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RAAMATTU JA HOMOUS                                                 Väinö Hotti 

ROOMALAISKIRJE 1. 

Osoite 

Kirjeen vastaanottaja otettava aina huomioon. Eri ihmisille (ja eri ihmisryhmille) 

lähetetään erilaista postia – ja erilaisia kirjeitä! Ei ole mitään järkeä lähettää samaa 

kirjettä erilaisille vastaanottajille! 

”kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille” (Room.1:7). 

Kirjettä ei lähetettä KOKO ROOMAN IMPERIUMILLLE! Vastaanottajana tuossa 

pakanallisessa ja monikulttuurillisessa valtakunnassa oli uskovien ”piskuinen lauma”. 

Kirkkokuriin liittyvä 

Pakanuudesta kääntyneille annettiin ohjeita, kuinka uskovan tulee käyttäytyä. Hän 

ei saa elää entisen viiteryhmänsä mukaan. Roomalaisille kristityille opetetaan 

”uuden elämän etiikkaa”. Tämä ei ollut ”etiikkakirje” kaikille roomalaisille. 

Ulkopuolisia tulee ensiksi ”evankelioida” – etiikka tulee vasta sen jälkeen! Ensin 

tulee lähetyskäskyä noudattaen ”tehdä Jeesuksen opetuslapsia”. Sitten seuraa 

opetus ja uuden elämän etiikka: 

”Paavo ei väsynyt varoittamasta ihmisiä siitä, että he väärässä järjestyksessä 

yrittivät tehdä hyviä tekoja – ennen kuin olivat päässeet Kristuksen sisälliseen 

tuntemiseen”  (Saarisalo, Erämaanvaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.326). 

”Minä kirjoitin teille kirjeessäni, ettette seurustelisi huorintekijäin kanssa; en 

tarkoittanut yleensä tämän maailman huorintekijöitä tai ahneita tai anastajia tai 

epäjumalanpalvelijoita, sillä silloinhan teidän täytyisi lähteä pois maailmasta. Vaan 

minä kirjoitin teille, että jos joku, jota kutsutaan veljeksi, on huorintekijä tai ahne 

tai epäjumalanpalvelija tai pilkkaaja tai juomari tai anastaja, te ette seurustelisi 

ettekä söisikään semmoisen kanssa. Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat 

ulkopuolella? Ettekö tekin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta 

ulkopuolella olevat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on 

paha” (1. Kor.5:9-13). 

Jos ”maailmassa” on huorintekijöitä (tai homoja), nämä EIVÄT KUULU 

SEURAKUNTAKURIN PIIRIIN. Antaa heidän olla ”omassa liemessään”. Tämä alue ei 

kuulu seurakunnalle. Jätetään nämä Jumalan tuomittaviksi! Jos maailmaan 

lähdetään soveltamaan seurakuntakuria, edessä on toivoton ja hyödytön savootta! 
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Maailman diagnoosi 

Jatkossa Paavali antaa ”läpileikkauksen” maailmasta. Se on hyvin monikirjavainen: 

homous, ahneus, häijyys, kateus, murha, riita, petos, pahanilkisyys jne. Maailma 

on todellisesti ”sairas” – päästä kantapäähän. 

”Voi syntistä sukua, raskaasti rikkonutta kansaa, pahantekijäin siementä, 

kelvottomia lapsia! He ovat hyljänneet Herran, pitäneet Israelin Pyhää pilkkanansa, 

he ovat kääntyneet pois. Mihin pitäisi teitä vielä lyödä, kun yhä jatkatte 

luopumustanne? Koko pää on kipeä, koko sydän sairas. Kantapäästä kiireeseen asti 

ei ole tervettä paikkaa, ainoastaan haavoja, mustelmia ja vereksiä lyömiä, joita ei 

ole puserrettu, ei sidottu eikä öljyllä pehmitetty” (Jes.1:4-6). 

Ihminen on ”monivammainen”. Häntä on käsiteltävä ”kokonaisvaltaisesti”. Ei auta, 

että jokin ongelma esim. homous nostetaan ”tikunnokkaan”.  

Farisealaista meininkiä 

”Farisealainen pyhyys on katsomista, ei penkomista varten”  (Niilo Tuomenoksa, 

Valkoiset synnit, s.87). 

”Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota 

viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita? Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä 

hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa 

pahoja hedelmiä eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä” (Matt.7:16-18). 

”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenyk-

set mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on 

tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noita-

kaan sikseen jättää. Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette 

kamelin! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te puhdistatte 

maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä ryöstöä ja hillittömyyt-

tä! Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi 

puhtaaksi! Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette 

valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta 

ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!” (Matt.23:23-27). 

”Joko tehkää puu hyväksi ja sen hedelmä hyväksi, tahi tehkää puu huonoksi ja sen 

hedelmä huonoksi; sillä hedelmästä puu tunnetaan” (Matt.12:33). 

"Ennen kaikkea kavahtakaa fariseusten hapatusta, se on: ulkokultaisuutta” 

Luuk.12:1). 
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KOKONAISVALTAINEN PARANNUS 

Parantamisessa on otettava vakavasti taudin laajuus ja syvällisyys. Vammaa ei tule 

pyrkiä parantamaan farisealaisesti ”kepeästi”. Parantaminen tulee alkaa sydämestä: 

”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee” (Snl.4:23). 

”He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha, rauha!" vaikka ei 

rauhaa ole” (Jer.6:14). 

”Mutta mikä käy suusta ulos, se tulee sydämestä, ja se saastuttaa ihmisen. Sillä 

sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, 

väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset. Nämä ihmisen saastuttavat; mutta 

pesemättömin käsin syöminen ei saastuta ihmistä” (Matt.15:18-20). 

”ja julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turhista jumalista 

elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä 

niissä on” (Apt.14:15). 

Suomen kansan perimmäinen ongelma ei ole homous, vaan PERKELEEN PALVELU. 

Päivi Räsänen haukkuu osittain ”väärää puuta”! 

1. Parannussaarna 

"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). 

”Kaikille kansoille” ei kuulu kirkkokuri eikä ”kristillinen etiikka”; heille kuuluu 

parannussaarna! 

2. Lähetyskäsky 

"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). 

Lähetyskäsky velvoittaa tekemään kaikista kansoista Jeesuksen opetuslapsia – tämä 

tapahtuu parannussaarnan vaikuttaman vanhurskauttamisen ja uudestisyntymi-

sen kautta. Lähetys käskyyn liittyy oleellisesti LAKI JA EVANKELIUMI: 
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”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta 

vanhurskaiksi tulisimme” (Gal.3:24).  

”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi 

vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa 

Jeesuksessa” (Room.3:23,24).  

”Koska Kristus opetti parannusta ja syntien anteeksiantamusta, on 

seurakunnanpaimenien samoin opetettava näitä seurakunnilleen. Nykyään on 

yleistä puhua paljon uskosta, mutta ilman parannuksen saarnaa ei voida ymmärtää, 

mitä usko on” (Tunnustuskirjat, s.53). 

3. Evankelioiminen 

 

 

 

1. VÄÄRISTYNYT LAIN JULISTUS 

Kokonaisuuden unohtaminen 

Kun laitetaan jokin (esim.homous) polttopisteeseen ja unohdetaan, että KOKO 

IHMINEN on turmeltunut ja tarvitsee vanhurskauttamista ja uudestisyntymistä. 

Tällöin on luisuttu MORALISOINNIN hedelmättömälle harhapolulle!  

2. VÄÄRISTYNYT KIRKKONÄKEMYS 

Kirkko joutui harhaan apostolisilta raiteilta jo 300-luvulla, jolloin kristinusko 

julistettiin Rooman valtionuskonnoksi. Tältä pohjalta harhautui myös kirkkokuri. 

Kirkko myi esikoisoikeutensa – hernerokasta. Ja muuttui MAAILMAKSI! Rooman 

kirkko sokeudessaan teloitti ehkä peräti 50 miljoonaa kristittyä. PÄIVI RÄSÄSEN  

tapauksessa lienee kaikuja Rooman kirkkokurista – kansankirkko Kristuksen kirkkona 

lähtee soveltamaan kirkkokuria kääntymättömiin massoihin! 

3. MAAILMAN PARANTAMINEN 

Tänään evankeliumin julistus (parannussaarna) korvataan ”siunaamisella”. Taustalla 

on ”positiivinen evankeliumi”,  vallitsevan tilanteen vanhurskauttaminen! 

Kääntymätön maailma tarvitsee evankeliointia – ennen etiikan opetusta. Tähän 

liittyy olennaisena osana LAIN SAARNA. Oikea lain saarna lähtee siitä, että 

ihminen on kokonaan (100%) turmeltunut ja tarvitsee kokonaista pelastusta!  

 

”Jumalan sana on lakia ja evankeliumia. Laki ilmaisee meille Jumalan pyhän 

tahdon ja kurittaa meitä Kristuksen luo. Evankeliumi on iloinen sanoma Jumalan 

armosta, joka tarjotaan meille Kristuksessa” (KO 55 / 1948). 
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KIRKKO PAIMENENA 

MIKÄ ON KANSANKIRKKO? 

OSMO TIILILÄ: JOHDATUS TEOLOGIAAN (s.185) 

Arkkipiispa Gustaf Johansson (k.1930) esittelee kansankirkon seuraavasti: Viitaten 
Augsburgin tunnustuksen VII artikkeliin, jossa on jo s. lainaamamme seurakunnan 
määritelmä, hän jatkaa: 
”Oleellisena määreenä on tässä ´pyhäin yhteys`. Pyhällä tarkoitetaan sitä, joka on 
osallinen Pyhästä Hengestä ja elää tämän Hengen hallituksen alla.” Viitaten sitten 
Augsb. tunnustuksen puolustuksen samaa asiaa koskevaan laajempaan esitykseen 
Johansson jatkaa: ”Luterilainen kirkko teroittaa ihmisen omakohtaista suhdetta 
Kristukseen ja tekee autuuden riippuvaksi tästä…  

Mutta Kristuksen seurakuntaan on luettava myös ne kristityt, jotka ovat samassa 
suhteessa Kristukseen kuin apostolit olivat ennen helluntaipäivää. Nämä 
opetuslapset elivät Kristuksen kanssa ja seurasivat häntä, he uskoivat, että Kristus 
on Jumalan Poika, ja rakastivat häntä, mutta heillä ei vielä ollut Kristuksen Henkeä, 
sillä he tulivat tästä osallisiksi vasta helluntaina…. Vielä nytkin ihminen käy tätä 
opetuslapsen koulua… opetuslapsijoukko on Herran Hengen kasvatuksessa, ja tästä 
liittyy yhä uusia jäseniä Kristuksen varsinaiseen seurakuntaan. 

Mutta Kristuksen seurakuntaan luetaan myöskin ulkonaisesti se suuri joukko 
ihmisiä, jotka on kristikunnassa kasteen kautta otettu seurakunnan yhteyteen ja 
jotka ovat Jumalan armon välikappalten vaikutusten alla, vaikka eivät itse elä 
todellista uskon elämää. Näihin kohdistuu kirkon kasvatustyö, eivätkä he kuulu 
Kristuksen varsinaiseen seurakuntaan… Kansankirkon käsitteeseen kuuluvat siis 
Kristuksen varsinainen seurakunta, opetuslasten piiri, jossa sen varsinaisia jäseniä 
valmistuu seurakunnalle, ja kastettujen suuri joukko, joka on kirkon kasvatettava ja 
jonka keskellä armonvälikappaleet vaikuttavat. Kansankirkko ei siis ole aivan sama 
kuin Kristuksen seurakunta, sillä se on tätä laajempi. Kristuksen seurakunta on 
kansankirkon ytimenä. Eikä kansankirkko ole aivan sama kuin tuo opetuslasten piiri, 
joka kyllä uskoo Kristukseen ja rakastaa häntä mutta jonka uskon tulee vielä 
puhdistua ja kasvaa, ennen kuin Kristus voi astua sydämeen asumaan. Tämä 
opetuslasten piiri on vain osa kansankirkon jäsenistä. Eikä kansankirkko ole sama 
kuin kastettujen suuri joukko, joka tosin on armonvälikappalten vaikutusten alainen, 
mutta joka ei elä varsinaista uskon elämää. Tämäkin piiri on osa kansankirkkoa, 
vaikka se on siihen luettava vain ulkonaisesti. Kansankirkko käsittää siis kolme eri 
ryhmää” (Mietteitä Suomen luterilaisen kirkon asemasta, 1890. -Kieli uusittu). 

”On ollut välttämätöntä, ettei Kristuksen kirkko ole jättänyt kansojen 
kasvatustointa pakanakunnalle, vaikka sen on täytynytkin voidakseen suorittaa 
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tämän tehtävän, ottaa piiriinsä paljon sellaisia, joissa ei ole omakohtaista 
uskonelämää” (Yrjö J.E.Alanen, Gustaf Johansson, s.157). 

GUSTAF JOHANSSONIN HARHAUTUNUT KIRKKONÄKEMYS 

 

 

 

GUSTAF JOHANSSON laajentaa 

Piispa lähtee avartamaan omavaltaisesti kirkko-oppia. Tälle on tietysti luonnollinen 

ja läpinäkyvä selitys. Koko kansankirkon sekalainen seurakunta pitäisi saada 

sopimaan Kristuksen kirkon raameihin. Jakoa kahteen ei sallita! 

KANSOJEN KAITSIJA 

Kirkosta tehdään ”kansojen kaitsija”. Tämä on ”korvausteologiaa”; Jumala 

syrjäytetään! Seurakunta ottaa Kaitsijan viran – ja luopuu evankelioinnista! 

”Sillä hän on meidän Jumalamme, ja me olemme kansa, jota hän paimentaa, lauma, 

jota hänen kätensä kaitsee” (Ps.95:7). 

 

 
               (nettikuva) 
       PÄIVI RÄSÄNEN        

PÄIVI RÄSÄSEN TAPAUS 

1. Kansankirkko mielletään KRISTUKSEN KIRKOKSI. Tästä tulee 

kirkkokurioikeus, joka on perua Rooman kirkosta. 

2. Kääntymätöntä massaa nuhdellaan raamatunvastaisesta 

menettelystä ilman, että paljastetaan kokonaisvaltainen luo-

pumus ja esitetään totaalista kääntymisvaatimusta. 

3. Kun puuttuu kokonaisvaltainen näkemys, huomautus 

menee ”moralismin” piikkiin – FARISEALAISTA! 

4. Tämä on hyödytöntä MAAILMAN PARANTAMISTA – 

ULKOPUOLELLA EVANKELIUMIN! 

5. Homoparannus on turhaa; se on verrattavissa vanhojen 

heränneiden ”tupakkaparannukseen”. 

6. Kun on kyseessä ihmisen iäisyyskohtalo, me emme saa 

juuttua ”nippeliasioihin”. KUINKA ON SUN SIELUS LAITA? 

 

Raamatun mukaan Kristuksen seurakunnan muodostavat ainoastaan uskovat! 

LUTERILAISET TUNNUSTUSKIRJAT: ”Se (seurakunta) on kaikkien uskovien yhteisö, 

joiden keskuudessa evankeliumi puhtaasti saarnataan ja pyhät sakramentit 

evankeliumin mukaisesti jaetaan” (TK. s.27). 

 


