  - jopa katastrofia! 

”Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, niin saavutat onnen” 

(Job 22:21). 

”Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat 

hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?” (Jer.8:9). 

KANSANKIRKKO JA JUMALAN SANA 

Kun kristinuskosta tuli 300 – luvulla Rooman valtion uskonto, kirkko ja 

valtio solmivat avioliiton keskenään. Syntyi ”epäpyhäallianssi”; maailma 

meni kirkkoon ja – kirkko meni maailmaan! Alkuseurakunnallinen 

EKKLESIA turmeltui. Alkuseurakunta oli sidottu SANAAN, kansankirkko 

taas oli sidottu kansan päätökseen ja mielipiteeseen. Oli mahdotonta 

rakentaa uutta kirkkoa SANAN POHJALLE! Samalla hylättiin uskovat 

yhteiskunnan rakentajina. Tosin he REGIMENTTIOPIN pohjalta saivat tulla 

savottaan mukaan, mutta riisuttuna  - ILMAN RAAMATTUA! 

TEOKRATIA 

 

 

   

 

 

 

 

 

”Teokratia(kreikan kielestä θεος - Jumala ja κρατειν - hallita) - 

hallintojärjestelmä, jossa tärkeät julkiset asiat päätetään jumalallisten 

ohjeiden, ilmoitusten tai lakien mukaan. Toisen määritelmän mukaan - 

poliittinen järjestelmä, jossa uskonnollisilla johtajilla on ratkaiseva 

vaikutus valtion politiikkaan. — Источник: 

https://rvbany.ru/fi/heating/luchshaya-forma-pravitelstva-vse-formy-

pravleniya-kak-nazyvaetsya-pravlenie/ © rvbany.ru (Netti) 
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RAAMATUN TODISTUS 

”Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi: "Minä ylistän 

sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja 

ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsenmielisille. Niin, Isä, sillä näin on 

sinulle hyväksi näkynyt” (Luuk.10:21). 

”Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka 

on Jumalasta, että tietäisimme, mitä Jumala on meille lahjoittanut; ja siitä 

me myös puhumme, emme inhimillisen viisauden opettamilla sanoilla, 

vaan Hengen opettamilla, selittäen hengelliset hengellisesti” (1. Kor.12-

13). 

”Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet” (Rom.1:22). 

”'Katso, Herran pelko - se on viisautta, ja pahan karttaminen on 

ymmärrystä'” (Job 28:28). 

”Herran pelko on viisauden alku, hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä 

noudattavat” (Ps.111:10). 

”Sillä Herra antaa viisautta, hänen suustansa lähtee tieto ja taito” 

(Snl.2:6). 

”mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä 

vastaan, jolla hän puhui” (Apt.6:10). 

 

 

                (nettikuva) 

 

”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi 

on totuus” (Joh.17:17). 


