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LUTERILAISUUDEN PERUSPILARIT VI

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. V. Hotti
2. UUDESTISYNTYMINEN
Vanhurskauttaminen tapahtuu Jumalan tykönä taivaassa. Tästä taas
seuraa syntisen sydämessä maan päällä UUDESTISYNTYMINEN.
”Uudestisyntymä taas tapahtuu uskon kautta parannuksessa”
(Tunnustuskirjat, s.123).
”Tämä usko seuraa omantunnon kauhuja, se voittaa ne ja antaa
omalletunnolle levon. Tämä usko käsityksemme mukaan vanhurskauttaa
ja uudestisynnyttää vapauttamalla kauhuista ja synnyttämällä
sydämeen rauhaa, iloa ja uutta elämää” (emt. s.147).
Vanhurskautuminen uudestisynnyttää.
Taivaassa tapahtuneen ”tuomiotoimen” seurauksena tapahtuu maan
päällä syntisen sydämessä ”automaattisesti” uudestisyntyminen. Ilman
vanhurskauttamista ei kukaan voi uudestisyntyä! Meidän tarvitsee
huolehtia ainoastaan VANHURSKAUTTAMISESTA; se on perusasia!
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"Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se
ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa" (Joh.3:16).
Aloitus tapahtuu oikeustoimella; näin on Jumala säätänyt. Taivastiellä ei
päästä alkua pitemmälle ennen kuin suhde Jumalaan on saatu kuntoon;
oikotietä ei ole! Syntiinlankeemuksessa tämä suhde katkesi ja nyt se on
saatava korjatuksi. Muutoin ei autuuden asia edisty:
”Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, niin saavutat onnen”
(Job 22:21).
Kutsu oikeussaliin:
”Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka
teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat
purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Jos suostutte ja olette
kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä; mutta jos vastustatte ja
niskoittelette, niin miekka syö teidät. Sillä Herran suu on puhunut”
(Jes.1:18-20).
Ihminen pelkää oikeustoimia. Syyllinen ihminen karttaa Jumalaa! Hän
haluaa löytää helpomman vaihtoehdon. Luonnostaan jokainen ihminen
on etsintäkuulutettuna paossa Jumalaa – Jumala näkee paljon vaivaa
saadakseen ihmisen kiinni vastaamaan teoistaan! Jumalan rakkaus laittaa
hänet etsimään tuhlaajapoikaa ja - tyttöä: Luuk.15:11-32.
”Hän vastasi: "Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä
minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin" (1.Moos.3:10).
”Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset
rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat
pahat. Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule
valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi” (Joh.3:19-20).
Kivulias tapahtuma; kivutonta syntymää ei kuitenkaan ole!
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”Kun vaimo synnyttää, on hänellä murhe, koska hänen hetkensä on tullut;
mutta kun hän on synnyttänyt lapsen, ei hän enää muista ahdistustaan
sen ilon tähden, että ihminen on syntynyt maailmaan” (Joh.16:21).
”Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka
koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu; mutta maailman murhe
tuottaa kuoleman” (2. Kor.7:10).
Jumala vanhurskauttaa jumalattoman. Toisaalta: Jumala vanhurskauttaa
”jopa jumalattoman”; toisaalta: Jumala vanhurskauttaa ”vain
jumalattoman”.
”mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa
jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi” (Rom.4:5).
Lain saarna tekee jumalattomaksi:
”sentähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain
teoista; sillä lain kautta tulee synnin tunto” (Rom.3:20).
”Mutta laki tuli väliin, että rikkomus suureksi tulisi” (Rom.5:20).
Petollinen sananjulistaja asettuu syntisen (ja synnin) puolelle; väärää
rakkautta! Lihallisessa mielessään hän haluaa leventää ahdasta porttia ja –
laventaa kaitaa tietä. Tässä hän kuitenkin tekee ”karhun palveluksen”
syntiselle. Populismi johtaa POSITIIVISEEN EVANKELIUMIIN ja – helvettiin!

VANHURSKAUTTAMINEN luo yhteyttä
Syntyy automaattinen yhteys Jeesukseen ja Jumalaa:
”Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä… Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Jos joku rakastaa
minua, niin hän pitää minun sanani, ja minun Isäni rakastaa häntä, ja me
tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan”
(Joh.14:20,23).
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Syntyy yhteysrinki, jonka synti oli hävittänyt. Tällöin syntyy orgaaninen,
saumaton yhteys näiden kaikkien kolmen kesken: JUMALA, JEESUS,
KAIKKI USKOVAT Tämän kaiken saa aikaan vanhurskautuminen”!
”Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille,
että he olisivat yhtä, niinkuin me olemme yhtä - minä heissä, ja sinä
minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma
ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin
sinä olet minua rakastanut” (Joh.17:22,23).
Uskovien keskinäinen yhteys toteutuu Jeesuksen kautta:
”sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi,
olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, ja kaikki olemme
saaneet juoda samaa Henkeä” (1.Kor.12:13).
Tapahtuu yhteys uskovien ja Jeesuksen välillä - samoin myös toteutuu
uskovien keskinäinen yhteys:
”Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä
pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään
tehdä” (Joh.15:5).
”Kun ollaan Kristuksessa niin ei vain häntä lähellä, vaan myös kaikkia niitä, jotka ovat hänessä. Totisen viinipuun oksat eivät ole vain rungon yhteydessä, vaan toistensakin” (Niilo Tuomenoksa, Valkoiset synnit, s.78).

(nettikuva)

(nettikuva)

UUDESTISYNTYMISESSÄ SAADAAN UUSI SYDÄN; SAMALLA SYNTYY UUSI LAPSI
JUMALAN PERHEESEEN!

