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MARTTI LUTHER OPPI-ISÄNÄ lV

Väinö Hotti

Martti Luther oli saksalainen munkki ja
teologi, jonka opetukset käynnistivät
uskonpuhdistuksen katolisessa kirkossa ja
johtivat protestanttisen luterilaisen
kirkkokunnan syntymiseen. Luther piti
Raamatun kääntämistä latinasta kansan
kielelle tärkeänä. Wikipedia
(nettikuva)
MARTTI LUTHER
10.11.1483 – 18.2.1546
(Teh. VHn.)
18. Luther ja Rooman kirkko
”Ja vihdoin paavi keskiajan lopulla julisti itsensä ei ainoastaan Pietarin seuraajaksi,
vaan itse Kristuksen maan päällä olevaksi käskynhaltijaksi, jolle kuuluu myöskin
maallinen ja valtiollinen valta” (Hjalmar Holmquist, Martti Luther, s.16).
”Katolisesta kirkosta tuli sakramenttikirkko, jossa Paavalin julistama ja teroittama
usko sai väistyä taikuruuden tieltä” (17,18).
Rooman kirkko julisti Lutherin pannaan ja erotti sen näin yhteydestään. Luther
taas omasta puolestaan sanoutui irti Roomasta:
"Pannakirjalla paavi oli muodollisesti ja juhlallisesti erottanut Lutherin
roomalaiskatolisesta kirkosta. Mutta julkisesti polttamalla kanoniset lait myös
Luther oli nyt omasta puolestaan muodollisesti ja juhlallisesti vapautunut paavista ja
hänen kirkostaan…
Mutta minulla ei ole sellaista merkillistä uskoa, josta Jumala on minua varjeleva, kun
hän on minut siitä kerran vapauttanut, - ei ole siis minulla sellaista uskoa, että voisin
kutsua Kristuksen kirkoksi sellaista kirkkoa, joka koristaa itseään Kristuksen kirkon
nimellä ja siitä kerskaa ja kuitenkin on jumalattomien kopla ja perkeleen kirkko,
kuten hedelmät valtavasti todistavat puun olevan pahan...” (A. Aijal Uppala /
Luterilainen 2/96 / Valoa ristiltä 2/1998 (lyhennetty).
”Tilaisuuteen saapui suuri väkijoukko, muiden muassa itse Luther. Kun Luther oli
pannut lakikirjat erään halkokasan päälle, sytytti muuan maisteri rovion. Tämä oli
ikään kuin merkkinä siitä, että Luther nyt lopullisesti hylkäsi paavikirkon käskyt ja
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säännökset. Vähän ajan kuluttua Luther astui vielä esiin ja heitti tuleen
pannakirjankin, lausuen samalla: ”Koska olet turmellut Jumalan totuuden, niin
turmelkoon nyt sinut tämä tuli. Amen” Tällä teollaan Luther kokonaan erosi sekä
hengellisestä että maallisesta yhteiskunnasta ja ryhtyi, kuten hän itse luuli, yksin
tuohon jättiläistaisteluun evankelisen totuuden puolesta , yksin koko
maailmaa vastaan” (Hjalmar Homquist, Martti Luther, ss.63,64).
”Nykyiset hengenmiehet…eivät närkästy mistään enemmän kuin siitä, että kirkon
etuuksia, oikeuksia, valtuuksia ja mahtia loukataan. Siihen syypäät he heti kaikilla
sanansa salamoilla panevat pannaan ja julistavat harhaoppisiksi…vaikka sinulla olisi
sellaisia vikoja, että ne huutavat taivaaseen asti, olet kuitenkin hurskain kristitty,
jos vain puolustat kirkon oikeuksia ja etuuksia” (Kares, Luther, ss.414,415).
”Jos kuningas on määrännyt vakinaisen välittäjän, hän ei salli jonkun muun asioita
itselleen esittelevän. Koska Kristus on asetettu välimieheksi ja ylimmäiseksi papiksi,
niin minkä tähden me etsimme muita?” (Tunnustuskirjat, s.189).
”Kaikki tämä (pyhien avuksihuutaminen) on epäjumalanpalvelusta; kunnia kuuluu
Jumalalle yksin” (TK.251).
”Paavi ei jure divino eli Jumalan sanan perusteella ole koko kristikunnan pää – se
asema kuuluu ainoastaan yhdelle, jonka nimi on Jeesus Kristus” (TK.252).
”Onhan joka tapauksessa päivän selvää, että pyhä seurakunta on paavittomana
ollut olemassa ainakin yli viisisataa vuotta…Se siis on, niin kuin usein on sanottu,
ihmiskeksintöä, josta ei ole olemassa käskyä. Se on tarpeeton ja turha, sillä pyhä
kristillinen seurakunta voi kyllä olla olemassa ilman moista päätä; jopa se olisi
pysynyt pystyssä paremmin, ellei perkele olisi moista päätä asettanut” (TK. 252).
”Onhan ilmeistä, että Rooman paavit kannattajineen puolustavat jumalatonta
oppia ja jumalattomia jumalanpalveluksia. Paavin ja hänen kannattajiensa
valtakuntaan sopivat täysin vastakristuksen tuntomerkit” (TK.278).
”Kun tilanne on tällainen, on kaikkien kristittyjen varottava osallistumista paavin
jumalattomaan oppiin, pilkkaamisiin ja raakaan julmuuteen. Heidän pitää siis
hyljätä ja kirota paavi kannattajineen vastakristuksen valtakuntana, niin kuin
Kristus on käskenyt: ´Kavahtakaa vääriä profeettoja`” (TK. 279).
”Loppujen lopuksi: siinähän (paavissa) on vain ilmetty perkele” (TK. 254).
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”Heidän on väistyttävä kauas paavista ja hänen kannattajistaan kuin
vastakristuksen valtakunnasta ainakin ja ne kirottava” (TK. 553).
”Paavilainen messu-uhri on kauhistuksista ehdottomasti suurin ja hirmuisin” (TK.
247).
”Kaiken kukkuraksi tämä lohikäärmeen pyrstö, messu, on synnyttänyt paljon
moninaisen epäjumalisuuden syöpäläisiä ja tauteja” (TK. 249).
”Wittenbergin linnankirkon pyhäinjäännöskokoelma oli runsaudestaan
kuuluisa…vuoteen 1518 mennessä oli kokoelman reliikkien luku…yli 17 000” (Kares,
Luther, ss.296,297).
”Noin paavikin nykyään, hänellä kun ei ole yhtäkään raamatunkohtaa, jolla saattaisi
itseään puolustaa, käyttää yhtenään tätä samaista todistelua vastaamme: ´Kirkko,
Kirkko!` …Kaikkein enimmän hän tähdentää tuota: kristikunta ei saata hävitä eikä
kukistua. Tämä todistus tehoaakin kaikkein useimpiin” (Gal. kirj. sel. s.29).
19. Hengellinen viisaus
Uskoontulo tuo uuden ymmärryksen: ”Kaiken uusin silmin näen nyt!”
”Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja
terveen arvostelukyvyn hengen” (2. Tim.1:7; Weymouthin käänn.)
”Se (armon ja autuuden oppi) vielä tuo mukanaan valon ja kyvyn arvostella kaikkia
asioita” (67).
”Kristityt ovat kaikkien oppien arvostelijoita…he voivat suoralta kädeltä lausua
sellaisen arvostelun, että turkkilainen koraanineen on tuomittu…Samoin he
langettavat tuomion paavista” (170).
”Mutta nyt kun evankeliumi opettaa, että ei vanhurskauta laki eivätkä teot, vaan
usko Kristukseen, on siitä seurauksena sangen varma käsitys ja ymmärrys, sangen
iloinen omatunto sekä kyky arvostella kaikkia elämänmuotoja ja asioita. Nyt
uskova voi lausua varman arvostelunsa: paavikunta kaikkina munkistoineen ja
säännöksi-neen on jumalaton… Niin, me olimme silloin vajonneina niin kauhistavaan
pimeään, ettemme kyenneet mitään asiaa oikein arvostelemaan. Mutta nyt, kun
evankeliu-min valo välkehtii, alistamme kaikki elämänkutsumukset maailmassa
varman ja erehtymättömän arvostelumme alaisiksi” (259).
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”Me sitä vastoin, jotka uskomme Kristukseen ja joilla on hänen mielensä,
”arvostelemme kaikkea, mutta meitä itseämme ei kukaan kykene” todellisesti eikä
Jumalan edessä ”arvostelemaan” (1. Kor.2:15) (643).
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.

(nettikuva)
----------------------

TOIMINNANJOHTAJA LEO MELLER:
”Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä
tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa
nuhdeltaisi. Mutta joka totuuden tekee, se tulee
valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä
ne ovat Jumalassa tehdyt” (Joh.3:20,21).
Ohessa ikävää ”paljastusta” Leo Melleristä:
(nettikuva)

Nyt näen! Leo Mellerin kirjallinen toiminta Suomessa
vuosina 1971-1979

