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LUTERILAISUUDEN PERUSPILARIT I

Väinö Hotti

”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus
Kristus sanoo: Tehkää parannus jne., niin
hän tahtoo, että uskovaisen koko elämä on
oleva parannusta” (Luther, 1. teesi, 1517).
(nettikuva)

MARTTI LUTHER
10.11.1483 – 18.2.1546
Teh. Väinö Hotti
1. SEURAKUNTA
”Se on kaikkien uskovien yhteisö, joiden keskuudessa evankeliumi
puhtaasti saarnataan ja pyhät sakramentit evankeliumin mukaisesti
jaetaan” (Tunnustuskirjat, s.27).
”He (vastustajat) ovat hyljänneet…opinkohdan, jossa olemme sanoneet
seurakuntaa pyhien yhteisöksi (congregation sanctorum)” (emt. s.126).
”Ne siis, joissa Kristus ei mitään vaikuta, eivät ole Kristuksen jäseniä…
Mutta jumalattomat eivät ole seurakunta” (127).
”Sillä tietäähän, Jumalan kiitos, seitsenvuotias lapsi, mikä seurakunta on,
nimittäin pyhät uskovaiset ja ne karitsaiset, jotka kuulevat Paimenensa
ääntä” (266, 267).
”Koska se (kirkko) ei ole, kuten Rooma opettaa omastaan, sine macula et
ruca, sen on alati tarkistettava kulkutietään: ecclesia semper
reformanda est” (Osmo Tiililä, Kristilliset kirkot ja muut yhteisöt, s.262).).
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”Kristus ei ole … huorien herra, ei murhaajien, harhaoppisten ja roistojen
päämies … Pään on näet oltava kiinni ruumiissa …, ja jäsenten on oltava
riippuvia päästä, josta niiden elämä ja toiminta riippuu. Kristus ei siksi
saata olla pahan yhteisön pää” (Luther, WA, 4, 401).
”Pyhä kristillinen kansa tunnetaan ulkonaisesti pyhän ristin pyhyydestä,
siitä, että sen on kärsittävä kaikenlaisia vaikeuksia ja vainoja, …
kaikkinaisia kiusauksia ja onnettomuuksia … Perkeleen, maailman ja
turmeltuneen luontonsa puolelta. Sen täytyy olla sisäisesti alakuloinen,
arka ja pelästynyt, ulkonaisesti köyhä, halveksittu, sairas ja heikko. Näin
siksi, että se tulisi Kristuksen, Päänsä, kaltaiseksi. Tämä johtuu siitä, että
se pitäytyy Kristukseen ja Jumalan sanaan, saaden siksi kärsiä Kristuksen
tähden, kuten Mt. 5. luvussa sanotaan: ´Autuaita olette te, kun ihmiset
minun tähteni solvaavat ja vainoavat teitä … `” (WA, 50, 641 s.).
”Eikä kirkossa saa esittää eikä kuunnella muuta oppia kuin Jumalan
puhdasta sanaa – muussa tapauksessa olkoot niin opettajat kuin
kuulijatkin oppeineen kirotut” (Luther, Gal. kirj.sel., s.79).
”Jos halutaan saada selville seurakunnan hengellinen tila jollakin seudulla
tai koko maassa, ei kannata katsoa kirkossakävijöiden määrää,
ehtoollisvieraiden lukua, uhrilahjojen suuruutta, kokousten ja
jumalanpalvelusten paljoutta – vaan on mentävä uskovien joukkoon ja
asetettava lämpömittari pyhien yhteisöön” (Fredrik Wislöff, Minä uskon
Pyhään Henkeen, s.94).
Franz August Otto Pieper oli Missouri-synodin presidentti
vuosina 1899–1911. Franz Pieper syntyi Saksassa vuonna
1852. Hän muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1870 ja valmistui Saint
Louisin Concordia-pappisseminaarista vuonna 1875. Pastori A.
Hoenecke vihki Pieperin papiksi 11. heinäkuuta 1875
Wisconsinin Centervillessä. Wikipedia

(nettikuva)
FRANS PIEPER

Syntyi: 27. kesäkuuta 1852, Karwice, Puola
Kuoli: 3. kesäkuuta 1931, Saint Louis, Missouri, Yhdysvallat

Koulutus: Northwestern yliopisto, Concordia
Seminary, Martin Luther College
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´Oikeauskoisen` määreen kirkko menettää vasta silloin, kun se ei
menettele Room.16:17 mukaisesti eikä siis nuhtele siinä ilmenevää
harhaa ja lopulta poista sitä keskuudestaan, vaan antaa sen elää
rauhassa ja näin tosiasiassa myöntää sille yhtälaisen oikeutuksen
totuuden rinnalla” (Pieper, Dogmatiikka, s.561).
”Jumalan sanan mukaan ei yksikään, joka ei nuhtele väärää oppia, ole
Jumalan salaisuuksien uskollinen taloudehoitaja, hänelle uskottujen
lammasten uskollinen paimen eikä uskollinen vartija Siionin muureilla,
vaan palkkapaimen, mykkä koira ja petturi (vrt. esim. Jes.56:10,11;
Fil.3:2 jne.)” (emt.s.22).
”Kristilliselle kirkolle annettu lähetyskäsky (Matt.28:19), vrt. myös Ps.2:8;
72:8 jne.) on luonteeltaan kauttaaltaan universaalinen ja kieltää näin
ollen kaikilta muilta uskonnoilta olemassaolon oikeutuksen. Siihen liittyy
perustelu, että kaikki uskonnot kristinuskoa lukuunottamatta jättävät
ihmiset pimeyteen ja saatanan valtaan (Apt.26:18” (7).

”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 otta(nettikuva)
kaamme kristityn nimi hänen mukaansa, jolta opMARTTI LUTHER
pimmekin on! Minä en ole enkä tahdo olla kenen10.11.1483 – 18.2.1546 kään mestari. Yksin Kristus on meidän Mestarimme.”
Martti Luther; Ole turvallisin mielin –
kokoelmassaan
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2. 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” (Tunnustuskirjat, s.52).
”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” (emt. s.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).
”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).
3. PARANNUS
”Nämä molemmat, pelkoon saattaminen ja pelkoon saatettujen
vanhurskautus ja eläväksi tekeminen ovat ne Jumalan pääasialliset teot,
joita hän ihmisissä toteuttaa. Koko Raamattu jakautuu näiden
molempien tekojen mukaan” (146).
”Näin siis oikea parannus alkaa. Siinä ihmisen täytyy kuulla tällainen
tuomio: Kaikki te olette tyhjää täynnä, olette joko julkisyntisiä tai pyhiä;
muuksi teidän kaikkien muuttua täytyy ja toisin tehdä kuin nyt olette ja
teette, olitte sitten keitä tai kuinka suuria, viisaita, mahtavia ja pyhiä
hyvänsä: tässä kukaan ei ole vanhurskas” (256).
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”Samoin Jesajan kirjan 28. luvussa: ´Herra kiivastuu tehdäksensä oudon
työnsä.` Hänen outo työnsä on olemassa sen tähden, että hän toimittaisi
oman tekonsa. Profeetta nimittää Jumalan oudoksi työksi sitä, että hän
kauhistaa, sillä Jumalan omaa työtä on eläväksi tekeminen ja lohduttaminen; mutta hän kauhistaa – profeetta sanoo – siinä tarkoituksessa, että
lohdutukselle ja eläväksi tekemiselle tulisi tilaa, sillä suruttomat sydämet
ja ne, jotka eivät opi tuntemaan Jumalan vihaa, pitävät halpana lohdutuksen” (145,146).
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.

(nettikuva)

