Suomen Vanhaluterilaisen seurakunnan oppiperusta

1. Raamattu on uskon, opin ja elämän perusta ja ylin ohje. Korostamme, että Raamatun arvovallan ja Raamatun
tulkinnan välillä on tehtävä ero. Raamatulla itsellään on Jumalan sanana ehdoton arvovalta, mutta sen tulkinta on
vajavaista. Tulkintaohjeenamme ovat Suomen evankelisluterilaisen kirkon Tunnustuskirjat, jotka ovat oman
opetuksensakin mukaan alistetussa asemassa Raamattuun nähden. Suhteessa Lutheriin ja Tunnustuskirjoihin
pitäydymme tri Uuras Saarnivaaran tulkintaan, joka on tiivistetyssä muodossa hänen kirjassaan Elämä uskossa.
2. Oppimme Raamatun totuuksista lyhykäisyydessään kiteytyy kolmeen tunnustukseen: apostoliseen, Nikean ja
Athanasiuksen uskontunnustukseen.
3. Olemme yleisen pappeuden ja luterilaisen uuspietismin pohjalta toimiva seurakunta. Seurakunta (ekklesia) on
maailmasta uloskutsuttujen ja siitä erotettujen yhteisö, jonka jäsenet ovat henkilökohtaisessa uskossa liitetyt
Kristukseen. Pyrimme Pyhän Raamatun mukaisesti käyttämään tarvittaessa seurakuntakuria. Tämän
tarkoituksena on pyrkiä opissa ja elämässä "puhtaaseen" seurakuntaan. 2 Kor.11:2: "Sillä minä kiivailen teidän
puolestanne Jumalan kiivaudella; minähän olen kihlannut teidät miehelle, yhdelle ainoalle, asettaakseni
Kristuksen eteen puhtaan neitsyen (=seurakunnan)." Seurakunnan paimenisto muodostuu miehistä, jotka
katsotaan tehtävään kykeneviksi ja joilla on useita uskossa olo vuosia. Naispaimenuuden pidämme
epäraamatullisena ja sen vuoksi torjumme sen.
4. Pidämme kiinni julistuksesta, johon kuuluu sekä lain että evankeliumin saarna.
5. Pelastuksen perustus on kokonaan meidän ulkopuolellamme tapahtuneissa Jumalan suorittamissa
pelastusteoissa, joihin emme voi emmekä saa lisätä mitään. On vain yksi pelastuksen päämies, Jeesus Kristus.
Kun ihminen kuulee evankeliumin ja turvautuu uskossa Jeesukseen Kristukseen, Jumala lukee hänen hyväkseen
Jeesuksen täydellisen vanhurskauden ja sovitustyön. Jos ihminen pysyy epäuskossaan, hän hukkuu
iankaikkiseen kadotukseen.
6. Jeesuksen opetuslapseksi tullaan kasteen ja opetuksen kautta. Opetuksen tehtävänä on ihmisten johtaminen
parannukseen ja uskoon sekä uskovien ohjaaminen uskonkuuliaisuuteen ja pyhitykseen.
7. Uudestisyntyminen on välttämätön tapahtuma, mutta sitä ei ole lupa kuitenkaan kaavoittaa määrättyyn
muottiin. Uudestisyntyminen ei tapahdu automaattisesti kasteessa.
8. Tunnustamme vain yhden kerran suoritetun kasteen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Pidämme lapsena
saatua kastetta oikeana ja raamatullisena. Kerran saatua kastetta ei saa uusia (Matt.28:18-20; Ef.4:5).
9. Korostamme pyhityksen merkitystä ja välttämättömyyttä. Vanhurskautetun ei sovi elää synnissä. Ihmisen
uudestisyntyminen on uuden elämän ja pyhityksen edellytys. Pyhitys on Pyhän Hengen aikaansaama ja samalla
seurausta Kristuksen asumisesta uskovassa. Uskova ei kuitenkaan turvaa omaan pyhitykseensä, vaan hänen
tulee luottaa yksin Kristukseen, joka on pelastuksen ja pyhityksen kestävä perusta, sillä Kristus "on tullut meille
viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi" (1 Kor.11:27-30).
10. Ehtoollinen on Herran omien, uskovien ateria. Sillä on kahtalainen vaikutus: uskoville siunaukseksi ja
elämäksi, epäuskoisille kiroukseksi, tuomioksi ja kadotukseksi, 1 Kor.11:27-30. Ehtoollinen on näkyvä sana, joka
tulee uskossa ottaa vastaan, Hebr.4:2.
11. Seurakunta hyväksyy v.1938 ja sitä vanhemmat raamatunkäännökset samoin kuin Uuras Saarnivaaran
Jumalan Kansan Raamatun.
12. Jumalanpalvelusta tulee pyrkiä kehittämään siten, että mahdollisimman monet uskovat voivat siinä rakentaa
seurakuntaa omilla armolahjoillaan.
13. Parhaillaan elämme lopun ajasssa, joka samalla on suuren luopumuksen aikaa.

14. Uskomme, että aikojen lopulla perustetaan tuhatvuotinen valtakunta, jossa Kristus omiensa kanssa hallitsee.
Kaiken päätteeksi tapahtuu viimeinen tuomio ja Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan.

Seurakuntaan voidaan hyväksyä henkilö, joka sitoutuu yllämainittuun oppiperustaan. Seurakunnan jäseneksi
liittyvä liittyy Suomen Vanhauskoiset ry:n jäseneksi, jonka "sisällä" seurakunnat toimivat.
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