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LUTHER TAISTELIJANA  III                                  Väinö Hotti 

 

      Teh.VHn 

17. LUTHERIN VASTUSTAJAT 

”Hän sanoo kokeneensa, että kaikilla niillä, jotka taistelevat häntä vastaan 

on pelokas sydän ja vaivaava omatunto, koska he pelkäävät Raamattua 

tietäessään, kuinka tuntematon se heille on” (Kares, Luther, s.97).  

”Mutta perkeleelle ja hänen palvelijoilleen, eksytysten ja lahkojen 

alkuunpanijoille meidän pitää apostolin esimerkin mukaisesti olla 

kärsimättömiä, kopeita, karskeja ja leppymättömiä sekä säälimättä 

paljastaa pilkattavaksi, kirota ja tuomita heidän kavaluutensa” (Luther, 

Gal. kirj. sel., ss.63,64). 

18. HURMAHENGET 

”Omasta puolestani en pelkää hurmahenkistä, sillä en tunne ketään, joka 

voisi heittää vastaani sellaisia väitteitä, jotka uutuudellaan panisivat 

minut sekaisin, sillä kaikki heidän väitteensä olen jo aikaisemmin kuullut 

saatanalta, olenpa vielä pahempiakin kuullut, mutta Jumalan sanalla olen 

ne voittanut” (Pinomaa, Kuka Luther todella oli,s.78). 

19. KALVINISTIT 

”Luther ja luterilainen tunnustus hylkäävät, kuten tunnettua, ehdottomasti 

opin siitä, ettei uskoa voi menettää” (Pieper, Dogmatiikka, s.435). 

 

”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus 

sanoo: Tehkää parannus jne., niin hän tahtoo, että 

uskovaisen koko elämä on oleva parannusta” 

(Luther, 1. teesi, 1517). 
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20. EKUMENIA  

”Kirottu olkoon kaikki rakkaus ja sopu, jonka säilyttämiseksi Jumalan sana 

täytyy vaarantaa” (Luther, Gal. kirj. sel., s.504). 

”Ei, hyvä ystävä, älä tarjoskele minulle rauhaa ja yksimielisyyttä silloin, 

kun meiltä samalla häviää Jumalan sana, sillä siten olisi iankaikkinen 

elämä ja kaikki kadotettu. Tässä ei käy päinsä väistyminen tai kenenkään 

ihmisen mieliksi myönnytysten tekeminen. Sanan edestä on sen sijaan 

kaikkien väistyttävä, olkoonpa hän ystävä tai vihamies, sillä sitä ei ole 

annettu ulkonaisen maailmallisen yksimielisyyden ja rauhan tähden, vaan 

iankaikkisen elämän tähden. Sanan ja opin on synnytettävä kristillinen 

yksimielisyys ja yhteys. Jos se on yhtäläinen ja sama, seuraa varmaan 

kaikki muukin; ellei ole, ei tuloksena kuitenkaan ole mitään yksimielisyyttä. 

Älä siis tule minulle puhumaan rakkaudesta tai ystävyydestä, jos 

sanasta tai uskosta tingitään …Kyllähän me mielellämme säilytämme 

ulkonaisen rauhan…mutta opin ja kristillisen yhteyden asiassa emme 

tahdo olla heidän kanssaan missään tekemisissä emmekä pitää heitä 

veljinä, vaan vihollisina, koska he tietoisesti pysyvät erheessään, ja me 

tahdomme taistella heitä vastaan hengellisessä kamppailussa. 

Perkeleellinen ja petollinen on se esitys ja vaatimus…, että yksimielisyyden 

tähden olisi väistyttävä jonkin verran ja hyväksyttävä jokin harha. Sillä 

tavalla perkele tahtoo vieroittaa meidät sanasta” (21. s. Kolm.j.ep.s., WA. 

34, II, 387). 

21. MAAILMA 

”Joka kerran tekee evankeliumista totta, saa välttämättömästi maailman 

vihan” (Kares, Luther, s.425).  

”Evankeliumi kun on senlaatuinen oppi, että se jo luonnostaan ja lisäksi 

saatana ilkeyden tähden tuo mukanaan ristin” (Luther, Gal. kirj. sel., 

s.675). 

”Me taas, koska pyrimme olemaan mieleisiä Jumalalle emmekä ihmisille, 

ärsytämme vastaamme perkeleellisen ja helvetillisen vihan sekä 
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saamme kärsiä maailman taholta herjausta ja pilkkasanoja, kuolemaa ja 

kaikkea onnettomuutta” (Martti Luther, Gal. kirj. sel., ss.81,82).  

”Mutta se, joka pyrkii olemaan mieliksi Jumalalle, saa ihmiset 

sydäntyneiksi vihollisikseen” (82). 

”Eihän maailmalla olekaan sitä armoa, että se kiittelisi hurskasten hyviä 

tekoja, puhumattakaan siitä, että se antaisi niistä korvausta; sillä se ei 

niitä huomaa, ja, jos huomaakin, se ei arvostele niitä hyviksi teoiksi, vaan 

häijyimmiksi tihutöiksi, ja ne, jotka sellaisia tekevät, se potkii pois 

maailmasta ihmiskunnan turmiollisimpana ruttona. Niinhän Kristuskin, 

maailman Vapahtaja, sai äärettömän suurista ja sanomattomista hyvistä 

teoistaan osakseen häpeällisimmän ristinkuoleman. Samoin tuli 

apostoleista, jotka toivat maailmalle armon ja iankaikkisen elämän sanan, 

´kaiken maailman tunkio ja joka miehen hylky` (1. Kor.4:13)” (Luther, 

Gal.kirj. sel., ss.401,402). 

”Samoin nykyään Lutherin nimi on maailman mielestä kaikkein 

vihattavin: se joka minua kiittää, tekee suuremman synnin kuin kukaan 

epäjumalanpalvelija, rienaaja, valapatto, huorintekijä, aviorikkoja, 

murhaaja, varas” (Luther, Gal. kirj. sel., s.502).  

”Ken vain on syntynyt ja elää Kristuksessa ja kerskaa tästä syntymästään 

ja jumalallisesta perinnöstä, saa vainoojakseen Ismaelin” (emt.s.533). 

”Valeapostolit pilkkasivat Paavalia Galatalaisten kuullen tähän tapaan: 

Hän on äksypäinen ja riidankipeä mies: pikkuseikan tähden menee 

rikkomaan seurakunnissa vallitsevan yksimielisyyden, ja vain siitä syystä, 

että yksin on olevinaan viisas, yksin tahtoo arvonantoa osakseen - . Näin 

väärin Paavalia syyttäen tekivät hänet monen silmissä vihatuksi” (584). 

”Julistuksellaanhan he (kristityt) yksinkertaisesti vain hankkivat itselleen 

maailman vihat ja vainot sekä herättävät pahennusta” (592). 

”Kaikki oli ennen evankeliumin esiintuloa niin leppoisan rauhallista, mutta 

nyt, kun sitä on julistettu, kaikki menee mullin mallin…hurskaat saavat 

maailmassa pitää hyvänään sen kunnianimen, että ovat kapinallisia, 
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rauhanrikkojia ja lukemattomien onnettomuuksien aiheuttajia …Älköön 

tunnustautuko kristityksi se, joka ei halua kärsiä vainoa Ismaelin 

puolelta” (533,534). 

”Evankeliumin kukoistaessa täytyy siis ristin pahennuksen välttämättö-

myyden pakosta seurata – muussa tapauksessa perkeleeseen ei ole 

sattunut täysosuma, vaan häntä on vain keveästi huitaistu. Jos tulee 

täysosuma, hän ei pysy rauhallisena, vaan alkaa metelöidä kauheasti ja 

panee kaiken sekaisin” (594). 

”Paavalilainen sanonta: ´maailma on minulle ristiinnaulittu`, toisin 

sanoen, päättelen maailman kadotukseen tuomituksi; ´ja minä 

maailmalle`, toisin sanoen, maailma vuorostaan päättelee minut 

kadotukseen tuomituksi. Me siis ristiinnaulitsemme ja kadotukseen 

tuomitsemme toinen toisemme: minä kiroan perkeleen myrkkynä 

maailman koko vanhurskauden ja opin; maailma vuorostaan kiroaa minun 

oppini ja tekoni, päättelee minut ruttoisaksi mieheksi, vääräoppiseksi, 

kapinalliseksi” (693,694). 

”Näin sanomalla Paavali siis todistaa Pyhän Hengen antamalla 

pohjattomalla vihalla vihaavansa maailmaa, ja maailma puolestaan 

pohjattomalla pahan hengen antamalla vihalla vihaavan häntä; on kuin 

hän sanoisi: Ei mitenkään voi olla mitään sovinnollista suhdetta minun ja 

maailman välillä” (695). 

”Vainoaahan ja surmaahan meitä maailma, vihaavathan meitä 

valheveljet mitä kiivaimmin, kauhistaahan meitä kamalasti 

sydämissämme saatana tulinuolineen vain sen vuoksi, että opetamme 

Kristuksen olevan vanhurskautemme ja elämämme” (703). 

22. JUMALISET 

”Hurskaat taas puolestaan sanovat maailmaa – niin, ´maailma` ei Pyhässä 

Raamatussa merkitse vain julkijumalattomia rikollisia, vaan niitäkin, jotka 

ovat hyvin vilpittömiä, hyvin viisaita ja hyvin pyhiä – perkeleen lapsiksi, 

jotka tarkkaan seuraa isänsä askeleita” (694,695). 
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23. ROOMAN KIRKKO 

”Mutta minulla ei ole sellaista merkillistä uskoa, josta Jumala on minua 

varjeleva, kun hän on minut siitä kerran vapauttanut, - ei ole siis minulla 

sellaista uskoa, että voisin kutsua Kristuksen kirkoksi sellaista kirkkoa, joka 

koristaa itseään Kristuksen kirkon nimellä ja siitä kerskaa ja kuitenkin on 

jumalattomien kopla ja perkeleen kirkko, kuten hedelmät valtavasti 

todistavat puun olevan pahan...” (A.Aijal Uppala: Lutherin vapautuminen 

paavikirkosta / Luterilainen 2/96). 

http://missiosavo.net/Kotisivu/jutut/uppala.pdf 

”Kaikki tämä (pyhien avuksi huutaminen) on epäjumalanpalvelusta; 

kunnia kuuluu Jumalalle yksin” (Tunnustuskirjat, s.251).  

24. PAAVI 

”Jos kuningas on määrännyt vakinaisen välittäjän, hän ei salli jonkun 

muun asioita itselleen esittelevän. Koska Kristus on asetettu välimieheksi 

ja ylimmäiseksi papiksi, niin minkä tähden me etsimme muita?” 

(Tunnustuskirjat, s.189). 

”Paavi ei jure divino eli Jumalan sanan perusteella ole koko kristikunnan 

pää – se asema kuuluu ainoastaan yhdelle, jonka nimi on Jeesus Kristus” 

(emt.s.252).  

”Onhan joka tapauksessa päivän selvää, että pyhä seurakunta on paavit-

tomana ollut olemassa ainakin yli viisisataa vuottaa… Se siis on, niin kuin 

usein on sanottu, ihmiskeksintöä, josta ei ole olemassa käskyä. Se on tar-

peeton ja turha, sillä pyhä kristillinen seurakunta voi kyllä olla olemassa 

ilman moista päätä; jopa se olisi pysynyt pystyssä paremmin, ellei perkele 

olisi moista päätä asettanut” (252).  

”Onhan ilmeistä, että Rooman paavit kannattajineen puolustavat 

jumalatonta oppia ja jumalattomia jumalanpalveluksia. Paavin ja hänen 

kannattajiensa valtakuntaan sopivat täysin vastakristuksen tuntomerkit” 

(278). 

http://missiosavo.net/Kotisivu/jutut/uppala.pdf
http://missiosavo.net/Kotisivu/jutut/uppala.pdf
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”Kun tilanne on tällainen, on kaikkien kristittyjen varottava osallistumista 

paavin jumalattomaan oppiin, pilkkaamisiin ja raakaan julmuuteen. 

Heidän pitää siis hyljätä ja kirota paavi kannattajineen vastakristuksen 

valtakuntana, niin kuin Kristus on käskenyt: ´Kavahtakaa vääriä 

profeettoja`”(279).  

”Loppujen lopuksi: siinähän (paavissa) on vain ilmetty perkele” (254).  

”Heidän on väistyttävä kauas paavista ja hänen kannattajistaan kuin 

vastakristuksen valtakunnasta ainakin ja ne kirottava” (553). 

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) 


