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RAAMATTUKÄRÄJÄT – PÄIVI RÄSÄSEN TAPAUS          Väinö Hotti 

 

 
                           (nettikuva) 
                 PÄIVI RÄSÄNEN 

Regimenttioppi (teh.VHn). 

Regimenttiopilla tarkoitetaan luterilaisuuden käsitystä Jumalan kahdesta 

tavasta hallita luomaansa maailmaa ja huolehtia siitä. Toisaalta Jumala 

hallitsee ”vasemmalla kädellään” eli laillisen esivallan, yhteiskunnan lakien ja 

oikeusjärjestyksen sekä erilaisten virkojen ja tehtävien väli-tyksellä. Tätä 

kaikkea kutsutaan maalliseksi regimentiksi. Pitäessään järjestystä ja 

laillisuutta voimassa esivalta suojelee elämää ja edistää oikeuden 

tapahtumista. Tarvittaessa sillä on myös oikeus rangaista niitä, jotka rikkovat 

lähimmäisenrakkauden periaatetta vastaan sekä käyttää pakkokeinoja. 

Tällöinkin esivalta on Jumalan palveluksessa. Esivallan on kuitenkin kyettävä 

perustelemaan toimintansa järjellä ja pidettävä kiinni 

oikeudenmukaisuudesta. 

Toisaalta Jumala käyttää hallintavaltaansa ”oikealla kädellään” eli kirkon 

kautta. Näin tapahtuu silloin, kun kirkko huolehtii Jumalan 

sanan julistamisesta ja sakramenteista. Näiden tarkoitus on synnyttää ja 

vahvistaa uskoa sekä auttaa kristittyä elämään Jumalan tahdon mukaisesti. 

Tätä puolta Jumalan hallintavallasta kutsutaan hengelliseksi regimentiksi. Se 

tähtää samaan päämäärään kuin maallinen regimentti, mutta keinot ovat 

erilaiset. Hengelliseen regimenttiin eivät kuulu pakko, rangaistukset eivätkä 

vaatimukset. Kun ihminen uskoo ja haluaa elää Jumalan tahdon mukaisesti, 

myös lähimmäisenrakkaus ja oikeudenmukaisuus voivat toteutua. (NETTI) 

Räsänen on pitkäaikainen 

kansanedustaja (KD). Lisäksi 

hän on pastorin (teol.tri) NIILO 

RÄSÄSEN puoliso. Hänellä on 

voimakas sekä yhteiskunnal-

linen että kirkollinen kytkös. 

 

https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Luterilaisuus
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Jumala
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Kirkko
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Jumalan_sana
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Jumalan_sana
https://evl.fi/sanasto/-/glossary/word/Sakramentti


                                                                                                                                                                                        2 
 

 

 

 

 

 

 

 

ONGELMA 

Kirkollinen kytkös vie ”regimenttioppiin”, jonka mukaan Jumala hallitsee 

kahdella kädellä, vasemmalla maallista regimenttiä ja oikealla hengellistä. 

Luterilaisen opin mukaan uskovan tulisi hoitaa seurakunnallisia ja 

hengellisiä asioita JUMALAN SANAN (Raamatun) mukaan. Maalliset 

asiat taas tulisi hoitaa JÄRJEN mukaan. EPÄLOOGISTA! ABSURDIA! 

KANSANEDUSTAJAN ONGELMA (skitsofrenia) 

Tällöin on kyseessä ”maallinen” asia. Kansanedustajan tulisi jättää 

Raamattu kotiin, kun hän lähtee eduskuntaan! Tässä tulee ongelmia: 

1. Kaksoisrooli: Kotona Jumalan lapsi ja uskova, eduskunnassa 

tavallinen, kääntymätön ihminen. Työkalupakissa maallinen järki! 

2. Takinvaihto on mahdoton tehtävä; ihminen on kokonaisuus! 

3. Omatunto ohjenuorana. Luther: ”On väärin ja turmiollista toimia 

omaatuntoaan vastaan.” 

VALLITSEVA KÄYTÄNTÖ 

Entisaikaan kirkon eteisessä oli ASEHUONE, johon kirkkoon tulijat jättivät 

aseensa tullessaan jumalanpalvelukseen. Tämä on tähän mennessä ollut 

kansanedustajienkin käytäntö – ase (Raamattu) tulee jättää kotiin – KUN 

”Maallisessa regimentissä kaikki on pystyttävä perustelemaan järjellä 
(vaikkakin kristitty perustelee kaiken itselleen Raamatulla), mutta 
hengellisessä regimentissä kaikki perustellaan Raamatulla” (Teemu 
Haataja, Jumalan maallinen ja hengellinen hallinta (netti) s.14). 

Kumpi järki on kyseessä: kääntymättömän vai kääntyneen järki; 

nämähän kumoavat toisensa? 

”Mutta luonnollinen ihminen ei ota vastaan sitä, mikä Jumalan Hengen on; 

sillä se on hänelle hullutus, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska se on tutkis-

teltava hengellisesti. Hengellinen ihminen sitä vastoin tutkistelee kaiken, 

mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkistelemaan” (1. Kor.2:14,15). 
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ON KYSEESSÄ YHTEISKUNNALLINEN OSALLISTUMINEN. Tätä sääntöä on 

noudatettu – lähes poikkeuksetta. Tosin sitä ei ole missään erikseen 

mainittu, mutta todennnäköisesti ”itsesuojeluvaisto” on ohjannut 

käytäntöä: RAAMATTU EI KUULU EDUSKUNTAAN! Tämä on aiheuttanut 

uskovassa kansanedustajassa voimakkaan ristipaineen. Periaatteessa 

kansanedustaja tällöin pestautuu ”kahden herran palvelijaksi”:  

”Ei kukaan voi palvella kahta herraa; sillä hän on joko tätä vihaava ja 

toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva” (Matt.6:24). 

Ehkä jotkut rauhoittavat omaatuntoaan: ”Minä todistan hurskaalla 

naamalla!” Päivi Räsänen ei tyytynyt tähän! 

Kuinka voi uskova elää tällaista ”kaksoiselämää”? Tässä omatunto on 

marttyyrinä – ja merkitseehän tämä samalla ÄLYLLISTÄ ITSEMURHAA. 

AISAN YLI POTKIJA 

PÄIVI RÄSÄNEN on ollut eduskunnassa lähes ainoa ”aisan yli potkija” – ja 

joutui käräjille. Hän ei halunnut, että yhteiskuntaa hoidetaan ilman 

Raamatun ohjeita – ja joutui hankaluuksiin. Päivi asetti regimenttiopin 

vastaisesti Raamatun järjen tilalle! 

RISTIRIITAINEN TILANNE 

PÄIVI RÄSÄNEN  toimi vastoin REGIMENTTIOPPIA – ja ajautui käräjille. 

Hän erosi ruodusta ja sai kärsiä seuraukset. Päivi tuli ”ulos kaapista”. 

Regimenttiopin mukaan yhteiskunnallisten asioiden hoito tulee suorittaa 

ilman Raamattua, luonnollisen järjen mukaan! Tämä on hinta uskovan 

yhteiskunnalliselle osallistumiselle! Tähän retkuun uskovan ei tule 

langeta! Tässä Luther ja luterilaisuus ovat JORON JÄLJILLÄ! 

KANSANKIRKON ONGELMA 

Jo 300 – luvulla kirkko muotoutui kansankirkoksi. Tällöin luovuttiin alku-

seurakunnan mallista, EKKLESIASTA. Tällöin kristinusko muuttui Rooman 

valtionuskonnoksi. Tästä johtuen mm. jouduttiin luopumaan kirkkokuris-

ta. Tosin Rooman kirkko yritti soveltaa sitä kansankirkkoonkin, mutta pe-
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rin huonoin tuloksin. Kirkkokurista tuli alkuseurakunnan kurin irvikuva. 

Siihen kuuluivat jalkapuut ja teloitukset. On arvioitu, että jopa 50 miljoo-

naa marttyyria olisi Rooman kirkon tilillä. Eikä Rooman kirkon rikosrekis-

teri jäänyt tähän. On paljastunut, että suunnaton määrä hyväksikäyttöjä 

ja muutoin siveetöntä elämää on kirkon tilillä. Uskovat tuli mukauttaa 

kansankirkon epäpyhään allianssiin; avuksi tuli regimenttioppi. 

RAAMATULLINEN KIRKKOKURI 

”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). 

OSOITE HUOMIOON 

Kun postia lähetetään, on tärkeää ottaa osoite huomioon. Päivi Räsänen 

mainitsemat raamatunkohdat ovat Rom.1. 

Kenelle tämä kirje on kirjoitettu? 

 ”kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille” 

(Rom.1:7). 

Päivi Räsänen kohdisti tämän koko Suomen kansalle! Osoite oli väärä! 

Teksti oli tarkoitettu ROOMAN USKOVILLE! 

”Missä kohtaa tuossa lukee, että Roomassa asuville syntisille?  (netti) 

SANAN JULISTUSTA 

Raamattu antaa ohjeet Sanan julistukseen: 

 ”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 55/48  
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OIKEA LAIN JULISTUS 

Tähtää sydämeen! Sydän on kaiken pahan alku ja juuri. Se on varsinainen 

”sylttytehdas”: 

”Yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee” 

(Snl.4:23). 

”Te sokeat taluttajat, jotka siivilöitte hyttysen, mutta nielette kamelin!” 

(Matt.23:24). 

”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te 

puhdistatte maljan ja vadin ulkopuolen, mutta sisältä ne ovat täynnä 

ryöstöä ja hillittömyyttä! (Matt.23:25). 

”Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, 

haureudet, varkaudet, väärät todistukset, jumalanpilkkaamiset. Nämä 

ihmisen saastuttavat; mutta pesemättömin käsin syöminen ei saastuta 

ihmistä” (Matt.15:19,20). 

VÄÄRÄ LAIN JULISTUS – MORALISMIA 

Kun me aloitamme ihmisten evankelioimisen ”ulkokuoresta”, me 

epäonnistumme. Ihminen voi tehdä ”tupakka-, meikki-, homo-, kalja-, ym. 

parannusta. Tätä kautta hänestä saadaan korkeintaan ”fariseus”. Tämä 

parannus ei vie syntistä Jeesuksen luokse, vaan se toimii karkottavana 

”poliisilyhtynä”. Moralismi ei palvele evankeliumin asiaa. 

ETIIKKA KUULUU VAIN USKOVILLE 

Paavali ei julistanut kristillistä etiikka Roomassa ”kaikelle kansalle”, vaan 

ainoastaan uskoontulleille. Maailma saa elää omaa syntistä elämäänsä; 

heitä meidän tulee evankelioida – mutta ei opettaa KRISTILLISTÄ 

ETIIKKAA! Me tuomitsemme vain sisäpuolella olevat”! 

”Sillä onko minun asiani tuomita niitä, jotka ovat ulkopuolella? Ettekö te-

kin tuomitse vain niitä, jotka ovat sisäpuolella? Mutta ulkopuolella ole-

vat tuomitsee Jumala. "Poistakaa keskuudestanne se, joka on paha” (1. 

Kor.5:12-13). 
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LASSE MARJOKORPI  

 

 

 

 

 

           (nettikuva) 
PAAVO RUOTSALAINEN 
  9.7.1777 – 27.1.1852 
 

 
               (netti) 
NIILO TUOMENOKSA 
21.5.1893 – 8.12.1967 
 

SUMMA SUMMARUM 
 

On tapahtunut ”työtapaturma”. KRISTILLISTÄ ETIIKKAA on sovellettu 

kääntymättömiin suomalaisiin! Syyllistytty MORALISMIIN! 

On tehty ”väärä diagnoosi” - ja sen pohjalta annettu väärät lääkkeet! 

””Useimmista niistä (radiohartauksista) saa sen 

vaikutelman, että täysin epäuskoisia ja Jumalasta 

vieraantuneitakin koetetaan saada noudattamaan 

kristillistä etiikkaa, uuden elämän etiikkaa”  

(Lasse Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.33) 

 

”Paavo 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). 

 

NIILO TUOMENOKSA joutui aikoinaan Kana-

dassa lestadiolaismiehen tenttiin: ”OLLAAN-

KOS SITÄ USKOMASSA?” ”KY-KYLLÄHÄN SITÄ 

ON YRITETTY”, vastasi Niilo arasti. ”NÄKKYY 

OLEVAN VIELÄ MUALIMOO NOKKAS ALLA.” – 

Niilolla oli ”huuliparta”, tenttaajalla itsellään 

”leukaparta”. – ULKOKOHTAINEN PARANNUS! 


