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PATMOS HYLKÄÄ LUTHERIN                               Väinö Hotti 

 

 
          (nettikuva) 

 MARTTI LUTHER 
10.11.1483 – 18.2.1546 

 

Antinomismi 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). 

 

”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus 

sanoo: Tehkää parannus jne., niin hän tahtoo, 

että uskovaisen koko elämä on oleva 

parannusta” (Luther, 1. teesi, 1517). 

LAKI JA EVANKELIUMI 

”Jumalan sana on lakia ja evankeliumia. Laki ilmaisee meille Jumalan  

pyhän tahdon ja kurittaa meitä Kristuksen luo. Evankeliumi on iloinen 

sanoma Jumalan armosta, joka tarjotaan meille Kristuksessa”  

(KO55/1948). 
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     (nettikuva)                 (nettikuva)              (nettikuva)            (nettikuva) 
    LEO MELLER           PASI TURUNEN  HELVI JÄÄSKELÄINEN  JUHA AHVIO               
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASI TURUNEN ja TAUNO RANTALA perustivat antinomistisen 

näkemyksensä NIILO YLI – VAINION  teologiaan, joka hylkäsi luterilaisen 

parannusjulistuksen.  

RADIO PATMOS 29.12.2022  EHTOOVALO klo 22-23 

AAMUKAHVILLA silmät ristissä 

- JUMALA – IHMISEN YSTÄVÄ 

Tauno Rantala, Pasi Turunen 

Molemmat olivat ”liikuttavan yksimielisiä” siitä, ettei parannusta tule 

julistaa! 

RV KRISTILLINEN VIIKKOLEHTI 5 RISTIN VOITTO 27.6. NETTI 

(NIILO YLI – VAINIOSTA) 

”Puhu Jumalan rakkaudesta” 

Sitten tapahtui jotakin. Masentunut saarnamies sai kutsun 

puhujamatkalle Australiaan, ja matka toteutui joulukuussa 1976. Etelän 

auringon alla YLI-VAINIO  sai Jumalalta uuden sanoman. 

Tulikivenkatkuisista parannussaarnoistaan tunnettu mies koki Pyhän 

Hengen puhuvan hänelle voimakkaasti, että hänen ei tulisi enää puhua 

niin tuomitsevaan sävyyn vaan alkaa saarnata Jumalan rakkaudesta ja 

armosta. 
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Näin PATMOS – SÄÄTIÖ on avoimesti julistanut toiminnanjohtajan (Pasi 

Turusen) suulla hylkäävänsä parannussaarnan ja kuuluvansa 

ANTINOMISTISEEN liikkeeseen! 

Toisaalta on hyvä, että toiminnanjohtaja avoimesti toi Patmoksen kannan 

esille – ja lopetti näin ”kuurupiiloleikin”. 

Kuitenkin haluaisin tietää TURUSEN MANTAATIN näiltä osin. Yhtyvätkö 

LEO MELLER, HELVI JÄÄSKELÄINEN, JUHA AHVIO ja LEENA METSÄMÄKI 

toiminnanjohtaja TURUSEN TEOLOGIAAN? 

Toivon, että nämä Patmoksen johtohenkilöt astuisivat rohkeasti esiin 

KAAPEISTAAN ja ilmaisisivat omasta puolestaan MINKÄ SORTIN 

SOSIALISTEJA HE OVAT.  

– Markku Vuorinen on tunnettu ”vuohien huvittajana”; hänen ei tarvitse 

astua areenalle tässä yhteydessä. Hän on paljastanut karvansa jo 

aikaisemmin. 

 

 

Jos Turusen teologia on Patmoksen teologia, Patmos tällä julituksella on 

selkeästi ja yksiselitteisesti ASETTUNUT LUTERILAISEN KIRKON 

ULKOPUOLELLE!  

VANHURSKAUTTAMISOPPI on kiinteäasti sidottu ”lakiin ja evankeliumiin”. 

Laki ja evankeliumi on taas ainut mahdollinen PELASTUSJULISTUS! 

 

”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. 

– Turunen ja Rantala VAHTOIVAT LUTHERIN TEOLOGIAN  YLI – 

VAINION TEOLOGIAAN!  Olikohan se kovin AUTUAS 

VAIHTOKAUPPA?! 

 

On selvää, että LAKI JA EVANKELIUMI – oppi on luterilaisuuden 

keskeisin oppi – sen mukana tämä kirkko SEISOO TAI KAATUU! 
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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).  

Kirkossa on erikoisen ihanana valona mitä huolellisimmin pidettävä 

voimassa lain ja evankeliumin erotus, sillä sen avulla – Pyhän Paavalin 

neuvon mukaan – Jumalan sanaa oikein jaetaan” (428). 

”Laki on annettu ihmisille kolmesta syystä. Ensiksi sen tähden, että sen 

avulla säilyisi ulkonainen säädyllisyys epävakaisten ja tottelemattomien 

kohdalla. Toiseksi, että ihmiset sen avulla saatettaisiin syntiensä tun-

temukseen. Kolmanneksi, että heillä, sitten kun ovat uudestisyntyneet, ja 

kun liha vielä on heihin piintyneenä, juuri tämän tähden olisi luotettava 

ohje, jonka mukaan heidän on suunnattava ja ohjattava elämänsä” (430).  

”Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että lainsaarnaa ei ole 

ahkerasti harjoitettava ainoastaan epäuskoisten ja katumattomien 

parissa, vaan myös tosiuskovien, todella kääntyneiden, uudestisynty-

neiden ja uskon kautta vanhurskautettujen parissa” (430).  

”Ei evankeliumi julista syntien anteeksiantamusta välinpitämättömille, 

suruttomille sydämille, vaan ´särjetyille` eli katuville” (503).  

”Kristuksen Hengen ei siis ainoastaan tule lohduttaa, vaan myös, lain 

virkaa käytellen ´näyttää synti todeksi maailmalle´, näin uudenkin liiton 

aikana suorittaa, niin kuin profeetta sanoo, opus alienum, ut faciat opus 

proprium, toisin sanoen: hänen täytyy suorittaa vieras työnsä, synnin 

todeksi näyttäminen, kunnes ehtii varsinaiseen työhönsä: lohduttamiseen 

ja armon julistamiseen” (503).  
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”Tämä lainoppi on välttämätön uskoville senkin tähden, etteivät he 

joutuisi oman pyhyyden ja hurskauden valtaan” (510). 

MARTTI LUTHER, GALATALAISKIRJEEN SELITYS 

”Saatana … synnyttää… niiden lahkosuunnan, jotka opettavat, että 

kymmenen käskyä olisi seurakummasta poistettava ja ettei ihmisiä saa 

pelottaa lailla, vaan suloisesti kehoittaa Kristuksen armolla” (emt. s.12). 

”Mutta juuri tällä, että minä tuomitsen ihmisten teot …, että kaikki 

ihmiset ovat syntisiä, jumalattomia, vääriä, vihan lapsia, saatanan 

vankeja ja tuomittuja, ja että heitä ei vanhurskauteta teoista …, vaan 

yksinomaisesti armosta ja uskosta Kristukseen - , minä hankin osakseni 

joka miehen leppymättömän vihan… Ja juuri tällä minä ärsytän niin 

juutalaiset kuin pakanatkin vihaan ja suuttumukseen itseäni kohtaan” 

(ss.80,81). 

”Samoin lakikin oikeassa käytössä ollessaan muitta mutkitta paljastaa 

synnin, saa aikaan vihaa, syyttää, saattaa kauhuun ja vie mielet 

epätoivon partaalle. (Tämä on lain varsinaisen käyttö,)  ja tähän lain 

(pitää) pysähtyä” (376). 

”Se lain käyttö on siis kaikkein parhain, kun näet lakia osataan viljellä 

siinä määrin, että se nöyryyttää ja panee janoamaan Kristusta” (396). 

”Lain varsinaisena tehtävänä onkin saada meistä syynalaisia, nöyryyttää 

ja tappaa meitä, viedä meitä helvettiin ja riistää meidät puti puhtaiksi, 

mutta siinä tarkoituksessa, että tulisimme vanhurskaiksi, meidät 

korotettaisiin ja tehtäisiin eläviksi, vietäisiin taivaan korkeuksiin ja 

saisimme osaksemme kaiken. Se siis ei tapa vain tappaakseen, vaan se 

tappaa elämäksi” (415). 

”Laki siis parhaimmassakin käytössään ollen kykenee ainoastaan viemään 

synnin- ja kuolemankauhun tuntemiseen” (434). 


