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6. LAHKOLAISET 

”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). 

”Niinpä paavivalta ei nykyään järky eikä sorru mainitsemamme 

lahkomielisten riehunnan vuoksi, vaan sen vuoksi, että julistetaan 

vanhurskauttamisoppia” (emt.s.270). 

7. LEGALISTIT 

”Galatalaiskirjeellä on ollut syvä vaikutus kristilliseen historiaan. Monet 

kristityt rakastavat tätä kirjettä – mutta eivät suinkaan kaikki. Jotkut 

inhoavat sitä tosissaan. Sitä on kutsuttu ”ristiinnaulitsemiskirjeeksi” ja 

”ohdakkeiseksi viidakoksi”. Sen jokaista lausetta on kuvattu räjähtäväksi 

ukkosen jyrähdykseksi”   

https://www.missiosakarja.net/pawson/uta85.pdf 

8. LIBERAALIPAPIT 

”Eikä kirkossa saa esittää eikä kuunnella muuta oppia kuin Jumalan 

puhdasta sanaa – muussa tapauksessa olkoot niin opettajat kuin 

kuulijatkin oppeineen kirotut!” (Gal. kirj. sel., s.79). 

”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus sanoo: 

Tehkää parannus jne., niin hän tahtoo, että uskovaisen 

koko elämä on oleva parannusta” (Luther, 1. teesi, 

1517). 

 

https://www.missiosakarja.net/pawson/uta85.pdf
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”Eihän Raamattu olekaan ristiriitainen muuta kuin järkipuuttojen ja 

paatuneitten ulkokultaisten käsityksen mukaan” (Gal. kirj. sel., s.354). 

”Yksi ainoa opin ´piirto` (Matt.5:18) on suurempi arvoinen kuin ´taivas ja 

maa`; siksipä emme salli sitä vähimmässäkään määrässä loukattavan” 

(Gal. kirj. sel., s.590). 

”Maailman luomisesta hän (Luther) sanoo: ´Kun Mooses sanoo, että 

Jumala on luonut kuudessa päivässä taivaan ja maan ja kaikki mitä niissä 

on, niin anna asian olla sillänsä, että se on tapahtunut kuudessa päivässä; 

ei sinun tarvitse löytää mitään selitystä siihen, kuinka kuusi päivää on ollut 

yksi ainoa päivä. Mutta jollet voi tajuta, kuinka se on tapahtunut kuudessa 

päivässä, niin anna Pyhälle Hengelle se kunnia, että hän on oppineempi 

kuin sinä” (Pieper, Dogmatiikka, s.87). 

9. HARHAOPPISET 

”Kristillisen opin luonteeseen kuuluu se, että sitä on pidettävä varmana ja 

että siitä on pidettävä kiinni” (Tunnustuskirjat, s.16).  

”Eniten Lutheria suretti se, että hänen wittenbergiläiset virkaveljensä 

olivat välinpitämättömiä väärän opin suhteen” (emt.s.31).  

”Lankeemus opillisessa suhteessa ei ole inhimillistä, vaan perkeleellistä” 

(Gal. kirj. sel., s.580). 

 ”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; ulkokultaisemisellaan hän aiheuttaa 

vaikeampaa vahinkoa kuin vääräoppinen” (Tunnustuskirjat, s.31). 

”Jumalattomista opettajista on luovuttava” (emt. s.135).  

”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). 

”Ja me tiedämme, että seurakunta on niiden keskuudessa, jotka oikein 

opettavat Jumalan sanaa ja oikein hoitavat sakramentteja” (171).  

”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). 

10. VÄÄRÄT OPETTAJAT 

”Olkootpa piispat ja papit muuten kuinka pyhiä ja autuaita tahansa, tässä 

yhdessä asiassa he ovat velttoja - ja vieläpä melkein kaikki. Heillä ei ole 

huolta totuuden sanan oikeasta saarnasta. Ja niinpä onkin varmaa, että 

heidät kerran luetaan susien eikä paimenten joukkoon” (Kares, Luther, s. 

393). 

11. OMANTUNNON PAADUTTAJAT 

”Hän (Luther) syvimmältään ei huolehtinut muusta kuin oman sielunsa 

pelastumisesta, oikealla kohdalla pysymisestä Jumalan ja omantunnon 

edessä” (Kares, Luther, s.154). 

”Luther oli taistelijanakin ennen kaikkea omantunnon ihminen. Omatunto 

johti hänet taistelijan tielle, ja omatunto oli hänen vartijansa siinä 

jokapäiväisessä sodassa, miksi hänen elämänsä muodostui. Yrjö Alanen 
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sanookin kuvaavasti, että omatunto on ollut inhimillisesti katsoen 

Lutherin kohtalona. Katseltaessa hänen vaelluksensa viittamerkkejä 

havaitaan, että omatunto johti hänet tielle, missä hänestä tuli 

uskonpuhdistaja. Omantunnon velvoittamana hän naulasi teesinsä 

Wittenbergin linnankirkon oveen. Omatunto kielsi häntä peruuttamasta 

piirtoakaan totuudesta, mikä hänelle oli kirkastunut. Omatunto oli hänen 

tukensa Wormsin valtiopäivillä. Omatunto teki hänestä profeetan. Hän oli 

alusta loppuun asti omantunnon taistelija. Hyvä omatunto oli hänelle 

samaa kuin usko Kristukseen. Paha omatunto oli sen sijaan hänelle 

pelottava vihollinen. Hän on itse sanonut: ´Ei ole muuta niin suurta surun 

ja murheen syytä kuin syyllinen omatunto, joka on vaivattuna ja 

hädissään. – Ei mikään tuota sellaista tuskaa ja murhetta kuin paha 

omatunto`” (emt. ss.167,168). 

12. MAALLINEN VALTA 

”Hänet julistettiin tosin Wormsissa huhtikuussa 1521 valtakunnan-

kiroukseen, mikä merkitsi, että kuka tahansa sai ilman rangaistus-

seuraamuksia tappaa hänet” (Pinomaa, Kuka Luther todella oli, s.46). 

”Lutherin rukous ennen oikeuden eteen astumistaan Wormsin 

valtiopäivillä 16.4.1521. Tässä historiallisessa hetkessä Luther turvautui 

taivaan apuun. Ja me tiedämme, taivas totisesti vastasi ja Luther sai 

voimaa seisoa Sanan tukevalla kallioperustalla monen ihmissielun 

autuudeksi ja pelastukseksi: 

”Oi Jumalani, Jumalani, minun Jumalani, puolusta sinä minua kaikkea 

maailman järkeä, ja viisautta vastaan. Tee sinä se! Sinun täytyy se tehdä, 

sinun yksin; minä en sitä voi. Asiahan on kuitenkin sinun, eikä minun. 

Omasta puolestanihan ei minulla ole täällä mitään toimitettavaa, eikä 

tämän maailman herrain kanssa mitään tekemistä. Voisinhan minäkin 

toivoa hyviä päiviä ja rauhallista elämää ja lepoa. Mutta asiahan on sinun, 

oi Herra; se on oikeudenmukainen ja iäisyyteen perustuva. Auta minua 

sinä uskollinen, iankaikkinen Jumala! Minä en luota kehenkään ihmiseen; 

se olisi turhaa ja hyödytöntä…Tule, tule, olen valmis antamaan elämäni 
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sinun tähtesi…Ja joskin minun ruumiini, joka kuitenkin on sinun kättesi 

tekoa, tässä taistelussa menehtyisi ja kokonaan joutuisi turmioon, niin 

riittää minulle se, että minulla on sinun Sanasi ja Henkesi…Sieluni on 

sinun, se kuuluu sinulle ja on iankaikkisesti sinun luonasi. Amen, Jumala 

minua auttakoon! Amen” (Hjalmar Holmquist, Martti Luther, ss.73,74). 

13. LITURGINEN JUMALANPALVELUS 

”Hän pelkäsi ahtaita kaavoja ja pyrki siihen, että välttämättömässä 

reformaatiotyössä säilyisi terveellinen vapaus. Hänelle oli todella henki 

pääasia ja muodot sivuasia. Hän ymmärsi, että uusi henki luo vähitellen 

uudet muodot ilman, että tarvitsee ahdistavaa pakkoa käyttää. Hän ei 

koskaan pitänyt kaavamaisista jumalanpalvelusmenoista. Ja on hyvin 

merkittävää, että mitä vanhemmaksi hän tuli, sitä enemmän hän niitä 

pelkäsi. Hän näki vaaran, että seuraava sukupolvi ehkä alkaisi enemmän 

kiivailla kirkonmenojen kuin lihan kuolettamisen puolesta” (Kares, Luther, 

151, 152). 

14. POSITIIVINEN EVANKELIUMI 

”Pyhän ihmisen elämä on enemmän Jumalalta ottamista kuin hänelle 

antamista, enemmän halajamista kuin omistamista, enemmän hurskaaksi 

tulemista kuin hurskaana olemista… Sen tähden on sisällisen ihmisen 

oikea olemus pyytämistä, halajamista, etsimistä” (Kares, Luther, s.437). 

”Jumala on luvannut pelastuksen hengellisesti köyhille” (emt. s.407). 

”Juuri siinä armon rikkaus Lutherin mukaan näkyy, että se annetaan vain 

niille, jotka eivät itsessään ole yhtään mitään. ´Joka ei siis ole vielä tullut 

mitättömäksi, siitä ei Jumala voi myös mitään tehdä. Ihmiset tekevät 

jostakin jotakin, mutta se on aivan hyödytöntä. Sen tähden ei Jumala ota 

muita kuin hylätyitä, ei tee terveiksi muita kuin sairaita, näkeviksi muita 

kuin sokeita, eläviksi muita kuin kuolleita, vanhurskaiksi muita kuin 

syntisiä, viisaiksi muita kuin tyhmiä, lyhyesti, ei armahda muita kuin kurjia 

eikä anna armoa muille kuin niille, joilla ei ole armoa” (434,435).  
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”Huomattava on, että Luther näkee hengen köyhyydessä ja isoamisessa 

salatun pelastusvarmuuden, lujan ja horjumattoman uskalluksen” (435).  

”Me olemme kerjäläisiä. Se on totta” (kuoleva Luther, 175). 

”Jumalalle onkin ominaista nöyrien korottaminen, nälkäisten 

ravitseminen, sokeiden valaiseminen, kurjien ja masentuneiden 

lohduttaminen, syntisten vanhurskauttaminen, kuolleiden 

eläväksitekeminen, epätoivoisten ja kadotukseen tuomittujen 

autuuttaminen” (Gal.kirj. sel., s. 378). 

15. OPIN HALVEKSIJAT 

”Opin arvosteleminen ja erottaminen on joka ainoan kristityn velvollisuus, 

vieläpä niin, että se on kirottu, joka hiuskarvankaan verran loukkaa tätä 

oikeutta” (Pieper, Dogmatiikka, ss.126,127). 

16. MYKILLE JUMALAN LAPSILLE 

”Syytettäköön minua ylpeydestä, ja ahneudesta, aviorikoksesta ja 

murhasta, vihollisuudesta paavia vastaan…kunhan minua vain ei voida 

syyttää jumalattomasta vaikenemisesta” (Kares, Luther, ss.145,146). 

”Pitäköön jokainen huolta siitä, että on varmaakin varmempi 

kutsumuksestaan ja opistaan, jotta vähääkään epäilemättä ja 

pelkäämättä voi sanoa: ´Vaikka me tahi enkeli taivaasta` jne” (Luther, 

Gal. kirj. sel., s.90). 

                                              

                                                    (nettikuva) 

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


