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PELASTUKSEN PERUSTAT                                            Väinö Hotti 

 
                           (nettikuva) 
             OLAVI RIMPILÄINEN 
 
1. Vertailukohta 

”Re – formaatio merkitsee kirkon uudistamista siten, että palataan alkuperäiseen, 

verrataan nykytilannetta lähtökohtaan ja katsotaan siitä käsin, missä ollaan 

menossa…Jos nyt sitten kysymme, mikä tämä ´alkuperäinen`, tämä nykykirkon 

tilanteen mittapuu, niin se on luonnollisesti se apostolinen kirkko, jota Uusi 

testamentti kuvaa…´anakainoosis` (Room.12:2…tarkoittaa uudistumista siten, että 

palataan alkuperäiseen, verrataan nykytilannetta lähtökohtaan ja sen mukaan 

korjataan kulkua” (Perusta 6/90, Rimpiläinen). 

2. Raamatun kriteerit 

”Menkää ahtaasta portista sisälle. Sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie 

kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät; mutta se portti on ahdas ja tie 

kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät” (Matt.7:13,14). 

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka ei mene ovesta lammastarhaan, vaan 

nousee sinne muualta, se on varas ja ryöväri…Niin Jeesus vielä sanoi heille: 

"Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lammasten ovi” (Joh.10:1,7). 

3. Helpompi vaihtoehto 

Ihminen haluaa taivaaseen, mutta ”helpomman kautta”. Mistä saisi ”taivaslipun 

huokeammalla”? Tässä syntinen on erikoisen ovela. Lisäksi helppoheikeistä 

alennuslipun tarjoajina ei ole puutetta! ”Kepulkonsteja” riittää: ”Elekee työ hyvät 

iisalamelaeset luulko kepuljkonstilla taevaasee piäsevännö” (H.G. Th. Brofeldt / 

Tarvainen, Savolainen sielunpaimen, s.33). 

Sananjulistajatkin auttavat usein helpomman vaihtoehdon löytämisessä:  

 

Olavi Rimpiläinen 
Pappi 

Väinö Olavi Rimpiläinen oli suomalainen pappi. Hän 

toimi Oulun hiippakunnan piispana vuosina 1979–2000. 

Hän tuli tunnetuksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 

viimeisenä piispana, joka kieltäytyi hyväksymästä 

naispappeutta. Wikipedia 

Syntyi: 12. elokuuta 1937  

Koulutus: Helsingin yliopisto (1961) 

Kuollut: 3. joulukuuta 2019  Oulu 

 

 

 

 

Syntyi: 12. elokuuta 1937  

Koulutus: Helsingin yliopisto (1961) 

Kuollut: 3. joulukuuta 2019 Oulu 

 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Olavi_Rimpil%C3%A4inen
https://www.google.com/search?q=olavi+rimpil%C3%A4inen+syntyi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI0STfLMdASy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1gl83MSyzIVijJzCzJzDi_JzEvNUyiuzCupzAQAzvYBr0MAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjM1MPmqv_zAhWLSPEDHcC-CnMQ6BMoAHoECCoQAg
https://www.google.com/search?q=olavi+rimpil%C3%A4inen+koulutus&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI0STfLMdCSzk620i9IzS_ISQVSRcX5eVapKaXJiSWZ-XmLWKXzcxLLMhWKMnMLMnMOL8nMS81TyM4vzSktKS0GAGMsG8VKAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjM1MPmqv_zAhWLSPEDHcC-CnMQ6BMoAHoECCsQAg
https://www.google.com/search?q=Helsingin+yliopisto&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI0STfLMVDi1M_VNzAEMi20pLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VakppcmJJZn7eIlZhj9Sc4sy89Mw8hcqczPyCzOKS_B2sjACG7ONoUAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjM1MPmqv_zAhWLSPEDHcC-CnMQmxMoAXoECCsQAw
https://www.google.com/search?q=olavi+rimpil%C3%A4inen+kuollut&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjM1MPmqv_zAhWLSPEDHcC-CnMQ6BMoAHoECCkQAg
https://www.google.com/search?q=Oulu&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEzJyylaxMriX5pTCgDib45KFAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjM1MPmqv_zAhWLSPEDHcC-CnMQmxMoAXoECCkQAw
https://www.google.com/search?q=olavi+rimpil%C3%A4inen+syntyi&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI0STfLMdASy0620i9IzS_ISQVSRcX5eVZJ-UV5i1gl83MSyzIVijJzCzJzDi_JzEvNUyiuzCupzAQAzvYBr0MAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjM1MPmqv_zAhWLSPEDHcC-CnMQ6BMoAHoECCoQAg
https://www.google.com/search?q=olavi+rimpil%C3%A4inen+koulutus&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI0STfLMdCSzk620i9IzS_ISQVSRcX5eVapKaXJiSWZ-XmLWKXzcxLLMhWKMnMLMnMOL8nMS81TyM4vzSktKS0GAGMsG8VKAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjM1MPmqv_zAhWLSPEDHcC-CnMQ6BMoAHoECCsQAg
https://www.google.com/search?q=Helsingin+yliopisto&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDI0STfLMVDi1M_VNzAEMi20pLOTrfQLUvMLclKBVFFxfp5VakppcmJJZn7eIlZhj9Sc4sy89Mw8hcqczPyCzOKS_B2sjACG7ONoUAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjM1MPmqv_zAhWLSPEDHcC-CnMQmxMoAXoECCsQAw
https://www.google.com/search?q=olavi+rimpil%C3%A4inen+kuollut&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjM1MPmqv_zAhWLSPEDHcC-CnMQ6BMoAHoECCkQAg
https://www.google.com/search?q=Oulu&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MEzJyylaxMriX5pTCgDib45KFAAAAA&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjM1MPmqv_zAhWLSPEDHcC-CnMQmxMoAXoECCkQAw
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”Portti on ahdas ja tie kaita, mutta paikoin alkaa olla niin, että portti 

tehdään tulijaa myöten, samoin tiekin” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset 

synnit, s.82). 

4. Toinen evankeliumi 

Siellä, missä Raamatun pelastustie hylätään, omaksutaan samalla ”toinen 

evankeliumi”; jokainen kuitenkin haluaa taivaaseen! 

”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät 

Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin…niinkuin ennenkin olemme 

sanoneet, niin sanon nytkin taas: jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin 

sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu” (Gal.1:6,9). 

5. Rooman kirkko pelastaa 

 

 

 

 

 
                       (nettikuva) 
 

MARTTI  LUTHERILLA oli realistinen ja terve näkemys Rooman kirkosta: 

”Paavi ei jure divino eli Jumalan sanan perusteella ole koko kristikunnan pää – se 
asema kuuluu ainoastaan yhdelle, jonka nimi on Jeesus Kristus” (Tunnustuskirjat, 
s.252). 
”Onhan ilmeistä, että Rooman paavit kannattajineen puolustavat jumalatonta 

oppia ja jumalattomia jumalanpalveluksia. Paavin ja hänen kannattajiensa 

valtakuntaan sopivat täysin vastakristuksen tuntomerkit” (emt. s.278). 

”Loppujen lopuksi: siinähän (paavissa) on vain ilmetty perkele” (254). 

 

Vanhakirkollisen ajatuksen mukaan (näkyvän) kirkon ulkopuolella ei ole 

pelastusta (extra ecclesiam nulla salus). Cyprianuksen sanoin "sillä ei voi olla 

Jumala isänä jolla ei ole kirkko äitinä". Henkilö saattoi myös ajaa itsensä kirkon 

ulkopuolelle tekemällä teon, synnin, joka erotti hänet kirkosta. (Netti) 

 

Katolinen kirkko on viimeaikoina 

ryvettynyt monissa skandaaleissa. 

Suomen roomaekumeenikot (mm. 

piispat Rimpiläinen ja Jolkkonen) ovat 

joutuneet kiusalliseen valokeilaan! 

Rooman kirkko on pakotettu 

häpeälliseen ”itsepaljastuksen”!  
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Katolinen pappi Oskari Juurikkala Ranskan 
skandaalista: Perinteisissä katolisissa 
maissa papin rooli on vääristynyt 
KOTIMAA 08.10.2021 14:47 - Jussi Rytkönen | Uutiset                                                                                                                           

                      

Tutkimuskomission puheenjohtaja Jean-Marc Sauve kohtasi median katolisen 

kirkon hyväksikäyttötapauksia koskevan raportin julkistustilaisuudessa 

5.10. Kuva: Thomas Coex / AFP / Lehtikuva 

Katolisen kirkon Ranskassa asettama riippumaton tutkimuskomissio julkisti 

tämän viikon alussa raportissaan, että vuosien 1950–2020 välisenä aikana 

jopa 330 000 ranskalaista lasta olisi joutunut hyväksikäytön uhreiksi 

katolisessa kirkossa. Tekijät olisivat pappeja, munkkeja, nunnia, muita kirkon 

työntekijöitä ja esimerkiksi katolisten koulujen opettajia. 

Hyväksikäyttöön syyllistyneitä arvioidaan olevan vähintään noin kolme 

tuhatta. 

Tutkimuskomissio totesi, että kodissa ja lähipiirissä tapahtuvien 

hyväksikäyttötapauksien jälkeen katolinen kirkko näyttää olevan ympäristö, 

jossa seksuaalista hyväksikäyttöä on ollut yhteiskunnassa eniten. 

Tiedot ovat järkyttäneet Ranskaa ja katolista maailmaa laajemminkin. 

Kyseessä on uhrien ja tekijöiden määrän perusteella laajin katolisen kirkon 

hyväksikäyttöskandaali. NETTI 

                    

 

                          (nettikuva) 

https://www.kotimaa.fi/artikkeli/katolinen-pappi-oskari-juurikkala-ranskan-skandaalista-perinteisissa-katolisissa-maissa-papin-rooli-on-vaaristynyt/
https://www.kotimaa.fi/artikkeli/katolinen-pappi-oskari-juurikkala-ranskan-skandaalista-perinteisissa-katolisissa-maissa-papin-rooli-on-vaaristynyt/
https://www.kotimaa.fi/artikkeli/katolinen-pappi-oskari-juurikkala-ranskan-skandaalista-perinteisissa-katolisissa-maissa-papin-rooli-on-vaaristynyt/
https://www.ciase.fr/medias/Ciase-Summary-of-the-Final-Report-5-october-2021.pdf
https://www.kotimaa.fi/artikkeli/katolinen-pappi-oskari-juurikkala-ranskan-skandaalista-perinteisissa-katolisissa-maissa-papin-rooli-on-vaaristynyt/
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6. Luterilainen kirkko 

LUTERILAINEN KIRKKO on uskonpuhdistuksen jälkeen luisunut osittain takaisin 

paavin helmaan. Kirkkolaitos on saanut jälleen hohtoa pelastuslaitoksena. Komeat 

kirkkolaitokset valtaavat ihmisten mielet; katolinen loistokas liturgia on palannut. 

7. Sakramentit pelastavat 

Roomaa myötäillen sakramentit ovat saaneet merkityksen pelastuksen välineenä. 

KASTEESSA ihminen uudestisyntyy ex opere operato – roomalaiseen tapaan. 

EHTOOLLINEN  taas korostuu ”kaikkien kastettujen ateriana”. Yhä harvemmin 

korostetaan sitä, että SAKRAMENTIT VAATIVAT USKOA! 

8. Lahko pelastaa 

Kirkosta eronneet muodostavat ”lahkoryppään”, joista jokainen merkitsee 

kannattajilleen ”pelastuslaitosta”. Tämähän onnistuu ainoastaan siten, että tehdään 

yleisen mielipiteen painostuksesta (vastoin Sanaa) omasta lahkosta EKKLESIA, 

Kristuksen seurakunta. Suomessa lahkolaisten ”lipunkantajana” on Suomen 

Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry. Täällä opetetaan, että ainoastaan heidän 

käsiensä kautta päästään taivaaseen. Tässä on ahdas portti! Periaatteessa kaikilla 

lahkoilla on sama ”virsi”: vain meidän kauttamme pelastutaan! Tämä on kuitenkin 

”rikollista meininkiä”, ”rosvojen tietä vaeltamista”: 

”Mutta Johannes Kastajan päivistä tähän asti hyökätään taivasten valtakuntaa 

vastaan, ja hyökkääjät tempaavat sen itselleen” (Matt.11:12). 

9. Sanan päälle krossaaminen 

 

  

            (nettikuva) 
PAAVO RUOTSALAINEN 
9.7.1777 – 27.1.1852 
                                                                                                              

”Siinä kaikki väärät lahkolaiset riippuvat ja 

krossaavat sanan päälle. Sinulla pitää siitä 

olla sisällinen todistus, ja kun ei ole, niin 

ikävöidä ja odottaa, kunnes valo koittaa 

sieluusi.”… (Paavo Ruotsalainen / 

Auk.Oravala, Erämaan profeetta, ss.389,390) 
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10. Fariseuksen ongelma 

”Farisealaisuuden ohjelman voi aivan yksinkertaisesti luonnehtia sanoilla: tehdä 

totta uskonnosta. Tosi uskonto on heille Jumalan tahdon toteuttamista yhteiskun-

nassa ja yksityisessä elämässä… elämän jokainen yksityiskohta piti asettaa Jumalan 

tahdon alaisuuteen ja ratkaista sen mukaisesti” (ISO RAAMATUN TIETOSANAKIRJA 

s.931).  

”Sillä mitä tekee mies, joka vastoin todellisuutta yrittää käyttäytyä ikään kuin hän 

kuuluisi johonkin toiseen elämänyhteyteen. Hän yrittää olla jotakin, mitä hän ei ole 

ja miksi hän ei koskaan voi tulla, niin kauan kuin hän jää siksi mikä hän on. UT:n 

hypokrites merkitsee todellakin näyttelijää, henkilöä joka yrittää eläytyä osaan joka 

ei ole hänen” (934,935).  

”Kristillisen peruskäsityksen mukaan ihminen voi tahtoa hyvää ja totella Jumalan 

tahtoa vain edellyttäen, että hänestä on tullut uusi luomus, uusi olento, että hän 

on astunut aikaisemmasta yhteydestä uuteen yhteyteen, että hän on Hengestä 

uudestisyntynyt” (935).  

”Vanhurskas ei sen vuoksi koskaan voi pelastua niin kauan kuin hän on 

”vanhurskas”. Hänet täytyy viedä takaisin nollapisteeseen ja hänen täytyy olla 

syntinen” (935). 

11. Hirttäytyminen oppi-isään 

On ymmärrettävää, että ihmiset pimeänä keskiaikana tarrautuivat Raamatun sijaan 

aikansa teologeihin ja omaksuivat heidän oppinsa. Tänään jokainen voi itse lukea 

Raamattua ja muodostaa oman oppikäsityksensä. Toki tämä edellyttää uskoontuloa, 

vanhurskautamista ja uudestisyntymistä. Ilman niiden myötä tulevaa 

”esiymmärrystä” ihminen menee auttamattomasti harhaan.  

Oppi-isiin hirttäytyminen on tänään yleistä; surkeita tapauksia näkee miltei joka 

puussa. Tämä merkitsee ”korvausteologiaa”. Raamatun oppi korvataan OPPI-ISÄN  

opilla. Siihen vedotaan toistuvasti; Raamattu jää taka-alalle. Tällaisia isiä voivat olla 

Luther, Laestadius, Hedberg, Muroma, Lehtonen, Meller jne. Nämä ovat vääriä ja 

petollisia tukia ja epäjumalia, joista olisi päästävä eroon: ”Sä tuet väärät kukista, 

Kristuksen kuoloon istuta” (Vvk.105:1). 

”Sellaisissa kohdissa, joissa näyttää olevan ristiriitoja Raamatun ja 

Lutherin välillä, ei luterilainen kirkko luonnollisestikaan voi ratkaista 

asioita Lutherin eduksi Raamattua vastaan. Se ei ole sidottu Lutherin 
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auktoriteettiin, vaan Raamatun auktoriteettiin" (Tiililä, Kristilliset kirkot ja 

muut yhteisöt, s.224). 

12. Oppi-isiä ei tarvita 

Tämä on toinen harhapolku. Hylätään aikaisempien Herran omien ohjeet. Tämä 

johtuu ”itseriittoisuudesta” ja ”ylpeydestä”. Tallainen henkilö saattaa ajatella: minä 

ja Raamattu riittää. Hän on HAVUKKA-AHON AJATTELIJA, joka luottaa itseensä ”kuin 

pukki suuriin sarviinsa”. Samalla hylätään Raamatun neuvo:  

”Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa; katsokaa, kuinka 

heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa” (Hebr.13:7). 

13. Mitään oppia ei tarvita 

Riittää kun Jeesuksesta vain kertoo ”tavalla tai toisella”. Opillisten asioiden käsittely 

ja niistä väittely on turhaa.  

OPPI ON KUITENKIN VÄLTTÄMÄTÖN Sanan kallioperusta! 

”Sentähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, 

verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja 

rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta 

vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu” (Matt.7:24,25). 

PYHÄ HENKI TOIMII AINA SANAN LINJALLA! Paavali oli tarkka oppikysymyksissä: 

14. Rakkautta totuudessa 

”Rakkaus… iloitsee yhdessä totuuden kanssa” (1. Kor.13:4,6). 

”Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme; mutta suurin niistä on rakkaus” 

(1. Kor.13:13). 

”vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme 

häneen, joka on pää, Kristus” (Ef.4:15). 

Oppia ja elämää ei saa erottaa toisistaan. Väärä oppi tuo väärän elämän:  

”Lankeemus opillisessa suhteessa ei ole inhimillistä, vaan perkeleellistä” 

(Luther, Gal.kirj.sel. s.580). 
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