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LUTERILAISUUDEN PERUSPILARIT VII

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
11. SUHDE HARHAOPPEIHIN JA SEURAKUNTAKURI
”Kristillisen opin luonteeseen kuuluu se, että sitä on pidettävä varmana ja
että siitä on pidettävä kiinni… (Luther)” (Tunnustuskirjat. s.16).
”Eniten Lutheria suretti se, että hänen wittenbergiläiset virkaveljensä
olivat välinpitämättömiä väärän opin suhteen” (emt. s.31).
”Se, joka täydellä todella pitää oppiaan, uskoaan ja tunnustustaan totena,
oikeana ja varmana, ei voi jäädä yhteen sellaisten kanssa, jotka opettavat
väärää oppia tai pitäytyvät siihen. Opettaja, joka harhoja opetettaessa
vaikenee, mutta kuitenkin on olevinaan oikea opettaja, on julkista
kiihkoilijaa pahempi; ulkokultailemisellaan hän aiheuttaa vaikeampaa
vahinkoa kuin vääräoppinen” (31).
”Jumalallisen oikeuden mukaan piispallisen viran tehtävänä on siis
evankeliumin saarnaaminen, syntien anteeksiantaminen, opin
arvosteleminen ja evankeliumin kanssa ristiriidassa olevien oppien
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hylkääminen sekä sellaisten jumalattomien, joiden jumalaton elämä on
aivan ilmeinen, ilman inhimillisiä voimakeinoja, ainoastaan Jumalan
sanalla seurakunnasta erottaminen” (38).
”Ei saa suostua edes säännönmukaisesti valittuihin piispoihin, jos he
käyvät harhaan tai opettavat ja määräävät jotakin Pyhän Raamatun
vastaista” (49).
”Jumalattomista opettajista on luovuttava” (135).
”Ja me tiedämme, että seurakunta on niiden keskuudessa, jotka oikein
opettavat Jumalan sanaa ja oikein hoitavat sakramentteja” (171).
”Tästä

kaikesta selviää, että seurakunnalla on palvelijoidensa valitsemis –
ja virkaanvihkimisoikeus. Jos siis piispat joko muuttuvat vääräoppisiksi
tai jos he kieltäytyvät suorittamasta virkaan vihkimystä, seurakunnat
ovat jumalallisen oikeuden perusteella velvolliset omia paimeniaan
apunaan käyttäen vihkimään virkaan paimenia ja seurakunnanpalvelijoita” (282).
”Jokaisen on kavahdettava eikä pidettävä yhtä niiden kanssa, jotka
tunnustavat väärää oppia” (553).
”Me uskomme, opetamme ja tunnustamme ainoaksi säännöksi ja
ohjeeksi, jonka mukaan niin kaikki opit kuin opettajatkin on tutkittava ja
arvosteltava, yksinomaan Vanhan ja Uuden Testamentin profeetalliset
ja apostoliset kirjat…Muita, vanhojen tai uusien opettajien kirjoja, olkoot
nämä kuinka maineikkaita tahansa, älköön pidettäkö Pyhän Raamatun
veroisina” (415).
”En siis ota kuullakseni kirkkoa enkä isiä enkä apostoleita muussa
tapauksessa kuin siinä, että ilmoittavat ja opettavat puhdasta Jumalan
sanaa” (Luther, Gal, kirj. sel., s.89).
”Eikä kirkossa saa esittää eikä kuunnella muuta oppia kuin Jumalan
puhdasta sanaa – muussa tapauksessa olkoot niin opettajat kuin
kuulijatkin oppeineen kirotut” (emt. s.79).
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”Lahkolaisuus edellyttää aina Jumalan sanan ja Hengen synnyttämää herätystä, joka – olipa se sitten ollut enemmän tai vähemmän
täydellistä – on muuttunut lahkolaisuudeksi puuttuvan johdon tai
sanan sekä autuuden järjestyksen väärin käsittämisen vuoksi. Niin
kuin oikein herännyt sielu vakavasti johdettuna ja sanan ymmärtäen
pääsee Kristukseen uskoen sovintoon Jumalan kanssa, niin lahkolainenkin saa rauhan. Mutta hänen rauhansa perustuu tunteisiin, liikutuksiin, näkyihin, ilmestyksiin ja muuhun sellaiseen, mikä on sanan ja vanhurskauttamisen ulkopuolella. Työt ja harjoitukset ovat
tavallisesti tämmöisen rauhan perustana” (Jonas Lagus, Evankeliumin ääni, s.108).

HARHAOPETTAJIEN POSITIIVINEN EVANKELIUMI
”Sillä he ovat niskoitteleva kansa, ovat vilpillisiä lapsia, lapsia, jotka eivät
tahdo kuulla Herran lakia, jotka sanovat näkijöille: "Älkää nähkö", ja
ennustajille: "Älkää ennustako meille tosia, puhukaa meille mieluisia,
ennustakaa silmänlumeita” (Jes.30:9,10).
”He parantavat minun kansani vamman kepeästi, sanoen: "Rauha,
rauha!" vaikka ei rauhaa ole” (Jer.6:14).
”He hokevat minun halveksijoilleni: 'Herra on sen sanonut: Teillä on oleva
rauha!' Ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he
sanovat: 'Ei teitä kohtaa onnettomuus'” (Jer.23:17).
”Koska he, koska he vievät minun kansani harhaan, sanoen: 'rauha!',
vaikka ei rauhaa ole, ja katso, koska he, kun kansa rakentaa seinän,
valkaisevat sen kalkilla” (Hes.13:10).
”Jos tulisi mies, joka tuulta tavoittelisi ja petollisuudessaan valhettelisi:
"Minä saarnaan sinulle viinistä ja väkijuomasta", siinä olisi saarnaaja tälle
kansalle” (Miika 2:11).
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”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien
himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja
kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin” (2. Tim.4:3,4).

(nettikuva)

NILS FREDRIK WISLÖFF
16. 8. 1904 - 17. 9. 1986

Nils Fredrik Wisløff (16. elokuuta 1904 – 17.
syyskuuta 1986) oli norjalainen pappi. Hän
oli Ole Hallesbyn hengellinen perillinen, ja hänestä tuli yhtä suosittu kuin hän. Hän
oli Johan Martin Wisløffin poika. Hän opetti
Augsburgin teologisessa seminaarissa Minneapolisissa vuonna 1929 ja oli pappina
Trinity Lutheran Churchissa Brooklynissa
vuonna 1930. Vuonna 1931 hänestä tuli
opettaja Indremisjonsselskapet-raamattukoulussa Oslossa ja hän toimi koulun johtajana
vuosina 1935–46; sitten indremisjonsselskapetin pappi ja matkasaarnaaja, lukuun ottamatta vuosia 1953–54, jolloin hän oli kristillisen Our Country -sanomalehden toinen toimittaja. Hän oli Indremisjonsselskapetin puheenjohtaja 1956–68, mutta muuten enimmäkseen aktiivinen kirjailijana. (WIKIPEDIA)

”Kun viimeinen kirjain Raamattuun oli kirjoitettu, oli Jumala saanut
sanotuksi sen mitä hän halusi sanoan – ja siinä muodossa kuin hän halusi
sanoa sanottavansa. Silloin oli Jumalan ilmoitus ihmisille saatettu
päätökseen. Tämän jälkeen hän ei maailman viimeiseen päivään asti ole
lisäävä Raamattuun yhtään kirjaa. Jumala on puhunut. Sitä seuraavat
historian vaiheet ovat Jumalan valtava aamen hänen omaan
päättyneeseen puheeseensa.
Yksikään sukupolvi ei saa Jumalasta muuta tietoa kuin sen mikä on
ilmaistu Hänen sanassaan. Väärät henget ja haaveilijat voivat tuoda
esiin uusia ilmestyksiä ja yrittää asettaa ne Sanan rinnalle, tai
myöhemmät sukupolvet haluavat ”lisätä Raamattuun uuden luvun ja
jättää sen perintönä jälkipolville”, mutta usko seisoo horjumattomana ja
sanoo: ei!
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Henki voi johdattaa meidät syvemmälle sisälle Sanaan ja antaa meille
uutta valoa kaikkeen mikä on kirjoitettu, mutta se ei milloinkaan johdata
meitä Sanan ulkopuolelle. Ei mikään uusi ”totuus” eikä uusi kirjoitus voi
tulla esittämään väitettä, että sen hallussa on Hengen leimasin tai
jumalallinen arvovalta koko seurakunnan osalle. Tai kumoamaan sen
mikä jo on kirjoitettu. Nykyään pitää paikkansa koko Raamatusta se mikä
on kirjoitettu sen viimeiselle lehdelle: ”Jos joku panee niihin jotakin lisää
ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin on
Jumala ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun”
(Ilm.22:18-19)…
Raamattu on oppi. Ja tämän opin on oltava oikea, muuten se ei ole
totuus. Pyhimmänkin elämän ylitse, joka julistaa väärää oppia, kuuluu
Jumalan varoitushuuto. Oikea oppi on kuin yllämme kaartuva
taivaankansi; yksityisen ihmisen elämä on kuin maan matosen, joka
liikkuu alhaalla maan päällä taivaankannen valossa. Kun taivas on pimeä,
on koko maa pimeä” (Fredrik Wislöff, Minä uskon Pyhään Henkeen,
ss.24,25).
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, pitämään silmällä niitä, jotka saavat
aikaan erimielisyyttä ja pahennusta vastoin sitä oppia, jonka te olette
saaneet; vetäytykää pois heistä” (Rom.16:17).

(nettikuva)
”Pyhitä heidät totuudessa; sinun sanasi on totuus” (Joh.17:17.

