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PÄIVI RÄSÄNEN POLTTOPISTEESSÄ  ll                      Väinö Hotti 

 
           (nettikuva) 

Jumalan sanan sisältö 

”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). 

TUNNUSTUSKIRJAT 

”Luther sanoo, että kirkossa sekä laki että evankeliumi on pidettävä voimassa ja 

saarnattava; evankeliumi edellyttää lakia ja on ilman sitä tarkoitukseton. Jos lakia 

halveksitaan, ei evankeliumikaan puhtaana pysy. Jos lain kimppuun hyökätään 

vaikka evankeliumin kunnian tähden, niin evankeliumi siitä enemmän kärsii” 

(Tunnustuskirjat, s.52).  

”Luther sanoi, että kukaan paaveista ei ole häntä kiusannut niin paljon kuin Agricola 

(Johannes). Agricola väitti, että katumusta ei synnytä laki, vaan evankeliumi, joten 

kristillisessä kirkossa ei sovi lainkaan saarnata lakia. ´Kymmenen käskyä kuuluu 

raastupaan eikä saarnastuoliin. Kaikki ne, jotka ov at tekemisissä Mooseksen kanssa, 

menevät varmasti perkeleen huomaan. Hirteen Mooseksineen`!” (53).  

”Koska Kristus opetti parannusta ja syntien anteeksiantamusta, on seurakunnanpai-

menien samoin opetettava näitä seurakunnilleen. Nykyään on yleistä puhua paljon 

uskosta, mutta ilman parannuksen saarnaa ei voida ymmärtää, mitä usko on” (53). 

Kumpaa Päivin kannanotto oli? 

Oliko se lakia? Pyrittiinkö siinä saattamaan ihmiset parannuksen paikalle ja mielen-

muutokseen? Oliko se evankeliumin julistusta? Eihän evankeliumia voida julistaa 
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ennen kuin ihmiset ovat tulleet synnin tuntoon. Siinä julistettiin KRISTILLISTÄ 

ETIIKKAA. Mutta eihän se kuulu ”kaikelle kansalle”, vaan Rooman kristityille. 

Se oli LAIN JA EVANKELIUMIN SEKOITUSTA! 

”Kirkossa on erikoisen ihanana valona mitä huolellisimmin pidettävä voimassa lain 

ja evankeliumin erotus, sillä sen avulla – Pyhän Paavalin neuvon mukaan – Jumalan 

sanaa oikein jaetaan” (Tunnustuskirjat, s.428). 

Moraalisaarna 

Se merkitsee ”osaparannusta”. Raamattu kuitenkin lähtee ”kokonaisratkaisusta”.  

Kun ihminen tekee ”tupakka -, viina-, homoparannusta” jne, hän on galatalaisten 

kanssa lain tiellä. Tällöin tehdään parannusta ”väärästä päästä”.  

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

”Ettekö käsitä, että kaikki, mikä käy suusta sisään, menee vatsaan ja ulostuu? 

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.15:17-20). 

 

WILHELMI MALMIVAARA 
13.2.1854 – 12.1.1922 

Maailman parantamista 
 
Päivin julistus ei sisältynyt lähetyskäskyyn. Siinä ei pyritty ihmisiä evankelioimaan ja 

saattamaan synnin tunnon kautta uskon tielle. Siinä pyrittiin kohottamaan 

”kansalaiskuntoa” ja - PARANTAMAAN MAAILMAA! Maailman poliisin toimessa 

Päivillä olisi mittaamaton - mutta epäkiitollinen työsarka! Lähetyskäskyyn ei sisälly 

poliisin hommat! Tämä on legalismia! 

”Omatunto on silloin heräämätön. kun joudetaan synneistä 

jakoa tekemään, mutta jos se herää, silloin tulet näkemään 

synniksi kaikki, sekä hyväsi että pahasi, joita Jumalasta 

erotetussa tilassa olet harjoittanut, etkä jouda enää jakoa 

töistäsi eikä mielestäsi tekemään, sillä silloin löydät itsesi 

syntiseksi ja syntisen teot ovat syntiä kaikki”  (Wilhelmi 

Malmivaara / Salattu viisaus, s.53). 
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”Mutta meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa 

Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin 

kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki 

itsellensä alamaiseksi” (Fil.3:20,21). 

KANSOJEN KAITSENTA 
 
VANHAN TESTAMENTIN HALLITUSMUOTO 

 

 

 

 

 

 

 

VANHA TESTAMENTTI – HALLITUSMUOTO  OLI TEOKRATIA 

Hengellinen ja maallinen hallinto ja valta yhdistetty 

Yhdistävänä tekijänä oli YMPÄRILEIKKAUS: 

”Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta 

sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala, ja 

minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, 

koko Kanaanin maan, ikuiseksi omaisuudeksi; ja minä olen heidän Jumalansa." Ja 

Jumala sanoi Aabrahamille: "Mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisesi, 

sukupolvesta sukupolveen. Ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi 

kanssa; pitäkää se: ympärileikatkaa jokainen miehenpuoli keskuudessan-

ne. Ympärileikatkaa esinahkanne liha, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, 

minun ja teidän. Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi 

teidän keskuudessanne kahdeksan päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt 

palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa, rahalla ostettu, joka ei ole sinun 

jälkeläisiäsi. Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi; ja niin 

minun liittoni on oleva merkitty teidän lihaanne iankaikkiseksi liitoksi. Mutta 

ympärileikkaamaton miehenpuoli, jonka esinahan liha ei ole ympärileikattu, 

hävitettäköön kansastansa; hän on rikkonut minun liittoni” (1. Moos.17:7-14). 

Teokratia (kreik. θεοκρατία, theokratía) tarkoittaa 

kirjaimellisesti jumalan valtaa. Nykyään sillä monesti 

tarkoitetaan valtiomuotoa, jossa uskonnollisilla instituutioilla tai johtajilla on 

suurin päätösvalta. Esimerkkejä teokraattisesta valtiosta 

ovat paavin johtama Vatikaanivaltio ja Iranin islamilainen 

tasavalta.  Ensimmäinen tunnettu teokratian käsitteen käyttäjä 

oli juutalainen historioitsija Josephus (Josefus Flavius) 100-luvun 

lopulla. Jean Calvin yritti toteuttaa teokraattisia ihanteita Genevessä 1500-

luvun puolivälissä. (NETTI). 
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https://fi.wikipedia.org/wiki/Valta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Valtiomuoto
https://fi.wikipedia.org/wiki/Uskonto
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UUDEN TESTAMENTIN HALLITUSMUOTO 

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

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

Herran kansalle uusi määritelmä.  KASTE EI LIITTÄ UUDEN LIITON SEURAKUNTAAN, 

VAAN UUDESTISYNTYMINEN! Enää ei KOKO KANSA kuulunut Herran kansaan! 

"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän 

voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan” (Joh.3:3). 

Uusi yhdistävä tekijä: KASTE 

"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). 

 

 

 

VANHATESTAMENTILLISIA  (teokraattisia) YHTEISÖJÄ 

 
 

1. Vatikaanivaltio 
2. Islamilainen tasavalta 
3. Jean Calvin 
4. Suomen ev.lut. kansankirkko 
 

”Reformoidun etiikan mukaan yhteiskunnasta tulee tehdä kristillinen, johon oikea 

malli löytyy Uudesta testamentista ja alkuseurakunnan ihanteista”. (NETTI). 

Luther reformoiduista: ”TEISSÄ ON ERI HENKI KUIN MEISSÄ”. (NETTI). 

KANSOJEN KAITSENTA 

Kansankirkko omaksui alun perin tämän käsityksen. Ketään ei saanut syrjiä. Jakoa 

”kahteen” ei sallittu. Kaste rinnastettiin ympärileikkaukseen siinä mielessä, että sen 

kautta kaikille tuli jäsenoikeus kirkkoon. Kaste ”tasapäisti” koko kirkkokansan. 

Kasteella pyhitettiin kaikki ”Herran kansan jäseneksi.” Vanhatestamentillinen 

TEOKRATIA tuli käytännössä voimaan; kaikki kastetut ovat kirkon täysivaltaisia 

UUDEN TESTAMENTIN HERRAN KANSA 
1. Jeesuksen opetuslapset 
2. Uudestisyntyneet 
3. Kaste yhdistävänä tekijänä 
 

”Calvinin kirkkojärjestyksessä sekoittuivat kirkolliset 

ja poliittiset asiat tiiviisti keskenään.”  

Calvinin tavoitteena oli tehdä Genevestä jumalalli-

nen kaupunki, jossa kaikki noudattaisivat raamatul-

lista lakia” (WIKIPEDIA). 

 

 



                                                                                                                                                                                     5 
 

jäseniä. Kaste myös vei kaikki ”kirkkokurin” alle. Kasteeseen ympättiin 

epäraamatullisesti myös uudestisyntyminen. Tähän vaikutti oleellisesti Rooman ex 

opere operato – oppi. Virallisesti tätä, oppia ei hyväksytty, mutta käytännössä ollaan 

tiukasti ”naimisissa” tämän opin kanssa. 

 

 

TUNNUSTUSKIRJAT 
 

”Laki on annettu ihmisille kolmesta syystä. Ensiksi sen tähden, että sen avulla säilyisi 

ulkonainen säädyllisyys epävakaisten ja tottelemattomien kohdalla. Toiseksi, että 

ihmiset sen avulla saatettaisiin syntiensä tuntemukseen. Kolmanneksi, että heillä, 

sitten kun ovat uudestisyntyneet, ja kun liha vielä on heihin piintyneenä, juuri tämän 

tähden olisi luotettava ohje, jonka mukaan heidän on suunnattava ja ohjattava 

elämänsä” (TK. s.430). 

Lain 1. käyttö liittyy kansojen kaitsentaan (ja TEOKRATIAAN). Se ei nouse Raama-

tusta, vaan on ”kirkon keksintö” (ihmiskeksintö) ja - vanhatestamentillista perua. 

 
                 (nettikuva) 
GUSTAF JOHANNSON 
10.1.1844 – 24.7.1930 
 
Gustaf Johansson, joka tunnettiin raamatullisena piispana, harhautui kuitenkin tässä 
opissa – kansankirkon eksyttämänä! Kansankirkko ei ole KRISTUKSEN KIRKKO! 
  

PÄIVI RÄSÄSEN TOIMINTA LIITTYY KANSOJEN KAITSENTAAN! Samalla se nousee 

vanhatestamentilliselta (ja reformoidulta - Calvin) pohjalta – ja TEOKRATIASTA! 

TÄMÄ HAPATUS ON HERRAN KANSAN PÄÄTTÄVÄSTI TORJUTTAVA! SE ON OVELAA 

SAATANALLISTA LOPUN AJAN EKSYTYSTÄ. Veljet ja sisaret: HERÄTKÄÄ! 

”On ollut välttämätöntä, ettei Kristuksen kirkko ole 

jättänyt kansojen kasvatustointa pakanakunnalle, 

vaikka sen on täytynytkin voidakseen suorittaa 

tämän tehtävän, ottaa piiriinsä paljon sellaisia, 

joissa ei ole omakohtaista uskonelämää” (Yrjö 

J.E.Alanen, Gustaf Johansson, s.157). 

 

REGIMENTTIOPPI teki luterilaisesta kansankirkosta TEOKRATIAN; Jumala 

hallitsee oikean ja vasemman kätensä avulla totaalisesti koko maailmaa! 


