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TUNNUSTUSKIRJAT
SUOMENTANUT
A.E. KOSKENNIEMI
Luterilaisen kirkon tunnustuskirjat eivät ole ainoastaan lujan uskon mieltäylentävä
näyte menneiltä ajoilta; ne ovat myös ennen kaikkea ohjeellisia ja velvoittavia
kaikille kristityille ja kirkoille, jotka tahtovat olla luterilaisia ei ainoastaan nimeltä,
vaan todellisesti. Jeesus Kristus, meidän tunnustuksemme apostoli ja ylimmäinen
pappi, ylläpitäköön ja varjelkoon seurakuntansa nuhteettomana tulemukseensa asti.
Turussa, toukokuussa 1948.
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TUNNUSTUSKIRJAT PUHUVAT
VII HYVÄT TEOT
Rakkauden ja tekojen täytyy kuitenkin seurata uskoa… mutta pois kyllä suljetaan
luottamus rakkauden eli tekojen ansioon (76).
Lakia näin ollen ei voida täyttää muulla tavalla kuin että uskon kautta on saatu Pyhä
Henki. Sentähden Paavali sanoo, että laki vahvistetaan eikä sitä tehdä mitättömäksi
uskon kautta (84).
Jaakob puhuu näet ainoastaan niistä teoista, joita usko saa aikaan (101).

Jumalalle otollisia ovat siis ne almut (hyvät teot), jotka ovat sovituksen tai
oikeammin vanhurskautuksen seurauksena, mutta eivät ne, jotka edeltävät sitä…
meidän on yhdistettävä usko ja hedelmät; niin tässäkin almusta puheen ollen on
sanottava, että uusi elämä kokonaisuutena pelastaa (107).
Emme me täytä lakia emmekä voikaan sitä täyttää, ennen kuin olemme sovitetut
Jumalan kanssa, vanhurskautetut ja uudestisyntyneet (122).
Eikä rakkautta ole olemassa ennen kuin uskolla on päästy sovitukseen (143).
Tällaisen uskon, uudistuksen ja anteeksiantamuksen seurauksena on sitten hyvät
teot. Sitä, mikä niissäkin vielä on synnillistä ja puutteellista, ei lueta synniksi eikä
puutteeksi juuri saman Kristuksen tähden; ihmistä on kokonaan, niin hänen
persoonaansa kuin tekoihinsakin katsoen sanottava vanhurskaaksi ja pyhäksi, ja
sellainen hän onkin, sulasta armosta ja laupeudesta… (267).
Todellisen uskon – mikäli siis usko ei ole kuollut, vaan elävä – seurauksena ovat
varmasti ja epäilemättä hyvät teot ikään kuin hyvän puun hedelminä (426).
Todelliset hyvät työt eivät myöskään synny omien luonnollisten voimien varassa,
vaan vasta siten, että henkilö itse uskon kautta on sovitettu ja Pyhän Hengen kautta
uudistettu eli, niin kuin Paavali puhuu, on uudesti ´luotu Kristuksessa hyviä töitä
varten` (496).
On siis mahdotonta erottaa tekoja uskosta, jopa yhtä mahdotonta kuin erottaa
erilleen tulesta sen palaminen ja valaiseminen (497).
Mitä tulee siihen väitteeseen, että hyvät teot muka olisivat vahingolliset autuuden
saavuttamiseksi, me annamme seuraavan selvän selityksen. Jos joku tahtoo kytkeä
hyvät teot vanhurskautuksen uskonkohtaan, perustaa vanhurskautensa ja
autuudenturvansa niille, siten ansaitakseen Jumalan armon ja sen kautta tullakseen
autuaaksi, me emme vastaa itse, vaan itse Paavali sanoo sen Filippiläiskirjeen 3.
luvussa, siinä sen kolmesti toistaen, että sellaiselle ihmiselle hänen tekonsa eivät
ainoastaan ole hyödyttömät, vaan jopa vahingolliset. Syy ei ole hyvissä teoissa
sinänsä, vaan siinä väärässä luottamuksessa, joka vastoin Jumalan nimenomaista
sanaa tekoihin perustetaan” (501).

