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ESIPUHE 
 
VANHURSKAUTTAMINEN – LUTERILAISUUDEN PÄÄOPINKOHTA 
 
Ajallemme on ominaista kaiken opillisuuden halveksiminen. Tästä taas seuraa, että 
samalla heitetään romukoppaan keskeisetkin totuudet - yhteiseksi onnettomuu-
deksi. Lutherin mukaan elämässä erehtyminen on inhimillistä, mutta opissa 
erehtyminen on perkeleellistä. 
Koko uskonpuhdistuksen voidaan katsoa saaneen alkunsa siitä, kun Lutherille 
kirkastui vanhurskauttaminen. Tämä ns. ”tornikokemus” johti hänet teologisesti 
aivan uusille urille: ”Silloin tunsin itseni suorastaan uudestisyntyneeksi ja uskoin 
astuneeni avatuista porteista paratiisiin.”  Vanhurskauttamisessa ihmisestä tulee 
Jumalalle kelvollinen. Tämä oppi  ”leikkasi irti” Lutherin Rooman kirkosta. Tämän 
opin julistamista hän piti tärkeimpänä aseenaan taistelussa paavin kirkkoa vastaan – 
ja myös lahkolaisuutta vastaan: ”Tämä yksi ainut opinkohta olisi 
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vähitellen…kukistanut paavinvallan ja sen …jumalanpalvelukset, pyhimysten avuksi 
huutamiset, kiirastulet, messut…ja muut samantapaiset loputtomat iljetykset.” 
Vanhurskauttamisoppi on Lutherin mukaan niin keskeinen, että kristillinen kirkko 
sen varassa seisoo tai kaatuu: ”Jos näet vanhurskauttamisopista luovutaan, siinä 
samalla silloin luovutaan koko kristillisestä opista.” 
Aikamme sekasortoinen kirkollinen ja opillinen tilanne johtuu pitkälti tämän opin 
heikosta asemasta. Raamatullisesta vanhurskauttamisopista luopuminen johtaa 
vääjäämättä lamaan kaikilla seurakuntasektoreilla: ”Jos näet vanhurskauttamisoppi 
on lamassa, on kaikki lamassa.” 
Lutherin tekstiä ei ole lupa rinnastaa Raamattuun. Hänen kirjoituksillaan on 
ohjeellisuusarvo  vain sikäli, kun ne pitävät yhtä Raamatun kanssa. Vaikka Luther oli 
Jumalan mies, hänelle ei ollut jumalallista valoa kaikkien kysymysten käsittelyyn. 
Mm. juutalaisia  koskevissa kannanotoissaan hän aivan ilmeisesti meni harhaan. Sen 
sijaan vanhurskauttamisoppi oli Lutherilla selkeä. Lutherin Galatalaiskirjeen 
selityksen veroista kokonaisesitystä tästä opista lienee meidän turha hakea! Siinä 
tämä keskeinen uskonoppi avautuu kristallinkirkkaana eteemme. 
Luther nimitti Galatalaiskirjeen selitystä parhaimmaksi kirjakseen. Galatalaiskirje oli 
Lutherille hyvin rakas. Hän nimitti sitä ”omaksi kirjeekseen, jonka kanssa oli 
kihloissa, Katarina von Borakseen”. Seuraavilla sivuilla pääsemme luterilaisuuden 
mehevästä ytimestä osalliseksi, saamme etuoikeuden käydä luterilaisuuden 
dynaamiselle alkulähteelle ja astua avatuista porteista paratiisiin! Antoisia 
lukuhetkiä uskonpuhdistajamme jalkain juuressa! 
 
Väinö Hotti 
 
”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” (Martti Luther; Pinomaa, Kuka 
Luther todella oli, s.40). 
 
”Minä pyydän, että ihmiset olisivat minun nimeni suhteen vaiti eivätkä nimittäisi 
itseään luterilaisiksi, vaan kristityiksi. Mikä on Luther? Ei tämä oppi minusta ole, eikä 
minua ole ristiinnaulittu kenenkään edestä. Paavali ei voinut sietää, että kristityt 
nimittivät itseään hänen tai Pietarin mukaan. Kuinka sitten minä, vaivainen, haiseva 
matosäkki voisin antaa Kristuksen lasten nimittää itseään minun kurjan nimeni 
mukaan? Ei niin rakkaat ystävät, vaan hävittäkäämme juuria myöten puoluenimet ja 
ottakaamme kristityn nimi hänen mukaansa, jolta oppimmekin on! Minä en ole enkä 
tahdo olla kenenkään mestari. Yksin Kristus on meidän Mestarimme.” 

 Martti Luther; Ole turvallisin mielin – kokoelmassaan. 
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DAVID PAWSON 

Englantilainen tunnettu sananjulistaja ottaa kantaa Galatalaiskirjeen selitykseen. 

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 

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 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. 

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.” 
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                     JUMALA OMPI LINNAMME 

 

1.  JUMALA OMPI LINNAMME JA VAHVA TURVA AIVAN, 
     ON MIEKKAMME JA KILPEMME AJALLA VAARAN, VAIVAN  
     SE VANHA VAINOOJA, KAVALA, KAUHEA, ON KIIVAS KIUKKUINEN 
     JA JULMA, HIRMUINEN. VAIN HERRA HÄNET VOITTAA. 
 
2. ON TURHA OMA VOIMAMME, VÄÄRYYDEN VALTAA VASTAAN. 
     ME TURMAN VALLAT VOITAMME HERRASSA AINOASTAAN. 
     HÄN, KRISTUS, KUNINGAS, ON VOITONRUHTINAS, LYÖ JOUKOT 
     HELVETIN, NE TALLAA JALKOIHIN, JA VOITON MEILLE SAATTAA. 
      
3. MAAILMA VAIKK` OIS TÄYNNÄNSÄ, PIMEYDEN ENKELEITÄ, 
     PÄÄLLEMME SYÖSTEN PÄÄNÄNSÄ, HE EIVÄT VOITA MEITÄ. 
     NE RAIVOTKOHOT VAAN, JA SYÖSKÖÖT KIUKKUAAN, NE SAANEHET 
     JO ON HERRALTA TUOMION. YKS SANA HEIDÄT KAATAA.   
 
4.  SE SANA SEISOO VAHVANA, HE EI VOI SITÄ KESTÄÄ.  
     KUN KANSSAMME ON JUMALA, KEN MEILTÄ VOITON ESTÄÄ. 
     JOS VEIS HE HENKEMME, OSAMME, ONNEMME, NE HEIDÄN 
     OLKOHON, VAAN MEIDÄN IÄT ON, JUMALAN VALTAKUNTA. 

 

 

                                     

 

 


