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VANHURSKAUTTAMISEN MERKITYS I                  Väinö Hotti 

 

Hengellinen termi 

Tämä sana kuuluu hengelliseen sanastoon. Toivoisin, että se olisi 

nimenomaan  jokaiselle uskovalle tuttu – ja ahkerassa käytössä! 

Heikosti tunnettu 

Moni ei kuitenkaan tunne tätä sanaa kokemuksellisesti. Ehkä yksi ja 

toinen on sen kuullut ja osaa ulkoa, mutta kovin harva on sen sisäistänyt. 

Ilman vanhurskauttamista kristillisyys on FARISEUSTEN KRISTILLISYYTTÄ: 

 
                    (nettikuva) 

KAIKKI TODELLINEN HENGELLINEN ELÄMÄ VERSOO VANHURSKAUTTAMI-

SEN MAAPERÄSTÄ! 

Perustermi 

Uskon elämää ajatellen tämä on keskeinen sana. Ilman sitä ei ole mitään 

todellista ”hengen elämää”. Tosin paljon hengellisellä kentällä on 

ponnistusta ja yritystä pärjätä ilman tätä. Se on kuitenkin onnetonta 

yritystä päästä käsittämään uskon asioita. Siinä yritetään päästä suoraan 

”puun latvaan”, kun pitäisi nöyrtyä lähtemään ”tyvestä”. 

 

 

 

 

TIE TAIVAASEEN 

1. LAIN SAARNA 

2. VANHURSKAUTTAMINEN 

3. UUDESTISYNTYMINEN 

4. PYHITYS 

 

”Sillä minä sanon teille: ellei teidän 

vanhurskautenne ole paljoa suurempi 

kuin kirjanoppineiden ja fariseusten, 

niin te ette pääse taivasten valtakun-

taan” (Matt.5:20). 
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JÄRJESTYS TÄRKEÄ 

Uudestisyntyminen on vanhurskauttamisen hedelmä - sen luonnollinen 

seuraus. Uudestisyntyminen seuraa automaattisesti vanhurskauttamista. 

Niiden järjestystä ei voi eikä saa vaihtaa! 

Käytännössä tällä kohden on tapahtunut valitettava ”työtapaturma”: 

UUDESTISYNTYMINEN ON LAITETTU VANHURSKAUTTAMISEN TILALLE! 

Luterilainen kirkko 

Ensin tulee UUDESTISYNTYMINEN. Tämä tapahtuu vaivattomasti ja 

helposti vauvakasteessa.  

Tähän sitten ”ympätään” myös VANHURSKAUTTAMINEN. Tämä on vain 

”tekninen temppu”. 

Vapaat suunnat 

UUDESTISYNTYMINEN käy helposti: tehdään ratkaisu, nostetaan kättä. 

VANHURSKAUTTAMINEN  ”selitetään” sisältyvän näihin mukaan! Jälleen 

”tekninen temppu”. 

TYÖTAPATURMA 

Molemmat ratkaisut ovat valheellisia ja vääriä; eivätkä tuota oikeaa 

tulosta  - eivätkä vie perille. On hylätty TAIVAAN NEUVO - ja turvattu 

IHMISNEUVOON! Tässä ei ole kyseessä usko vaan inhimillinen laskelmoiva 

uskonnollisuus! 

HELPOMPI VAIHTOEHTO ENSIN 

 

 

Tämä on ”kepulkostia”: 

”Elekee työ hyvät iisalamelaeset luulko kepuljkonstilla taevaasee 

piesevännö”  (H.G.Th. Brofeldt / Olavi Tarvainen, Savolainen 

sielunpaimen, s.33). 

On haluttu päästä ”oikotietä” UUDESTISYNTYMISEEN. Raamatun 

mukaan tie siihen kulkee ”ainoastaan” VANHURSKAUTTAMISEN kautta! 
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Lähtökohta 

Kukaan ei ole ”luonnostaan” vanhurskas: 

”Miten siis on? Olemmeko me parempia? Emme suinkaan. Mehän 

olemme edellä osoittaneet, että kaikki, niin hyvin juutalaiset kuin 

kreikkalaiset, ovat synnin alla, niinkuin kirjoitettu on: "Ei ole ketään 

vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään ymmärtäväistä, ei ketään, 

joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, kaikki tyynni kelvottomiksi 

käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, ei yhden yhtäkään. 

Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, kyykäärmeen 

myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä kirousta ja 

katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, hävitys ja 

kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole Jumalan 

pelko heidän silmäinsä edessä” (Rom.3:9-18). 

Alaston ihminen 

”Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: "Missä olet?" 

Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä 

minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin" (1. Moos.3:9,10). 

”Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään 

tarvitse; etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja 

sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa 

puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit 

eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, 

että näkisit” (Ilm.3:17,18). 

Jumalan vaaka 

Täällä ajassa ihmiset mittaavat ja punnitsevat toistensa  arvoja ja kykyjä. 

Meille merkitsee paljon lähimmäisen arvio. Kuitenkin meidän tulisi paljon 

enemmän ajatella, mikä on Jumalan arvio meistä. 

Vanhurskauttamisessa ihminen asetetaan JUMALAN VAAKAAN: 

Vanhurskas = vaa´anhurskas. 



                                                                                                                                                                                      4 

 

 

             (nettikuva) 

Jumalan tuomioistuimen edessä taivaassa 

Jokaisen ihmisen on määrä joutua  maanpäällisestä elämästään tilille. 

Uskovan kohdalla tämä tapahtuu herätyksen aikana, suruttoman 

oikeudenkäynti on viimeisenä päivänä. Ajassa tapahtuvassa 

oikeusistunnossa ”armo käy tuomion edellä”, viimeisenä päivänä on vain 

yksi vaihtoehto: tuomio: 

”Ihmisen Pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi” (Matt.9:6). 

 
          (nettikuva) 

    MARTTILUTHER 
10.11.1483 – 18.2.1546 

Vanhurskauttamisoppi on keskeinen 

”Jos näet vanhurskauttamisopista luovutaan, siinä samalla silloin 

luovutaan koko kristillisestä opista”  (Martti Luther, Galatalaiskirjeen 

selitys, s.23). 

”Ja tämä on kirjoitus, joka on tuonne 

kirjoitettu: 'Mene, mene, tekel, ufarsin'. Ja 

tämä on sen selitys: mene merkitsee: Jumala 

on laskenut sinun valtakuntasi luvun ja on 

tehnyt siitä lopun. Tekel: sinut on vaa'alla 

punnittu ja köykäiseksi havaittu. Peres: 

sinun valtakuntasi on pirstottu ja annettu 

meedialaisille ja persialaisille” (Dan.5:25-28). 

II 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”. Sen jokaista lausetta on 

kuvattu räjähtäväksi ukkosen jyrähdykseksi.” 

(David Pawson, UT avautuu) 
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”Vanhurskauttamisoppia on siis – niinhän minä usein muistutan – 

huolellisesti opittava. Siihenhän sisältyvät kaikki muut uskonoppimme 

kohdat, ja kun se pysyy turmeltumattomana, pysyvät muutkin 

turmeltumattomina” (emt.s.339). 

Koko oppi halvaantuu 

”Jos näet vanhurskauttamisoppi on lamassa, on kaikki lamassa” (42). 

Antinomismi 

”Saatana … synnyttää … niiden lahkosuunnan, jotka opettavat, että 

kymmenen käskyä olisi seurakunnasta poistettava ja ettei uhmisiä saa 

pelottaa lailla, vaan suloisesti kehottaa Kristuksen armolla” (12). 

Lain tehtävä 

”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 ei siis tapa vain tappaakseen, vaan se 

tappaa elämäksi”  (413). 

”Koska Kristus opetti parannusta ja syntien anteeksiantamusta, on 

seurakunnanpaimenien 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?” 

(emt. s.54). 

”Ei evankeliumi julista syntien anteeksiantamusta välinpitämättömille, 

suruttomille sydämille, vaan ´särjetyille` eli katuville” (503). 

 

 


