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VANHURSKAUTTAMISEN SISÄLTÖ                               Väinö Hotti                                        
Teh. VHn. 

Tärkein opinkohta 

Vanhurskauttaminen on kristillisen uskon tärkein kohta. Se on perusoppi, johon 

kaikki muut uskonelämään liittyvät kohdat nojautuvat. On turha yrittää rakentaa 

uskonelämää ilman vanhurskauttamisperustaa. 

”Jos näet vanhurskauttamisoppi on lamassa, on kaikki lamassa” (Luther, Gal. kirj.sel. 

s.42). 

”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” (TK. 

s.52). 

Vaikea opinkohta 

Tämä oppi laittaa ihmisluonnon lujille. Siinä ei säästetä ”lihaa”. Sen tehtävänä on 

lannistaa meidän luontomme ja alistaa se Jumalan tahdon alle. Lain alla syntinen 

kiemurtelee kuin ”mato koukussa”. 

Syrjitty opinkohta 

Tämä oppi ei ole saarnamiesten suosiossa. Usein saarnaaja lähtee populismin tielle 

saadakseen firmalleen rahaa ja suosiota. Joskus myös henkilökohtaiset intressit 

vievät helpommalle tielle: ”Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat.” 

Eräs keino välttää lain julistus on pyrkimys päästä eteenpäin oikotietä. On liian 

työlästä lähteä ”tyvestä puuhun! 

 

 

 

Vanhurskauttamisen välineet 

LAKI JA EVANKELIUMI 

”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). 

Eräs kuningas vei poikaansa kouluun. Hän evästi opettajaa: ”Otattehan 

huomioon, että tämä on kuninkaan poika?”  Opettaja vastasi: ”Tieteeseen ei 

ole kuninkaan tietä.” 
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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 seurakunnan-

paimenien samoin opetettava näitä seurakunnilleen. Nykyään on yleistä puhua 

paljon uskosta, mutta ilman parannuksen saarnaa ei voida ymmärtää, mitä usko 

on” (Tunnustuskirjat, s.53).  

”Sokeuksien sokeutta on, Luther kirjoittaa, että ei tahdota saarnata lakia ilman ja 

ennen evankeliumia. Kuinka on mahdollista saarnata syntien anteeksiantamusta, 

ellei sitä ennen ole olemassa mitään syntejä? ”(54). 

”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 koroitettaisiin 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). 

Antinomismi 

Muutamat saarnamiehet eivät halua tietää lain julistuksesta mitään. Kääntymätön 

saarnaaja ei voi ymmärtää, että laki auttaa ihmistä Jeesuksen tykö. Hän haluaa 

julistaa ”mieluisia”: 

”Sillä he ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, lapsia, jotka eivät tahdo 

kuulla Herran lakia, jotka sanovat näkijöille: "Älkää nähkö", ja ennustajille: "Älkää 

ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia, ennustakaa silmänlumeita” 

(Jes.30:9,10). 

”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan 

korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta 

ja kääntyvät taruihin” (2. Tim.4:3,4). 

”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 ovat tekemisissä Mooseksen kanssa, 

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

Raamatullinen vanhurskauttaminen on perin työläs; halutaan korvausteologiaa! 

H.G. Th. BROFELDT opasti: ”Elekee työ hyvät iisalamelaeset luulko kepuljkonstilla 

taevaasee  piäsevännö” (Olavi Tarvainen, Savolainen sielunpaimen, s.33). 

1. Omakirkko 

Muutamille oma kirkko on niin rakas, että he ajatteleva sen myötä taivaaseen 

kostuvansa. Rooma on tästä esimerkkinä: KIRKON ULKOPUOLELLA EI OLE 

PELASTUSTA! Suomessa laestadiolainen herätysliike on pitkälti samoilla teologisilla 

linjoilla: taivaaseen pääsee ainoastaan laestadiolaisten kautta! 

2. Oma lahko 

Lahko myös voi olla taivaan toivona ja takeena. Tällä varjolla muutamat tekevät 

lahkostaan EKKLESIAN. Tämähän on suurta petosta! 

3. Lapsikaste 

Väärin tulkittu lapsikaste vanhurskauttaa ihmisen. Tämä on lainausta Rooman ex 

opere operato – opista. Tällöin pelkkä toimitus pelastaa; pappi on välittäjänä. 

4. Aikuiskaste 

Tämä harha vaivaa nimenomaan vapaita suuntia. Määrätty kastetapa pelastaa! Vain 

upotuskaste tuo autuuden. 

5. Teot vanhurskauttaa 

Tämä oli ”galatalaisten harha”. Ihminen on ”luonnostaan” Jumalalle kelvollinen; 

kunnon kansalaisuus riittää.  Ei tarvita vanhurskauttamista eikä uudestisyntymistä. 

Tähän liittyy läheisesti ”sosiaalinen evankeliumi” ja ”positiivinen kristillisyys.” 

”Te olette joutuneet pois Kristuksesta, te, jotka tahdotte lain kautta tulla 

vanhurskaiksi; te olette langenneet pois armosta” (Gal.5:4). 

MITÄ VANHURSKAUTTAMINEN TARKOITTAA? 

   
                        (nettikuva) 

Vanhurskas = Jumalan vaa`ssa kestävä. 

”Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä 

kutsutaan: 'Herra on meidän 

vanhurskautemme' (Jer.23:6). 
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”Kun uskossa otamme vastaan Kristuksen Vapahtajanamme, Jumala ei lue meille 

syntejämme, vaan antaa ne meille Kristuksen tähden anteeksi. Hän pukee meidät 

Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen. Näin Jumala vanhurskauttaa meidät”  (KO 73 / 

1948). 

”Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että 

Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla 

tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan” (Room.10:9,10). 

Autuas vaihtokauppa 

Vanhurskauttaminen merkitsee ”vaihtokauppaa”. Me annamme Jumalalle surkean 

Aadamin syntiperinnön ja Jumala antaa meille Kristuksen ansaitseman perinnön. 

Tämä kauppa on syntisen puolelta ”pelkkää plussaa”! 

Toisaalta tähän sisältyy suuri vastuu. Jos syntinen kieltäytyy tästä huippuedullisesta 

kaupasta, seuraukset ovat katastrofaaliset: 

”kuinka me voimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta 

pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat 

sen kuulleet, saatettiin meille” (Hebr.2:3).  

MITÄ VANHURSKAUTTAMISESSA TAPAHTUU? 

1. Syyllinen julistetaan syyttömäksi 

”mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, 

sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi” (Room.4:5). 

Syntiinlankeemus merkitsi ”majesteettirikosta” Jumalaa kohtaan. Sen sovittaminen 

ylitti ihmisen suorituskyvyn. Jumala lähti itse liikkeelle rikoksen sovittamiseksi: 

”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille 

heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan” (2. Kor.5:18). 

Vanhurskauttamisessa ihminen seisoo Jumalan tuomioistuimen edessä taivaassa – ja 

julistetaan syyttömäksi – Kristuksen ansion tähden: 

”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se 

saa armon” (Snl.28:13). 

”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän 

antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä” (1. Joh.1:9). 
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”Ainoastaan tunne rikoksesi, että olet luopunut Herrasta, Jumalastasi, ja juossut 

sinne ja tänne vieraitten jumalain tykö, kaikkien viheriäin puitten alle, ettekä ole 

kuulleet minun ääntäni, sanoo Herra” (Jer.3:13). 

2. Yhteys solmitaan 

Syntiinlankeemuksessa katkesi yhteys Jumalaan. Samalla yhteys lähimmäiseen 

turmeltui. Jeesuksen kuollessa ristillä nämä molemmat yhteydet palautuivat. Näitä 

yhteyksiä ei voida käsitellä erikseen. Yhteyksien solminen on kokonaisvaltainen asia.  

VEREN TIE – YHTEYDEN TIE 

Jeesuksen veren kautta pääsemme Jumalan yhteyteen ja samalla uskovalle avautuu 

tie kaikkien toisten Jumalan lasten yhteyteen! Golgata johtaa Jumalan kautta myös 

yhteyteen lähimmäisiin! Erillissopimusta lähimmäisen suuntaan ei tarvita!  

GOLGATAN VERESSÄ VOIMA ON! Tällä laululla ei ole katetta, jos olemme erossa 

toisista Jumalan lapsista! Me emme tällöin todellisuudessa ole veren alla – emmekä 

luota veren voimaan! Me vaellamme tällöin pimeydessä ja - valheessa! 

”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niinkuin hän on valkeudessa, niin meillä 

on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa 

meidät kaikesta synnistä” (1. Joh.1:7). 

HYLÄTESSÄMME EKKLESIA - YHTEYDEN ME HALVEKSIMME JA HÄPÄISEMME  GOL-
GATAA – ME OLEMME TUOMION ALLA! ME HALVEKSIMME YHTEYSVERTA! 
 
”kuinka paljoa ankaramman rangaistuksen luulettekaan sen ansaitsevan, joka 

tallaa jalkoihinsa Jumalan Pojan ja pitää epäpyhänä liiton veren, jossa hänet on 

pyhitetty, ja pilkkaa armon Henkeä!” (Hebr.10:29). 

TUNTOMERKIT 

 

 
 
 
 
 

”Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on 

valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa 

Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa 

Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä” (1. Joh.3:20.21). 

Vanhurskauttaminen tulee esiin kolmena rakkautena: 1. Rakkaus Jumalaan. 2. 

Rakkaus Jeesukseen. 3. Rakkaus jokaiseen Jumalan lapseen; ekklesiarakkaus. 

KAIKKI NÄMÄ YHTEYDET OVAT ORGAANISIA (ELIMELLISIÄ)! 
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”Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, 
joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on 
syntynyt” (Joh.5:1). 
 
”Sentähden minä sanon sinulle: tämän paljot synnit ovat anteeksi annetut: hänhän 

näet rakasti paljon; mutta jolle vähän anteeksi annetaan, se rakastaa vähän” 

(Luuk.7:47). 

”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä 

rakastanut - että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun 

opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35) 

”Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni” (Joh.14:15). 

”Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa; mutta joka 

minua rakastaa, häntä minun Isäni rakastaa, ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni 

hänelle” (Joh.14:21). 

”Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun 

sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme 

hänen tykönsä asumaan” (Joh.14:23). 

”Joka ei minua rakasta, se ei pidä minun sanojani; ja se sana, jonka te kuulette, ei 

ole minun, vaan Isän, joka on minut lähettänyt” (Joh.14:24). 

”Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niinkuin minä 

olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan” (Joh.15:10). 

”On aika havaita ja tiedostaa, että valikoivalla ja osittuneella rakkaudella 

ei voi rakastaa kokonaista ja jakamatonta Kristusta. Kun lausun 

Jeesuksen tervetulleeksi elämääni ja sydämeeni, lausun samalla 

tervetulleeksi kaikki ne, jotka ovat Hänen yhteydessään, sillä Jeesus ei 

tule ilman heitä” (Aaro Leikkari, Armahdettu yhteyteen Kristuksessa, 

s.161). - Teh. VHn. 

”Kun ollaan Kristuksessa niin ei vain häntä lähellä, vaan myös kaikkia 

niitä, jotka ovat hänessä. Totisen viinipuun oksat eivät ole vain rungon 

yhteydessä, vaan toistensakin”  (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, 

s.78). 

 


