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SUOMEN VAALIT 2023                                          Väinö Hotti 

Ensivaikutelma          Ref. ja teh. VHn. 

Tämä oli TV3:n vaalitentti ke 15.3. Vilkas ajatusten vaihto. Kaikilla oli 

paljon sanottavaa. Tietysti vaalien läheisyys vaikutti tähän osaltaan. 

Naisvaltaisuus 

Ulkonaisesti raadin koostumus kiinnitti huomiota: naisvaltaisuus. Naisia oli 

7 ja miehiä ainoastaan 2 (PETTERI ORPO ja HJALLIS HARKIMO). 

Mistä vaiettiin? 

Hengellisiä asioita ei kukaan ottanut esille – ei miehet eikä naiset! Eikö 

Jumalalla ole mitään tekemistä maamme asioiden hoidossa? PAHALTA 

NÄYTTÄÄ!  Sokeat uskovat tyytyvät ulvomaan yhdessä susien kanssa! 

Regimenttioppi 

Tämä vaikeneminen johtui kaiketi REGIMENTTIOPISTA. Maallisten 

asioiden hoitoon ei tarvita Jumalaa. Regimenttioppi ei nouse Raamatusta 

– se on KIRKON  keksintö. Uskovalla on ainoastaan YKSI ELÄMÄNPIIRI. 

Uskova ei voi vaihtaa takkiaan lähtiessään hoitamaan ”maallisia asioita”. 

Apostoleilla ei ollut KAHTA ELÄMÄNPIIRIÄ! 

PÄIVI RÄSÄNEN mainitsi radiohaastattelussa, ettei eduskuntaan voi tuoda 

Raamattua. Mutta samalla torpetoidaan koko uskovan työskentely 

eduskunnassa! Raamattu on uskovan SOTA-ASE; aseeton uskova on 

tyhjäntoimittaja. Mitä me tehdään sellaisella kansanedustajalla, joka 

tyytyy todistamaan ainoastaan HURSKAALLA NAAMALLAAN!? Hän on 

”turhanpäiväinen pelle”. HÄNTÄ EI AINAKAAN KANNATA ÄÄNESTÄÄ! 

Jumalan sanan poisjättäminen yhteiskunnallisesta elämästä merkitsee 

uskovalle esikoisoikeutensa ylenkatsomista, halveksintaa ja sen 

menettämistä Eesaun tavalla (maksuväline:hernekeitto): 

”ja ettei kukaan olisi haureellinen tahi epäpyhä niinkuin Eesau, joka 

yhdestä ateriasta myi esikoisuutensa. Sillä te tiedätte, että hänet 
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sittemminkin, kun hän tahtoi päästä siunausta perimään, hyljättiin; sillä 

hän ei löytänyt tilaa peruutukselle, vaikka hän kyynelin sitä pyysi” 

(Hebr.12:16,17). 

”Niin he kutsuivat heidät ja kielsivät heitä mitään puhumasta ja 

opettamasta Jeesuksen nimeen. Mutta Pietari ja Johannes vastasivat 

heille ja sanoivat: "Päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä 

enemmän kuin Jumalaa; mutta me emme voi olla puhumatta siitä, mitä 

olemme nähneet ja kuulleet" (Apt.18-20). 

Korvausteologiaa 

Regimenttiopilla mitätöidään (eliminoidaan) LÄHETYSKÄSKY. Katsotaan, 

että tämä oppi vapauttaa uskovan kirmaisemaan yhteiskunnallisilla lai-

tumilla ilman lähetyskäskyn rasitetta ja velvoitetta! Saatanan petosta! 

Ajan merkki 

Paneelin naisvaltaisuus on vakava ajan merkki. Raamatun eskatologian 

mukaan naiset tulevat lopunaikana hallitsemaan yhteiskunnallista ja 

kirkollista kenttää. Miehet on silloin työnnetty taka-alalle – marginaaliin. 

Naisten valtaanpääsy on ilmeinen. 

”Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat” (Jes.3:12). 

Nimenomaan lopunaikaan liittyy ”naisvaltikka”: 

”Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, 

Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun 

palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrat-

tua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei 

tahdo parannusta tehdä eikä luopua haureudestaan” (Ilm.2:20,21). 

”Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja 

puhui minulle sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton 

tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä, hänen, jonka kanssa maan 

kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka haureuden viinistä 

maan asukkaat ovat juopuneet" (Ilm.17:1,2). 
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Hyötynäkökahta 

 

  

                 (nettikuva) 

”Oi, mieluummin valitsen Jeesuksen kuin omaisin rikkaudet maailman. Oi, 
mieluummin valitsen Jeesuksen Ja antaudun käteensä johtavaan. 
KUIN ETT` OISIN VALTIAS VOIMAKKAIN MUTTA SYNNIN KAHLEISSA. OI, 

MIELUUMMIN VALITSEN JEESUKSEN. KUIN MITÄÄN MAAILMASSA” 

(Sininen laulukirja, 53). 

Aarteen löytyminen 

     

             (nettikuva) 

”Arpa lankesi minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani” 
(Ps.16:6). 
 

Yhdyskunta taivaassa 

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

Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi” (Fil.3:20).  

”Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän 

voittaisi omaksensa koko maailman, mutta 

saisi sielullensa vahingon? Taikka mitä voi ih-

minen antaa sielunsa lunnaiksi?” (Matt.16:26). 

”Taivasten valtakunta on peltoon kätketyn 

aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki; ja 

siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä 

hänellä oli, ja osti sen pellon” (Matt.13:44). 
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Muukalaisia 

”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). 

Muukalaiselle ei kuulu hallinta 

"Mene tiehesi!" Ja he sanoivat: "Tuo yksi on tullut tänne asumaan 

muukalaisena, ja yhtäkaikki hän alati pyrkii hallitsemaan” (1. Moos.19:9). 

JUMALAN SANOMA SUOMEN KANSALLE 

Parannuksen sanoma 

”Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee 

tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä 

hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskau-

dessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on anta-

nut kaikille siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista” (Apt.17:30,31). 

”Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja 

kolmantena päivänä nouseva kuolleista, ja että parannusta syntien 

anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille, 

alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:46,47). 

 

          (nettikuva)                   

LASSE MARJOKORPI 

 

 

 

”Ihmisten huolien ja vaikeuksien hälventäminen ei 

ole mitenkään erityisesti kristillinen tehtävä. Joka 

sellaiseen ryhtyy, tietäköön ja tiedostakoon sen, mitä 

saksalainen teologi Hans Asmussen sanoi kerran jol-

lekin papille: ”Tämä ihminen odottaa sinulta sellais-

ta, millä ei ole mitään tekemistä sinun pappiskutsu-

muksesi kanssa. ”Epäuskoiselle ihmiselle kirkolle ei 

kirkkona pitäisi olla Jumalan lain julistamisen ohella 

muuta annettavaa kuin kehotus kääntymiseen ja 

Jumalan armon omistamseen” (Marjokorpi, Kirkon 

kuoleman sairaus, s.29) 
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APOSTOLI PAAVALIN ARVOMAAILMA 

 

                   (nettikuva) 

 

”Sitten vielä, veljeni, iloitkaa Herrassa! Samoista asioista teille kirjoittami-

nen ei minua kyllästytä, ja teille se on turvaksi. Kavahtakaa noita koiria, 

kavahtakaa noita pahoja työntekijöitä, kavahtakaa noita pilalleleikattu-

ja. Sillä oikeita ympärileikattuja olemme me, jotka Jumalan Hengessä 

palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä 

luota lihaan, vaikka minulla on, mihin luottaa lihassakin. Jos kuka muu 

luulee voivansa luottaa lihaan, niin voin vielä enemmän minä, joka olen 

ympärileikattu kahdeksanpäiväisenä ja olen Israelin kansaa, Benjaminin 

sukukuntaa, hebrealainen hebrealaisista syntynyt, ollut lakiin nähden 

fariseus, intoon nähden seurakunnan vainooja, lain vanhurs-kauteen 

nähden nuhteeton. Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuk-

sen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi 

tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, minun Herrani, tuntemisen 

rinnal-la, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen 

roskana - että voittaisin omakseni Kristuk-sen ja minun havaittaisiin 

olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä, joka laista 

tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, 

joka tulee Jumalasta uskon perusteella” (Fil.3:1-9). 

Paavali oli Uuden testamentin 
mukaan varhaiskristillinen teologi 
ja lähetyssaarnaaja. Häntä 
pidetään apostolina, vaikka hän ei 
koskaan tavannut Jeesusta 
henkilökohtaisesti. Wikipedia 

Syntyi: Tarsos, Turkki 
Kuoli: Rooma, Italia 
Hautapaikka: San Paolo Fuori le 
Mura, Rooma, Italia 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Paavali
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzX5yOiKZxkjOJ6Tsotb9rhIdTZlVQ:1679052571753&q=Tarsos&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdDwBO-VS_K0v3wTxox3GFsdatwEnDD_J_Ds3ywtMisnAXNIhvIvUOQ57t5UNkLMHPrDTS5Kc0tRCHXCeKDQC-ld1Ne15cPqPaetGuDWqTYRQOXwjO5BSYsMG97hFV1lgvk6NOsbK8koTR2CgdCfq3hJ0-UuQ&sa=X&ved=2ahUKEwim0eSg7uL9AhVywIsKHf5dAJcQmxMoAHoECHkQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzX5yOiKZxkjOJ6Tsotb9rhIdTZlVQ:1679052571753&q=Rooma&si=AEcPFx6l3RvH8SFlhHZyn7jIc6m2bU9vmoFvFAMQv2WWSYjXN1jPIfWFZHK_g4w3p8VGZP2P1tS71K7QG_caTwJLnz7x3WAhFv8JZOFTyfLsJgwoVeokQ63690_jZqVJMs21bxdynYukf79wwZ31-RjmF7ksfTqqAYkH5p74b_a0A9k58Ew40MZOdxZnlu7Rb1q0w8lrIRmw&sa=X&ved=2ahUKEwim0eSg7uL9AhVywIsKHf5dAJcQmxMoAHoECHoQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzX5yOiKZxkjOJ6Tsotb9rhIdTZlVQ:1679052571753&q=San+Paolo+Fuori+le+Mura&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdK94vrtd7hdkD543PXY94DAdMjHXHAOlkwGqTKBbPu-xMWFO6MLK-F3WAef2z-mqH4Jj6jgozu2Ee55LZzVYfD3_vgnPFVufqbfEnCmVkcJGf_54mSx3fqvwjtiDhYxRSrUJN2gcEqm8Zih9OfAlTxiEosLo1S3CH8HARXi9umCYxI4phw%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwim0eSg7uL9AhVywIsKHf5dAJcQmxMoAHoECHsQAg
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzX5yOiKZxkjOJ6Tsotb9rhIdTZlVQ:1679052571753&q=San+Paolo+Fuori+le+Mura&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdK94vrtd7hdkD543PXY94DAdMjHXHAOlkwGqTKBbPu-xMWFO6MLK-F3WAef2z-mqH4Jj6jgozu2Ee55LZzVYfD3_vgnPFVufqbfEnCmVkcJGf_54mSx3fqvwjtiDhYxRSrUJN2gcEqm8Zih9OfAlTxiEosLo1S3CH8HARXi9umCYxI4phw%3D%3D&sa=X&ved=2ahUKEwim0eSg7uL9AhVywIsKHf5dAJcQmxMoAHoECHsQAg

