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KAIVOT AUKI I

Väinö Hotti

Kuollut ja kuopattu

(nettikuva)

MARTTI LUTHER
10.11.1483–18.2.1546

Tämä on totta ”fyysisestä Lutherista”. Luther on
maannut maan mullissa jo 500 vuotta. Toki hänen muistoansa vielä vaalitaan. Todellisuudessa
Lutherilla ei ole tilaa 20 -vuosituhannen ihmisen
elämässä. Myös uskonnollisella kentällä Luther on
”menneen talven lumia”. Luther lienee jossakin
mielessä samassa sarjassa PAAVO RUOTSALAISEN
kanssa:
”Herra, herätä meille uusia paavoja, sillä entiset
ovat kuolleet. Heidän hautojensa koristelijoiksi
meistä on, ei juuri muuhun” (Niilo Tuomenoksa,
Valkoiset synnit, s.28).
SODAN ENSIMMÄINEN UHRI - TOTUUS!

KAIVOT AUKI – LÄHTEET ESIIN
”Ja Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä
Aabrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat
Aabrahamin kuoltua tukkineet, ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka
hänen isänsä oli niille antanut” (1. Moos.26:18).
Jeesuksen aikaan fariseukset ja kirjanoppineet olivat tehokkaasti
”tukkineet Aabrahamin kaivot”:
”Mutta voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun
suljette taivasten valtakunnan ihmisiltä! Sillä itse te ette mene sisälle,
ettekä salli meneväisten sisälle mennä” (Matt.23:13).
”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte
meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on
siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman,
kuin te itse olette!” (Matt.23:15).
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”Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen
elämä, ja ne juuri todistavat minusta; ja te ette tahdo tulla minun tyköni,
että saisitte elämän” (Joh.3:39,40).
HELLUNTAINA KAIVOT AUKENIVAT
”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli
yhtäkkiä humaus taivaasta, niinkuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti
koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikäänkuin tulisia kieliä, jotka
jakaantuivat ja asettuivat heidän itsekunkin päälle” (Apt.2:1-3).
PAAVIN KIRKKO TUKKI JÄLLEEN KAIVOT
”Onhan ilmeistä, että Rooman paavit kannattajineen puolustavat
jumalatonta oppia ja jumalattomia jumalanpalveluksia. Paavin ja hänen
kannattajiensa valtakuntaan sopivat täysin vastakristuksen tuntomerkit”
(Tunnustuskirjat, s.278).
LUTHER AVASI KAIVOT
Lutherin valtavaa kirjallista tuotantoa ajatellen, tulee mieleen ”pulppuava
lähde”. Luther ammensi aina uutta kirkasta ja raikasta vettä jumalallisesta
lähteestä. Tuo lähde avattiin Golgatalla, mutta varsinaisesti ihminen tulee
elävän veden lähteeksi silloin, kun hän tulee uskoon. Tämä tapahtui
Lutherille ”tornikokemuksen” yhteydessä.
”Juhlan viimeisenä suurena päivänä Jeesus seisoi ja huusi sanoen: ”Jos joku janoaa, tulkoon minun luokseni ja juokoon.
Joka uskoo minuun sillä tavalla kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään on
juokseva elävän veden virtoja”
(Joh,7:37,38; Saarnivaaran käänn.).
(nettikuva)

LUTHERIN JÄLKEEN ROOMAMYÖNTEINEN EKUMENIA ON OLLUT
FILISTEALAISTEN ASIALLA – KAIVOT ON JÄLLEEN TUKITTU!
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TAKAISIN LUTHER - KAIVOLLE!
1. TORNIKOKEMUS
Tämä kokemus oli Lutherille käänteentekevä. Koko elämä meni uusiksi.
Tällöin Luther vanhurskautui ja uudestisyntyi. Suhde Raamattuun,
Roomaan, maailmaan ja paaviin muuttui. Uusi ymmärrys tuli tämän
myötä. Monelta tämän päivän ”luterilaiselta” taitaa puuttua Lutherille
niin tärkeä ”tornikokemus”. Meillä on Luther – vaan millainen Luther?
”Sinä hetkenä uuden elämän voima tulvehti hänen rasittuneeseen sydämeensä. Hän tunsi itsensä kokonaan uudestisyntyneeksi. Paratiisin suljetut portit avautuivat hänen ikävöivän katseensa edessä. Koko Raamattu
kirkastui aivan kuin uutena ja toisenlaisena kuin ennen” (Kares, Luther,
s.371).
”Niin, me olimme silloin vajonneina niin kauhistavaan pimeään, ettemme
kyenneet mitään asiaa oikein arvostelemaan. Mutta nyt, kun evankeliumin valo välkehtii, alistamme kaikki elämänkutsumukset maailmassa
varman ja erehtymättömän arvostelumme alaisiksi” (Luther, Gal. kirj.
sel. s.259).
2. JAKO KAHTEEN
GALATALAISKIRJEEN SELITYKSESSÄ tulee tämä ero selkeästi esillä.
Jumalan kansa ja maailma erotetaan tehokkaasti.
Kaikki ovat tänään JUMALAN LAPSIA. Meillä on JOKAMIEHEN USKO!
”Sitten vielä, veljet, rukoilkaa meidän edestämme, että Herran sana
nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin niinkuin teidän
keskuudessanne, ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä;
sillä usko ei ole joka miehen” (2. Tess.3:1,2).
Kansankirkossahan tämä harmonisointi perustuu lapsikasteessa
tapahtuvaan uudestisyntymiseen. Vain harhaoppiset jaottelevat ihmisiä!
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Meillä on vallalla ensimmäisen (1.) uskonkappaleen kristillisyys! Raamattu
ei tunne tällaista kristillisyyttä!
3. LAKI JA EVANKELIUMI
Antinomismi jatkaa voittokulkuaan; tämä virtaus oli ongelma jo Lutherin
aikaan:

(nettikuva)
JOHANNES AGRICOLA
20.4. 1494 – 22.9.1566

”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`! ”(Tunnustuskirjat, s.53).

Tänään lain julistus on jäänyt antinomismin jalkoihin. Vallitsevana
teologisena virtauksena on POSITIIVINEN EVANKELIUMI:
Eräänä merkittävänä tämän virtauksen edustajana on PATMOS – SÄÄTIÖ, joka vaeltaa
valheessa: 1. Sosiaalinen evankeliumi. 2. Leikkii EKKLESIAA (rosvomeininkiä, Matt.11:12).
3. Suuren puhdin kristillisyys. 4. Calvinin harhat. 5. Sentimentaalisuus. 6. Lutherin hylkääminen. 7. Maailman parantaminen. 8. Henkilöpalvonta (hirttäytyminen). 9. Antinomismi. 10. Vuohien huvittaminen. 11. Näkyjen ja ilmestysten kallioperustalla.
- SUMMA SUMMARUM: HALPAA ARMOA, VERETÖNTÄ EVANKELIUMIA!

4. SOSIAALINEN EVANKELIUMI (teh. VHn)
”Sosiaalisen evankeliumin” käsitys Jumalan valtakunnasta sisältää
VERETÖNTÄ
EVANKELIUMIA!
monissa tapauksissa Raamatun perustotuuksien
kieltämistä.
Jumalaa ei pidetä pyhänä ja armahtavana eikä Tuomarina, jolle kaikkien
on tehtävä tili, vaan hänet käsitetään hyväntahtoiseksi ja ”peräänantavaksi” Isäksi, joka on luonut maailman sellaiseksi, että se välttämättömyyden pakosta tulee paremmaksi ja paremmaksi. Tämän Jumalan
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kanssa on ihmisten oltava yhteistyössä sodan poistamiseksi, maailman
liittotasavallan muodostamiseksi, teollisen demokratian, moraalisen kasvatuksen ja sosiaalisen tietoisuuden parantamiseksi, jotta siten saataisiin
rakennetuksi ”Jumalan valtakunta”…Ihmisestä tulee ”sosiaalisen evankeliumin” mukaan Jumalan valtakunnan kansalainen ilman Vapahtajaa
ja hänen vertaan, ilman Pyhän Hengen vaikuttamaa uudestisyntymistä”
(David Hedegård – Uuras Saarnivaara: Kohti suurta Baabelia, s. 42).
----------------

LASSE MARJOKORPI

”Ihmisten huolien ja vaikeuksien hälventäminen ei
ole mitenkään erityisesti kristillinen tehtävä. Joka
sellaiseen ryhtyy, tietäköön ja tiedostakoon sen, mitä saksalainen teologi Hans Asmussen sanoi kerran
jollekin papille: ´Tämä ihminen odottaa sinulta sellaista, millä ei ole mitään tekemistä sinun pappiskutsumuksesi kanssa.` Epäuskoiselle ihmiselle kirkolla ei kirkkona pitäisi olla Jumalan lain julistamisen ohella olla muuta annettavaa kuin kehotus
kääntymiseen ja Jumalan armon omistamiseen”
(Lasse Marjokorpi, Kirkon kuoleman sairaus, s.29).

Ajassamme naisten osuus seurakuntasektorilla on voimakkaasti lisääntynyt. Tämä samalla merkitsee ”feminismin” lisääntymistä.
Näyttää siltä, ettei naissukupuolella ole kykyä asettua raamatullisen
evankeliumin kannalle - ”kätten evankeliumia” vastaan.
Raamatulliselle evankeliumille on olemassa ”harhainen vaihtoehto”; tämä
on nimenomaan kääntymättömien suosiossa. Kyseessä on kuitenkin
”toinen evankeliumi”, jolle Paavali lukee ”madonluvut”.
”Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin …
Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia,
joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon
kirottu” (Gal.1:6,8).
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5. LAHKOLAISTEN SUOJELUSPYHIMYS
Lutherista on haluttu tehdä vastoin Raamattua ja tosiasioita
lahkolaisuuden kannattaja. Luther on ottanut tähän selkeästi kantaa;
Luther puolustaa EKKLESIAA!
”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).
”Kirjassa (Vähä katekismus) ei ole vähintäkään luterilaisen kirkon
korostusta…Sen sanoma on osoitettu koko kristikunnalla ja se soveltuu
kaikille kristityille” (Pinomaa, Kuka Luther todella oli, s.38).
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.

