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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.
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TUNNUSTUSKIRJAT PUHUVAT
II LAKI JA EVANKELIUMI

Luther sanoo, että kirkossa sekä laki että evankeliumi on pidettävä voimassa ja
saarnattava; evankeliumi edellyttää lakia ja on ilman sitä tarkoitukseton. Jos lakia
halveksitaan, ei evankeliumikaan puhtaana pysy. Jos lain kimppuun hyökätään
vaikka evankeliumin kunnian tähden, niin evankeliumi siitä enemmän kärsii (52).

Luther sanoi, että kukaan paaveista ei ole häntä kiusannut niin paljon kuin Agricola
(Johannes). Agricola väitti, että katumusta ei synnytä laki, vaan evankeliumi, joten
kristillisessä kirkossa ei sovi lainkaan saarnata lakia. ´Kymmenen käskyä kuuluu
raastupaan eikä saarnastuoliin. Kaikki ne, jotka ovat tekemisissä Mooseksen kanssa,
menevät varmasti perkeleen huomaan. Hirteen Mooseksineen`! (53).
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
(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? (54).
Kirkossa on erikoisen ihanana valona mitä huolellisimmin pidettävä voimassa lain ja
evankeliumin erotus, sillä sen avulla – Pyhän Paavalin neuvon mukaan – Jumalan
sanaa oikein jaetaan (428).
Laki on annettu ihmisille kolmesta syystä. Ensiksi sen tähden, että sen avulla säilyisi
ulkonainen säädyllisyys epävakaisten ja tottelemattomien kohdalla. Toiseksi, että
ihmiset sen avulla saatettaisiin syntiensä tuntemukseen. Kolmanneksi, että heillä,
sitten kun ovat uudestisyntyneet, ja kun liha vielä on heihin piintyneenä, juuri tämän
tähden olisi luotettava ohje, jonka mukaan heidän on suunnattava ja ohjattava
elämänsä (430).
Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että lainsaarnaa ei ole ahkerasti
harjoitettava ainoastaan epäuskoisten ja katumattomien parissa, vaan myös
tosiuskovien, todella kääntyneiden, uudestisyntyneiden ja uskon kautta
vanhurskautettujen parissa (430).
Ei evankeliumi julista syntien anteeksiantamusta välinpitämättömille, suruttomille
sydämille, vaan ´särjetyille` eli katuville (503).
Kristuksen Hengen ei siis ainoastaan tule lohduttaa, vaan myös, lain virkaa käytellen
´näyttää synti todeksi maailmalle´, näin uudenkin liiton aikana suorittaa, niin kuin
profeetta sanoo, opus alienum, ut faciat opus proprium, toisin sanoen: hänen täytyy
suorittaa vieras työnsä, synnin todeksi näyttäminen, kunnes ehtii varsinaiseen
työhönsä: lohduttamiseen ja armon julistamiseen (503).
Tämä lainoppi on välttämätön uskoville senkin tähden, etteivät he joutuisi oman
pyhyyden ja hurskauden valtaan (510).

