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PÄIVI RÄSÄNEN POLTTOPISTEESSÄ l

Väinö Hotti

Päivi Maria Räsänen on suomalainen poliitikko, lääkäri ja
kirjailija. Hän on ollut Hämeen vaalipiirin kansanedustaja
vuodesta 1995, Suomen kristillisdemokraattien puheenjohtaja
2004–2015 ja sisäministeri Kataisen ja Stubbin hallituksissa
vuodesta 2011 toukokuuhun 2015 asti. Wikipedia
Syntyi: 19. joulukuuta 1959 (ikä 61 vuotta), Sonkajärvi
Puoliso: Niilo Räsänen (v. 1985) (NETTI)

(nettikuva)
Kristillisdemokraatit
Eduskunnassamme on eri puolueita ja poliittisia ryhmiä. Niillä kaikilla on oma
AGENDANSA. Kristillisen Liiton lähtökohta oli ”kristillisten arvojen” esilläpito ja
edustaminen. Itsestään selvyytenä tähän kuului Jumalan sanan, Raamatun esillä
pitäminen. Pikku hiljaa aate on väljentynyt. Raamattu jäi pois käytöstä. Edelleen
katsottiin tarvetta nimenmuutokseen; haluttiin olla kuten sisarpuolueet eri maissa.
Jotkut katsoivat, että nimenmuutoksen myötä myös linja muuttui – liberaalimpaan
suuntaan.
Päivi Räsäsen asema
Päivi on erottautunut joukosta rohkeilla kannanotoillaan. Yleensä ne ovat koskeneet
moraalia ja etiikkaa. Nämä ovat herättäneet yleistä mielenkiintoa kotimaassa. Nyt
kiinnostus on levinnyt myös ”sekulaareihin” piireihin. Tuoreimpana tapauksena on
syytteen nostaminen Päivin kannanotoista. Ainakin rohkeudesta voidaan antaa
täydet pisteet! Viesti Päivistä on kiirinyt maamme rajojen ulkopuolellekin.
Kenen piikkiin?
Päivi on joutunut areenalle kaiken kansan silmätikuksi. Kukaan ei voi kuitenkaan
kieltää sitä tosiasiaa, että hänellä on vankka luterilainen tausta. Hänen puolisonsa
on teol.tri. Kyllä Päivi samalla edustaa ev.lut. kansankirkkoa. Toisaalta hän on saanut
kannatusta ja kannustusta ”yli rajojen”. Kenen ”lähettiläs” Päivi tahtoo viime
kädessä olla: 1. Kristinuskon. 2. Kirkon. 3. Herätysliikkeen. 4. Kd:n ?
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Syytöksen sisältö
Väitetään, että Päivi Räsänen on käynyt homoja vastaan sanoen, etteivät nämä
ole Jumalan luomia. Homoilta on kielletty ihmisarvo. Näin hän on syyllistynyt
”vihapuheeseen”. Hänet on saatettava tästä edesvastuuseen. Häntä syytetään
kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.
Raamatun siteeraus
”Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman
Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja
matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä
himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka
ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet
luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. Sentähden
Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat
vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin,
luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet
toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja
villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niinkuin heille ei
kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän
kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia” (Rom.1:22-28).
Homoutta vastaan
Tämä raamatunlainaus suututti ihmisiä. Se puuttui ihmisten moraaliin. Ihmiset eivät
hyväksy, että heidän elämäänsä kahlitaan. He vaativat VAPAUTTA!
Relativismin aika
”Siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa; jokainen teki sitä, mikä hänen omasta
mielestään oli oikein” (Tuom.21:25).
Kaksiteräinen miekka
Jumalan laki on ”kaksiteräinen miekka”. Oikein käytettynä se on evankeliumin
palveluksessa suureksi siunaukseksi, se johtaa parannukseen ja pelastukseen, mutta
väärin ja taitamattomasti käytettynä se on ”turmiovalta”, se on poliisin lyhty, joka
karkottaa syntiset Hyvän Paimenen luota - ja vie epätoivoon!

”Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta
vanhurskaiksi tulisimme” (Gal.3:23).
”Sillä laki saa aikaan vihaa” (Room.4:15).
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”Ja merkitse raja kansalle yltympäri ja sano: 'Varokaa nousemasta vuorelle tahi
koskettamasta sen juureen. Jokainen, joka vuoreen koskee, rangaistakoon
kuolemalla. Älköön kenenkään käsi häneen koskeko, vaan hänet kivitettäköön tahi
ammuttakoon kuoliaaksi. Olipa eläin tai ihminen, ei se saa jäädä eloon` (2.
Moos.19:12,13).
”sillä he eivät voineet kestää tätä käskyä: "Koskettakoon vuorta vaikka eläinkin, se
kivitettäköön"; ja niin hirmuinen oli se näky, että Mooses sanoi: "Minä olen
peljästynyt ja vapisen" (Hebr.12: 20,21).

MARTTI LUTHER
10.11.1483 – 18.2.1546
”Lain varsinaisena tehtävänä onkin saada meistä syynalaisia, nöyryyttää ja tappaa
meitä, viedä meitä helvettiin ja riistää meidät puti puhtaiksi, mutta siinä
tarkoituksessa, että tulisimme vanhurskaiksi, meidät korotettaisiin ja tehtäisiin
eläviksi, vietäisiin taivaan korkeuksiin ja saisimme omaksemme kaiken. Se siis ei tapa
vain tappaakseen, vaan se tappaa elämäksi” (Luther, Gal. kirj. sel. s.413).
”Se lain käyttö on siis kaikkein parhain, kun näet lakia osataan viljellä siinä määrin,
että se nöyryyttää ja panee janoamaan Kristusta” (Luther, Gal.kirj. sel. s.396).
”Samoin lakikin oikeassa käytössä ollessaan muitta mutkitta paljastaa synnin, saa
aikaan vihaa, syyttää, saattaa kauhuun ja vie mielet epätoivon partaalle. (Tämä on
lain varsinainen käyttö,) ja tähän lain (pitää) pysähtyä” (Luther, Gal. kirj. sel. s.376).
”Kyllä saatana sallii sinun sitä oppia saarnaavan, että lain mukaan tuomitsisit
ihmisiä kadotukseen, sillä se kavala henki tietää tarkasti, että senkaltaisten saarnain
kautta ihmisten sydämet paatuvat kovemmiksi” (Paavo Ruotsalainen / Salattu
viisaus, s.36)
”Jos laki alkaa meitä kovin ahdistaa, niin ei meidän pidä ruveta painimaan
Mooseksen kanssa, vaan meidän on omistettava Kristus auttajaksemme. Hän voi ja
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tahtoo armahtaa, olimmepa sitten kuinka suuria syntisiä tahansa” (Paavo
Ruotsalainen / Salattu viisaus, s.12).
Kirkkokuri
Aikaisempina vuosisatoina kirkko on harrastanut ”kirkkokuria”. Kirkon eteisessä on ollut
jalkapuut, joihin ruodusta poikenneet on laitettu. Monin muunkin tavoin on sanktioita
harrastettu. Rooman kirkolla oli ankarat kuritoimenpiteet aina inkvisitioita myöten. On
arveltu, että kirkko surmasi jopa 50 miljoonaa kristittyä. Rooman kirkko teki ristinretkiä
ja kävi uskonsotia – Jumalan nimissä. Tämä oli oikean kirkkokurin ”irvikuva”. Näin oli
aina Lutherin aikaan asti (1500 – luvulle).
Kansankirkon ongelma
Kansankirkko käsittää käytännössä ”koko maailman”. Apostolinen kirkko päättyi valtion
ja kirkon avioliittoon 300- luvulla, jolloin kristinusko tuli Rooman valtionuskonnoksi.
Tällöin menivät ”puurot ja vellit pahasti sekaisin”.
Raamattu oli edelleenkin käytössä, mutta sitä sovellettiin täysin kirkon valtapyyteiden
mukaan. Tämä koski myös kirkkokuria. Kurissa käytettiin raakaa väkivaltaa, vaikka tämä
oli Raamatun opetukselle aivan vierasta:

”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).
”Kristus kauhistuu kaikkea hänen nimissään harjoitettua pakkoa” (Niilo
Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.75).
”Silloin Jeesus sanoi hänelle: "Pistä miekkasi tuppeen; sillä kaikki, jotka miekkaan
tarttuvat, ne miekkaan hukkuvat” (Matt.26:52).
Osoite huomioon
Raamattua lainatessa on osoite otettava huomioon, on tarkattava, kenelle Raamattu
puhuu. Raamatun puhe on erilaista uskoville, suruttomille, herätyksen tilassa oleville
jne. Jos ei tätä periaatetta noudateta, joudutaan aivan ”villille vesille”.
Roomalaiskirjeen osoite
Edellä mainittu raamatunkohtakin oli osoitettu määrätylle ryhmälle:
”kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille” (Rom.1:7).
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”Paavo (Ruotsalainen) ei väsynyt varoittamasta ihmisiä siitä, että he väärässä
järjestyksessä yrittivät tehdä hyviä tekoja – ennen kuin olivat päässeet Kristuksen
sisälliseen tuntemiseen” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.326).
Oliko Päivin osoite oikea?
Se kohdistui erotuksetta kaikkiin kansankirkon jäseniin – ja vielä muihinkin! Kuten
äsken totesimme: koko maailmaan! OSOITE OLI SIIS VÄÄRÄ! HARHA LAAKI!
Kirkko-oppi
Tietysti muutamat rekisteröivät kansankirkonkin ”oikeaksi ja raamatulliseksi
kirkoksi”. Tämä edellyttää vilkasta mielikuvitusta, heikkoa Raamatun tuntemusta,
heikkoa esiymmärrystä – ja älyllistä epärehellisyyttä! On erinomaisen vaikeaa
saada kansankirkko sopimaan apostolisen kirkon raameihin!
Rajattu kirkkokuri
Olkoon meillä millainen kirkko-oppi tahansa meidän on huomioitava Raamatun
määritelmät kirkkokurin alaisista ihmisistä. Kaikissa tapauksissa kirkon rajat ovat
olemassa. On olemassa sisä- ja ulkopuoliset. Kirkkolaki kuuluu ainoastaan
SISÄPUOLISILLE! Muut jätetään ”Jumalan huomaan”!
”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).
Evankeliumi
Jeesuksen antama lähetyskäsky koskee koko maailmaa – ja on kirkon toimintaohje –
kaikkina aikoina. Kaikki kirkon toiminta tulisi sisällyttää näihin raameihin!
"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).

