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VANHURSKAUTTAMINEN – TÄRKEIN OPINKOHTA     Väinö Hotti 

 
                 (nettikuva) 
 
MARTTI LUTHER 

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

s.42). 

Luther nimitti Galatalaiskirjeen selitystä ”parhaimmaksi kirjakseen”. Hän nimitti sitä 

”omaksi kirjeekseen, jonka kanssa hän oli kihloissa, Katarina von Borakseen”.  

”Minusta tuntuu miltei uskomattomalta, että tätä pyhän Paavalin galatalaisille 

lähettämää kirjettä julkisesti selittäessäni olen ollut niin monisanainen kuin tämä 

kirja osoittaa. Tunnen kuitenkin omikseni kaikki ne ajatukset, jotka havaitsen tähän 

kirjaan veljien näin ahkerasti muistiin merkinneen” (Pinomaa, Kuka Luther todella 

oli, s.40).  

Ken haluaa päästä Lutherin ”sisälliseen tuntemiseen” hänen on ehdottomasti 

tutustuttava tähän kirjaan. Siinä vanhurskauttamisoppi avautuu eteemme 

kristallinkirkkaana. Siinä pääsemme uskonpuhdistuksen tuoreille alkulähteille. Jos ei 

olisi muihin Lutherin kirjoihin tutustunutkaan, pelkästään tämän kirjan pohjalta voi 

sanoa kaiken oleellisen Lutherin teologiasta.  

Lahkolaisten ongelma 

Lahkolaiset ovat hylänneet Lutherin - ja todennäköisesti samalla pitkälti Lutherin 

opetukset – ja myös vanhurskauttamisopin. Täten he myös ovat asettuneet 

KRISTINUSKON ULKOPUOLELLE! 

”Jos näet vanhurskauttamisopista luovutaan, siinä samalla silloin 

luovutaan koko kristillisestä opista” (Luther, Gal.kirj.sel. s.23).  

Vanhurskas = Jumalan vaa`assa kestävä.  

”Ja tämä on hänen nimensä, jolla häntä kutsu-

taan: 'Herra on meidän vanhurskautemme' 

(Jer.23:6). 

”Ja tämä on kirjoitus, joka on tuonne kirjoitettu: 

'Mene, mene, tekel, ufarsin' (Dan.5:25). 

”Tekel: sinut on vaa'alla punnittu ja köykäiseksi 

havaittu” (Dan.5:27). 
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”Ei ole olemassa mitään muuta mahtia eikä keinoa torjua luotaan lahkosuuntia kuin 

yksinomaan tämä kristillinen vanhurskausoppi” (218). 

Ei voida ajatella, että vanhurskauttamisopin hylkääjä pelastuu. Tämän opin 

hylkääminen merkitsee samalla ”pelastuksen hylkäämistä”! 

”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: … eriseurat, lahkot … ne, jotka 

semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” (Gal.5:19-21). 

Lahkolaisten korvausteologia 

Lahkolaiset korvaavat vanhurskauttamisopin: 
1. Ratkaisulla: 
    Käden nostolla voidaan vanhurskauttaminen kuitata. 
2. Uskovien kasteella: 
     Raamatullisena pohjana on: ”Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei                                
     usko, se tuomitaan kadotukseen” (Mark.16:16). – Tämä korvaus perustuu kuiten- 
     kin ”käännösvirheeseen”. RISTO SANTALA oikaisee: 
    - Markuksen kastekäsky kuuluu kreikaksi: "Joka uskoo ja on kastettu, se pelastuu".    
     Aoristit "pisteusas kai baptistheis" merkitsevät kertakaikkista ja ehdotonta  
     asennetta. Niinpä kysymys on siitä, että "on uskossa" ja passiivin menneessä 
     aikamuodossa "theis"-liitteet sitä, että "on kastettu". Ei siinä ole  
     marssijärjestystä.   
3. Touhukristillisyydellä: 
    Lahkolaiselta puuttuu JUMALAN RAUHA. Sydämensä tyhjyyden salaamiseksi ja   
    omantunnon kiirastulen lievittämiseksi hän käyttää TOUHUAMISEN MORFIINIA.  
    Galatalaisten tapaan  hän on LAKI – MOOSEKSEN syleilyssä – evankeliumi on   
    peitossa!               
   ”Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta kaikki touhuilijat saavat vain  
       vahinkoa” (Snl.21:5).    

     ”Suuren puhdin kristillisyys ei ole milloinkaan ollut riittävästi kiinnostunut  
      luvatusta Pyhän Hengen lahjasta” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.54). 
  4.  Sentimentaalisuudella: 
        Lahkolaiselle ominaisia ovat: tunteellisuus, sielullisuus ja hurmahenkisyys. 
       ”Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole”  
       (Juud.19). 
  5. Henkilöpalvonnalla: 
       Raamatun rinnalle otetaan joku hengellinen opettaja – ja ”hirttäydytään  
       häneen”. Tällöin on valittu ”epäjumala”. 
  6.  Karismaattisuuden petos:  
       Kuvitellaan, että armolahjat takaavat sen, että Jumala - suhde on kunnossa. 
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   7. Kuljetaan ”rosvojen tietä” ja  - ”krossataan sanan päälle”: 
       ”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa  
        vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12). 

        Lahkolaiset tekevät omasta lahkostaan EKKLESIAN, Kristuksen seurakunnan.     
        Tämä on julkeaa rosvousta! 

   8.  Mennään lammastarhaan ”muualta” (kuin Jeesus-ovesta): 
        "Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan  
          nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri” (Joh.10:1).      
 

VANHURSKAUTTAMISOPPI EI OLE KORVATTAVISSA 

Vanhurskauttamisoppi on kristillisen kirkon ”kivijalka”, jota on mahdoton ohittaa ja 

korvata. 

”Vanhurskauttamisoppia on siis – niinhän minä usein muistutan – huolellisesti opit-

tava. Siihenhän sisältyvät kaikki muut uskonoppimme kohdat, ja kun se pysyy tur-

meltumattomana, pysyvät muutkin turmeltumattomina” (Luther, Gal.kirj.sel. s.339). 

”Kun tämä oppi (vanhurskauttamisoppi) on poikessa, on jäljelle jäänyt vain paljasta 

erehdystä, teeskentelyä ja jumalattomuutta, näyttäköön sitten ulkonaisesti vaikka 

suurimmalta (totuudelta, jumalanpalvelukselta ja) pyhyydeltä” (471). 

   
                         (nettikuva) 
             DAVID PAWSON 
       25.2.1930 – 21.5.2020 
 

I ARVIOINTEJA  

1. LUTHER sanoi Galatalaiskirjeen olevan Raamatun paras kirja. Hän sanoi: ”Tämä 

on minun kirjeeni.” ”Olen naimisissa sen kanssa. Se on minun Katieni.” Lutherhan 

John David Pawson oli englantilainen 

baptistisaarnaaja ja kirjailija. Hän kirjoitti 

yli neljäkymmentä kirjaa. Pawson oli 

erityisesti tunnettu laajalti julkaistusta 

opetussarjastaan ja siitä tehdystä 

pääteoksestaan Raamattu avautuu. 

Suomessa hänen saarnojaan on esitetty 

Taivas TV7:n kanavalla. Wikipedia. 

Syntyi: 25. helmikuuta 1930, Englanti, 

Yhdistynyt kuningaskunta  

Kuoli: 21. toukokuuta 2020. (NETTI). 
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avioitui Katherine – nimisen nunnan kanssa. Nyt hän sanoo olevansa naimisissa 

tämän kirjeen kanssa. 

2. ERÄS TOINEN MIES sanoi: ”Tämä epistola on kuin kivi purosta, jonka kanssa 

toisen Daavidin lailla Luther lähti kohtaamaan paavillista jättiläistä ja löi sitä 

otsaan.” 

3. JOHN BUNYAN Kristityn vaellus – kirjan kirjoittaja sanoi: ”Pidän Lutherin 

kommentaaria Galatalaisista parhaana kirjana haavoittuneelle omalletunnolle 

kaikista näkemistäni kirjoista – Raamattua lukuun ottamatta.” Se oli John Bunyanin 

kunnianosoitus tälle vanhalle kirjalle. 

4. JOHN WESLEYLLE tunsi sydämensä kummasti lämpenevän klo 8.45. 24.5.1738 

Aldersgate Streetillä. Nyt siinä on Barkleyn pankki, mutta seinässä on kyltti, jossa 

kerrotaan, että siellä se tapahtui tällä kirjalla oli myös tärkeä merkitys. Tätä 

lukiessaan hän tunsi sydämensä kummasti lämpenevän klo 8.45. 24.5.1738 

Aldersgate Streetillä. Nyt siinä on Barkleyn pankki, mutta seinässä on kyltti, jossa 

kerrotaan, että siellä se tapahtui. 

ll VAIKUTUS HISTORIAAN  

Galatalaiskirjeellä on ollut syvä vaikutus kristilliseen historiaan. Monet kristityt 

rakastavat tätä kirjettä – mutta eivät suinkaan kaikki. Jotkut inhoavat sitä tosissaan. 

Sitä on kutsuttu ”ristiinnaulitsemiskirjeeksi” ja ”ohdakkeiseksi viidakoksi”. Se jokaista 

lausetta on kuvattu räjähtäväksi ukkosen jyrähdykseksi. 

(UT avautuu: http://www.missiosakarja.net/pawson/uta85.pdf). 

PRIORISOINTI 

Ihminen, jolta puuttuu yhteys Jumalaan on täysin tuuliajolla; hänen elämänsä on 

kaikilta osin ”sekaisin” – kuten PEPPI PITKÄTOSSULLA! 

 
           (nettikuva) 

Peppi Pitkätossu on ruotsalaisen lastenkirjailijan 

Astrid Lindgrenin luoma satuhahmo, itsenäinen ja 

suunnattoman voimakas pikkutyttö. Pepin tarina 

syntyi 1940-luvun alussa, kun Lindgrenin piti 

kertoa sairaana olevalle tyttärelleen 

tarinoita. Wikipedia 

”Kaikki on vinksin vonksin tai ainakin heikun 

keikun. Arvaas oikun eikun, kuka oon, joko arvaat 

sen? Tässä on Peppi Pitkätossu, la hopsula hei sula 

hopsansaa, tässäpä Peppi Pitkätossu nauraa, hah 

hah haa. (NETTI). 

http://www.missiosakarja.net/pawson/uta85.pdf
https://fi.wikipedia.org/wiki/Peppi_Pitk%C3%A4tossu
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Koko Raamattu on Jumalan sanaa ja tarkoitettu meille elämän ohjeeksi: 

”Sillä kaikki, mikä ennen on kirjoitettu, on kirjoitettu meille opiksi, että meillä 

kärsivällisyyden ja Raamatun lohdutuksen kautta olisi toivo” (Rom.15:4). 

”Koko Raamattu on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta ja on hyödyllinen 

opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan 

ihminen olisi valmistunut kaikkinaisiin hyviin tekoihin kykeneväksi” (2. Tim.3:16,17; 

Saarnivaaran käänn.). 

Raamatun osaaminen kannesta kanteen ei kuitenkaan riitä; tarvitaan myös oikea 

PRIORISOINTI. Vain täten pystytään ”jakamaan sanaa oikein”: 

”Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, 

joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa” (2. Tim.2:15). 

VANHURSKAUTTAMISOPIN tulee olla oikealla sille kuuluvalla paikalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jos sanan julistajalla ei ole vanhurskauttamisoppi oikealla paikallaan, voi toteutua 

kauhuskenaario, jonka PAAVO RUOTSALAINEN  tuo ilmi J.V. SNELLMANIN kohdalla:  

”Työ vilosohvit tiette saman selevän roamatusta kuin sika 

pottuhalameesta” (Saarisalo, Erämaan vaeltaja Paavo Ruotsalainen, s.269). 

KAKSI SUUNTAA 

Aikamme suuri opillinen harha piilee ”lähimmäiskeskeisyydessä”. Ajatellaan, että 

suhde Jumalaan hoituu kun ”horisontaalinen” (lähimmäistaso) on kunnossa. Tähän 

liittyy saumattomasti SOSIAALLINEN EVANKELIUMI. Tällöin kuitenkin mennään 

harhateille. Pitäisi kulkea JUMALAN KAUTTA LÄHIMMÄISEEN - eikä päinvastoin. 

”Isä tuli kotiin työstään ja halusi istahtaa hetken sanomalehtensä parissa.Pikku 

tytär oli iloinen isän tulosta ja halusi leikkiä isän kanssa. Isä mietti, mitä hän keksisi 

tyttärelleen askareeksi saadakseen olla rauhassa. Hän keksi hienon aatteen. Hän 

leikkasi aikakauslehdestä palapelin. Pienistä erillään olevista palasista piti koota 

maapallokartta. Hän leikkasi palaset ja antoi tyttärelleen koottaviksi. Hän uskoi 

siinä olevan kyllin kauaksi miettimistä, ja syventyi lehtensä pariin. 

Yllättävän pian tytär kuitenkin tuli isän luo palaset aivan oikein koottuina. Isä oli 

enemmän kuin yllättynyt. Tytär huomasi sen ja sanoi: 

- Niin, Isä. Toisella puolella oli Jeesuksen kuva. Ja kun minä asetin Jeesuksen keskel-

le, kaikki palaset tulivat paikalleen”  (Eino J. Honkanen, Hengen uudistus, s.276). 
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Tämä vertikaali- (pystysuora-) taso tulee hoidetuksi vanhurskauttamisopissa. Tästä 

taas seuraa ”automaattisesti” lähimmäissuhteen korjautuminen. 

Hyvänä esimerkkinä tästä on Jaakobin ja Eesaun kohtaaminen: 

”Sanansaattajat palasivat Jaakobin luo ja sanoivat: "Me tulimme veljesi Eesaun 

luo; hän on jo matkalla sinua vastaan, neljäsataa miestä mukanaan". Silloin valtasi 

Jaakobin suuri pelko ja ahdistus” (1. Moos.32:6,7). 

”Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan 

mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski 

hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan 

hänen kanssaan. Ja mies sanoi: "Päästä minut, sillä päivä koittaa". Mutta hän vastasi: 

"En päästä sinua, ellet siunaa minua". Ja hän sanoi hänelle: "Mikä sinun nimesi on?" 

Hän vastasi: "Jaakob". Silloin hän sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan 

Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut". Ja 

Jaakob kysyi ja sanoi: "Ilmoita nimesi". Hän vastasi: "Miksi kysyt minun nimeäni?" Ja 

hän siunasi hänet siinä. Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, "sillä", sanoi hän, 

"minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni 

pelastunut". Ja kun hän oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko; mutta hän ontui 

lonkkaansa” (1. Moos.32:24-31). 

”Mutta Eesau riensi häntä vastaan ja sulki hänet syliinsä, halasi häntä kaulasta ja 

suuteli häntä; ja he itkivät” (1. Moos.33:4). 

On suuri petos ajatella, että lähimmäisuhdetta hoidettaessa myös suhde Jumalaan 

korjautuu. Samalla hetkellä kun suhde Jumalaan tulee vanhurskauttamisessa 

kuntoon, syntisen katkennut suhde lähimmäiseen solmitaan – Golgatan kautta. 

Tärkeä ja pätevä testi 

Voimme testata, olenko vanhurskautunut - ja olenko Jeesuksen oikea opetuslapsi. 

Meillä on ”testarina” Raamattu: 

”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” (1. Joh.5:1). 

Vanhurskautettu ihminen rakastaa myös kaikkia muita Jumalasta syntyneitä! 

”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). 
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