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KRISTILLINEN PELASTUSVARMUUS                          Väinö Hotti 

Luonnollinen asia 

Kun Jumala uudesti synnyttää ihmisen, miksi hän salaisi tätä suurenmoista asiaa 

uskoon tulleelta?  Järjestäänhän siitä juhlat taivaassakin: 

”Niin myös, sanon minä teille, on ilo Jumalan enkeleillä yhdestä syntisestä, joka 

tekee parannuksen” (Luuk.15:10). 

Tärkeä kysymys 

Raamattu puhuu pelastusvarmuudesta paljon. Toisaalta asia oli Lutherille tärkeä: 

”Joka kieltää pelastusvarmuuden, sylkee suustansa uskon” (Martti Luther). 

”Evankeliumin julistaja olkoon siis varma siitä, että hänellä on Jumalan kutsumus” 

(Luther, Gal.kirj.sel. s.30). 

”Se (armon ja autuuden oppi) vielä tuo mukanaan valon ja kyvyn arvotella kaikkia 

asioita” (mt.s.67). 

”Pitäköön siis jokainen huolta siitä, että on varmaa varmempi kutsumuksestaan ja 

opistaan, jotta vähääkään epäilemättä ja pelkäämättä uskaltaisi Paavalin kanssa 

sanoa: ´Vaikka me tahi enkeli taivaasta` jne.” (90). 

”Moneen vuosisataan ei kukaan näet ole opettanut hyvistä teoista paremmin ja 

jumalisemmin kuin me nykyään opetamme” (111). 

”Minä tiedän, että jumalisten pitää olla nöyriä, mutta paavia vastaan minun pitää 

röyhkeillä pyhällä röyhkeydellä: Paavi, en tahdo alistua valtaasi, en tahdo käyttää 

sinua opettajanani, koska olen varma siitä, että oppini on oikea ja jumalallinen” 

(126). 

Niin, me olimme silloin vajonneina niin kauhistavaan pimeään, ettemme kyenneet 

mitään asiaa oikein arvostelemaan. Mutta nyt, kun evankeliumin valo välkehtii, 

alistamme kaikki elämänkutsumukset maailmassa varman ja erehtymättömän 

arvostelumme alaisiksi” (259). 

”Meidän pitää siis joka päivä päättävästi ponnistella varmuudesta varmuuteen, 

perin juurin hävittääksemme tuon tuhoisan valheluulon, joka on riivannut koko 

maailman: ´Eihän sitä ihminen tiedä, onko armossa`” (452). 

”Lankeemus opillisessa suhteessa ei ole inhimillistä, vaan perkeleellistä” (580). 

Katolisella kirkolla ei ole pelastusvarmuutta. Siellä laitetaan toivo väärään asiaan:  
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”Hurskasta katolilaista tuskin mikään niin inspiroi kuin juuri kirkko, sillä kirkko 

sisältää kaiken mitä hän ajassa ja iankaikkisuudessa pohjimmaltaan tarvitsee, se on 

hänen kaipaustensa tyydyttäjä, hänen rakkautensa kohde, hänen elämänsä, 

tehtävänsä, jopa hänen lopullinen päämääränsäkin kirkkaudessa” (Osmo Tiililä, 

Kristilliset kirkot ja muut yhteisöt, s.122). 

Katolisen kirkon teologian vinoutuminen lähtee jo paavin asemasta:  

Paavin latinankielinen arvonimi: V i c a r i v s  F i l i i  D e i  (Jumalan Pojan sijainen). 

Jos lähtökohta on näin surkea, ei muultakaan teologialta voi odottaa minkäänlaista 

raamatullisuutta!  

 

HISTORIALLINEN PERUSTA 

1. Jeesuksen ristinkuolema 

”Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja kallisti 

päänsä ja antoi henkensä” (Joh.19:30). 

”Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala 

teki, lähettämällä oman Poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja 

tuomitsemalla synnin lihassa” (Room.8:3). 

”Mutta kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen 

kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti 

maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan” (2. Kor.5:18,19). 

”Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka 

pyhitetään” (Hebr.10:14). 

2. Omakohtainen uskoontulo 

DAAVID 

”Veisuunjohtajalle; Daavidin virsi. Hartaasti minä odotin Herraa, ja hän kumartui 

minun puoleeni ja kuuli minun huutoni. Ja hän nosti minut ylös turmion kuopasta, 

lokaisesta liejusta, ja asetti minun jalkani kalliolle, hän vahvisti minun 

askeleeni. Hän antoi minun suuhuni uuden virren, kiitoslaulun Jumalallemme. Sen 

näkevät monet ja pelkäävät ja turvaavat Herraan” (Ps.40:1-4). 

PAAVALI 

”Mutta Saulus puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni 

ylimmäisen papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagoogille, että keitä hän 
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vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina 

Jerusalemiin. Ja kun hän oli matkalla, tapahtui hänen lähestyessään Damaskoa, että 

yhtäkkiä valo taivaasta leimahti hänen ympärillänsä; ja hän kaatui maahan ja kuuli 

äänen, joka sanoi hänelle: "Saul, Saul, miksi vainoat minua?" Hän sanoi: "Kuka olet, 

herra?" Hän vastasi: "Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Mutta nouse ja mene 

kaupunkiin, niin sinulle sanotaan, mitä sinun pitää tekemän." Ja miehet, jotka matkus-

tivat hänen kanssansa, seisoivat mykistyneinä: he kuulivat kyllä äänen, mutta eivät 

ketään nähneet. Niin Saulus nousi maasta; mutta kun hän avasi silmänsä, ei hän nähnyt 

mitään, vaan he taluttivat häntä kädestä ja veivät hänet Damaskoon” (Apt.9:1-8). 

MARTTI LUTHER 

Tornikokemus  

Tornikokemuksen aikaan Lutherin työhuone oli luostarin tornissa. Ajankohta on 

edelleenkin kiistanalainen.  

Tämän kokemuksen myötä Luther syntyi uudesti.  

”Tornikokemuksella on ollut Lutherin elämässä niin käänteen tekevä merkitys, että 

sitä on voitu verrata Paavalin Damaskon-elämykseen” (Kares, Luther, s.349).  

Tämä johti Lutherin teologisesti aivan uusille urille: ”Silloin tunsin itseni suorastaan 

uudestisyntyneeksi, ja uskoin astuneeni avatuista porteista paratiisiin” (mt.s.353 

”Ilmeistä on, että tornikokemus on ollut aivan yht`äkkinen murros ja selvyyteen 

pääseminen. Uusi tieto on yllättäen vallannut Lutherin sielun” (367).  

”Sinä hetkenä uuden elämän voima tulvehti hänen rasittuneeseen sydämeensä. Hän 

tunsi itsensä kokonaan uudestisyntyneeksi. Paratiisin suljetut portit avautuivat 

hänen ikävöivän katseensa edessä. Koko Raamattu kirkastui aivan kuin uutena ja 

toisenlaisena kuin ennen” (371).  

”Moni kilvoitteleva sielu Lutherin jälkeen on tavallaan joutunut kulkemaan saman 

ahdistusten tien ja tekemään saman ihanan löydön” (373).  

”Luther joutui siltä kohdalta vähitellen tuohon uuteen näkemykseen: simul iustus et 

peccator, samalla kertaa vanhurskas ja syntinen. Se on tila, missä kristitty jatkuvasti, 

joka päivä elää: kadotettu ja tuomittu, mutta Kristuksessa armahdettu…Tämän 

´uuden` vanhurskauttamisopin yksinkertaisena ja valtavana sisältönä oli ´sola fide, 

sola gratia, solus Christus`, pelkkä usko, pelkkä armo, pelkkä Kristus” (373,374). 
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”seppä vastasi ´Ystäväni, yksi sinulta puuttuu ja sen yhden mukana kaikki muu. 

Evankeliumin runsaslohtuinen armo on kätkettynä sielultasi. Sinä et ole osannut, niin 

syntisenä kuin oletkin, lähestyä armoistuinta saadaksesi Vapahtajalta armoa armon 

lisäksi, niin kuin hän on luvannut: ´Tulkaa minun tyköni kaikki, jotka työtä teette ja 

olette raskautetut ja minä tahdon teitä virvoittaa` ja ´joka minun tyköni tulee, sitä 

minä en heitä ulos`” … 

”Kun peite otettiin pois, avautuivat Ruotsalaisen ymmärryksen silmät ja hän tunsi 

salaperäisen armonvoiman tunkevan läpi koko sielun” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja 

Paavo Ruotsalainen, ss.44,45). 

”Kun sitten rupesin lukemaan Jumalan sanaa, niin oli kaikki kuin uutta painosta, 

enkä ole sen perästä tarvinnut keltään neuvoa kysyä, mutta olen yhdelle ja toiselle 

neuvon antanut” (emt. s.389). 

AARTEEN OMISTAJAKSI 

”Herra on minun pelto- ja malja-osani; sinä hoidat minun arpani. Arpa lankesi 

minulle ihanasta maasta, ja kaunis on minun perintöosani” (Ps.16:5,6). 

”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). 

"Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja profeetat ovat kirjoittaneet, 

Jeesuksen, Joosefin pojan, Nasaretista" (Joh.1.45). 

”Mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. 

Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen, 

minun Herrani, tuntemisen rinnalla, sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt 

kaikki ja pidän sen roskana - että voittaisin omakseni Kristuksen 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.3:7-9). 

PAAVO RUOTSALAINEN 

9.7.1777 – 27.1.1852 
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PELASTUKSEN PERUSPILARIT 

”Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän 

murtamisessa ja rukouksissa” (Apt.2:42). 

1. Raamattu. 2. Ekklesiayhteys. 3. Ehtoollinen. 4. Rukous. 

SEURAKUNNAN PERUSTUS : GOLGATA / JEESUKSEN VERI 

1. JESUKSEN VERI SE LASINEN MERI :,:JONKA PÄÄLLE SEURAKUNTA RAKETTU ON:,:  

2. SEN PÄÄLLÄ SITTE SEILAA SE USKOVAISTEN LAIVA :,:JA JESUS ON ITSE 

PERÄMIES:,: 

 

 

 SE ON TÄYTETTY! 

 

Veren sinetti on taivaallinen vahvistus uskovan 

pelastusvarmuudelle. Sinetti on rakenteeltaan 

”kolmikanta”:  

                                   

”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin 
hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keske-
nämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikan-
sa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä” (1. 
Joh.1:7). 
AVAINSANA näille kaikille kolmelle verilähteelle 
on: ”uskon kautta” (Hebr.11:3). 

1. Puhdistus. 
2. Pyhitys. 
3. Yhteys. 

1. ”Löytyy lähde hyvä, Selkeä ja syvä, 

Avoin, salainen, Lähde autuuden.” 

4. ”Elon lähde kallis Virvoittamaan altis 

Olet kaikkia Janoovaisia”  (HLV 176:1,4). 

”Niin mä löysin jo elon lähtehen, Siksi 

kulje en enää etsien. Siinä onnen ja levon 

täyden sain. Siell` on kaikilla sijaa vielä 

vain”  (HLV 152:7). 
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JUMALAN MIESTEN VIIMEISET SANAT 

JEESUS 

 "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä” 

(Luuk.23:46). 

STEFANUS 

”Herra Jeesus, ota minun henkeni!” (Apt.7:59). 

PAAVALI 

”Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. 

Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas 

tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, 

jotka hänen ilmestymistään rakastavat” (2. Tim.4:7,8). 

JAN HUS (1369 – 6.7.1415) 

”Herra Jeesus Kristus, sinun evankeliumisi ja sinun sanasi saarnaamisen tähden minä 

tahdon nöyrästi kärsiä tämän kovan, häpeällisen ja julman kuoleman” (Saarnivaara, 

He elivät Jumalan voimassa (l ja ll), s.51). 

MARTTI LUTHER (10.11.1483 – 18.2.1546) 

”Sinun käsiisi minä annan henkeni, Sinä olet minut lunastanut, Sinä uskollinen 

Jumala” (Hjalmar Holmquist, Matti Luther, s.204). 

JOHN BUNYAN (1628 – 1688) 
 
”Älkää itkekö minua, vaan itkekää itseänne. Menen Jeesuksen Kristuksen Isän luo, 

joka varmasti ottaa minut vastaan rakkaan Poikansa sovintotyön tähden, vaikka 

olenkin suuri syntinen. Toivon meidän kaikkien pian tapaavan siellä toisemme 

laulaaksemme uuden virren ja tullaksemme ikiautuaiksi maailmassa, jossa ei ole 

loppua. Aamen” (Saarnivaara, He elivät Jumalan voimassa (l ja ll), s.288). 

DWIGHT L. MOODY (5.2.1837 – 22.12.1899) 

Ennen kuolemaansa Moody oli kirjoittanut: 

”Jonakin päivänä luette sanomalehdistä, että D. L. Moody itäisestä Northfieldistä on 

kuollut. Mutta älkää uskoko sanaakaan siitä. Sinä hetkenä olen oleva elävämpi kuin 

nyt. Olen siirtynyt vain korkeammalle…., tästä savimajasta asuntoon, joka on 

kuolematon, ruumiiseen,….joka on Hänen kirkastetun ruumiinsa kaltainen. Minä 
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synnyin lihaan v.1837. Hengestä minä synnyin 1856. Se mikä on lihasta syntynyt 

kuolkoon; se mikä on Hengestä syntynyt on elävä iankaikkisesti”  (Saarnivaara, He 

elivät Jumalan voimassa (l ja ll), s.384). 

PAAVO RUOTSALAINEN  (9.7.1777 – 27.1.1852 

”En osaa minä sinua Herra kiittää niin kuin tahtoisin, mutta ole sinä Jeesus Kristus 
minun kiitokseni Jumalan edessä”  (Saarisalo, Erämaanvaeltaja Paavo Ruotsalainen, 
s.235). 
 
AAPELI SAARISALO (22.6.1896 – 11.6.1986) 

”Tänään, vuosikymmenien vierittyä, totean, että ´lähellä on aika ja kaikkien näkyjen 

täyttymys` (Hes.12:23). 

Paavalin tavoin odotan iloisen luottavasti sitä päivää, jolloin olen näkevä kasvoista 

kasvoihin Hänet, jota pitkän elämäni aikana olen kirjoissani kuvannut ja joka omalla 

sydänverellään on minullekin hankkinut osallisuuden siihen perintöön, mikä pyhillä 

on valkeudessa (Kol.1:12)”  (Saarisalo, Ihmisen Poika, 1986) 

 

                                     

 
 

AAPELI SAARISALO 
22.6.1896 – 11.6.1986 


