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Alkulause.
Tässä lähtee painosta Tohtori Martti Lutheruksen pidempi selitys pyhän Apostolin Paavalin Galatalaisille lähettämästä epistolasta ihan kokonaisena. Jo v. 1854 lähti Turussa painosta tästä kirjasta lyhempi käännös nimellä: pyhän apostolin Paavalin Galateaan lähetetyn epistolan selitys. Mutta kuin kirjaa ei enää moneen vuoteen saatu kirjakaupoista ostaa, rupesin minä ensimmäistä käännöstä korjaamaan ja kahta vertaa suuremmaksi laajentamaan, mutta näitten askarrusteni
ajalla ilmestyi muutama vuosi sitte toinen painos Helsingissä samasta kirjasta. Tästä syystä pyysi tämän kirjan kustantaja, kirjapainon isäntä herra G. W. Wilén Turussa, minua kääntämään mainittu
Lutheruksen selitys kokonansa, jollaisena se nyt monen vuotisen työn perästä lasketaan Suomen
kansan käteen. – Kirja ei kaipaa kääntäjän puolelta esipuhetta, se puhuu itse puolestansa; ainoastansa käännöksessä ehkä ilmestyneitä vajavaisuuksia pyydän harrasta lukiaa minulle anteeksi antamaan. Lutheruksen kirjat, sen tietää lukia, ovat kaikkikin aivan suuressa arvossa, ja seurakunnassa,
joka tunnustaa Lutheruksen raamatun mukaan paavisista erehdyksistä puhdistettua ja raamatunopin
puhtaudessa esitettyä kristin oppia, ei laata koskaan lukemasta. Mutta kaikista Lutheruksen tekemistä kirjoita on tällä kirjalla suurin arvonsa siitä, että tässä mainion Herran apostolin Paavalin esityksen mukaan ihan selvästi osoitetaan eroitus lain ja evankeliumin välillä ja selkeästi selitetään kristillisyyden ydin-oppi, oppi syntisen ihmisen vanhurskauttamisesta Jumalan tuomiossa uskossa Kristukseen. Mutta kirjalla on ijäti kiitettävä arvonsa ei ainoasti tämän tähden, vaan myös sentähden,
että siinä varsin selvästi selitetään myös oppi hyvistä töistäsi ja kristillisestä elämästä. Kirja on tätä
katsoen tällä ajalla meidän luulostamme mitä soveliain Suomen Sionille, jota nyt moninaiset lahvot
ja eriseurat huljuttavat, häiritsevät ja raatelevat. Tietysti on lahkolaisuus poikkeus puhtaasta opista
ja sellainen poikkeus syrjään on aina seuraus siitä, että seurakunnassa on jotakin tärkeää opinkappaletta teroitettu taikka yksipuolisesti taikka ei ollenkaan, jota lahkolaisuus jyrkästi vastustaa, mutta
kallistuu samallansa vastustus-innostansa toiselle puolelle syrjään liika paljon. Tätä et nyt enää auta
vastustamalla, vaan niin että puhdas oppi kaikessa täydellisyydessänsä asetetaan eteen. Mutta usein
on riita-asioissa niin, että puolueet ovat tottuneet epähuomiolla katselemaan toinen toistansa ja ovat
siis keskensä kykenemättömät sovintoa aikoin saamaan. Tässä on siis välittäjä tarpeellisella arvolla
ja puhtaalla suoralla opilla paikallansa ja sellainen mies on vanha Lutheruksemme. Hän karsii pois
kaikki lahkolaisuudet ja kaikki poikkeukset opissa, jonka saamme hänen suustansa puhtaana, suorana, elävänä ja elähyttävänä; sillä Jumalan sana tekee myös eläväksi ja luo uudet sydämmet ja mielet
meihin. Samalla: meillä on syytä odottaa ja toivoa, että jokainen lukia aina yhä lisääntyvällä ihastuksella on siunaukseksensa ja hengellisen elämänsä vartuttamiseksi lukeva ja tutkiva tätä kirjaa, johon myös itse sanan Herralta toivotamme hänelle runsasta siunausta. Kirjoitin Sääksmäellä Huhtikuussa 1876.

Gust. Dahlberg.

Tohtori Martti Lutheruksen alkulause
Galatian seurakunnille lähetetyn epistolan
selityksestä.

T

uskin uskon näin monisananen olleeni, julkisesti selittäessäni pyh. Paavalin epistolaa Galatian seurakunnille, kuin tämä
kirjainen näyttää. Ja kuitenkin tunnen kaikki
omiksi ajatuksikseni, jotka tässä kirjassa veljein suurella ahkeruudella näen kirjoitetuksi,
niin että minun täytyy tunnustaa julkisessa
esittelemisessä puhuneeni kaikki, milt'ei vaan
enemmänkin. Sillä sydäntäni hallitsee tämä ainoa uskonkappale, usko Kristukseen, josta,
jonka kautta ja johon kaikki hengelliset ajatukseni yöllä ja päivällä lähtevät ja palajavat. Ja
kuitenkin havaitsen tässä korkiasta, syvästä ja
äärettömästä viisaudesta käsittäneeni ainoasti
muutamia kehnoja ja vajavia etuisia ja niin sanoakseni paljaita murenia.
Sentähden häpeisinkin painon kautta ilmi
antaa niin suuren apostolin ja Jumalan valitun
aseen kirjasta tehdyt puuttuvat ja kehnot selitykseni, joll'ei minua vaatisi kainouttani häpeemään ja häpeemätä rohkia olemaan se loppumaton ja hirviä saastutus ja kauhistus, joka Jumalan seurakunnassa aina rajuaa, eikä nytkään
rajuamasta lakkaa vasten tätä ainoata ja vahvaa
kalliota, minkä vanhurskauttamisen opiksi kutsumme, se on, kuinka olemme synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta lunastetut ja ijankaikkisella elämällä lahjoitetut ei itsekauttamme (paljoa vähemmin töidemme kautta, jotka
ovat meitä itseä halvemmat) vaan toisen, Jumalan ainokaisen Pojan, Jesuksen Kristuksen
kautta.
Tätä kalliota ahdisti saatana jo paratiisissä,
koska hän vietteli esi-vanhempamme yrittämään omalla viisaudellansa ja voimallansa tulemaan Jumalan kaltaisiksi ja hyljäämään uskon Jumalaan, joka heille oli hengen antanut ja
luvannut sitä hoitaa. Kohta sittemmin pakotti
tämä miesmurhaaja ja valhettelia, aina kaltaisensa, toisen veljen toisen tappoon, vaan sentähden, että hurskas veli uskossa uhrasi otollisemman uhrin, ja hän itse, jumalaton, ei kel-

vannut Jumalalle, kuin uskotonna uhrasi hänelle töitä. Samaa uskoa vastaan nostatti saatana
sitte Kainin lasten kautta niin törkiän vainon,
että Jumala oli vihdoin vedenpaisumisella vaadittu puhdistamaan maan-piirin, ja puolustamaan uskon ja vanhurskauden saarnaajaa Noata. Kuitenkin jäi saatanalle siemen Noan kolmannessa pojassa Hamissa. Mutta kuka kertonee kaikki? Koko mailma on sitte rajunnut tätä
uskoa vastaan lukemattomilla epäjumalan palvelusten ja oppien miettimisillä, joissa niinkuin Paavali sanoo kukin vaelsi omaa tietänsä,
toivoen omilla töillänsä sovittavansa mikä
minkin jumalat eli jumalattaret, se on, ilman
toisen, Kristuksen, apua pelastettavansa pahasta ja synneistä, joista kaikki pakanain työt ja
kirjat yltä kyllin todistavat.
Mutta nämät eivät ole mitään Jumalan
oman kansan, Israelin eli synagoogan rinnalla,
jolle muiden suhteen oli lahjoitettu, ei ainoastaan luja lupaus isille ja sittemmin Jumalan,
enkelein kautta, antama laki, vaan jota myös
siinä alati vahvistettiin profeettain voimallisten
saarnain, ihmetöitten ja esimerkkein kautta. Ja
kuitenkin menestyi saatana, se on, oman vanhurskauden vimma, heidän seassansa niin, että
he, kaikki profeetat tapettuansa, surmasivat Jumalan Pojankin, heille luvatun Messiaksen, samasta syystä, että he, näet sen, opettivat ihmisen olevan Jumalalle otollisen Jumalan armosta, eikä omasta vanhurskaudestansa. Ja tämäpä
hamasta mailman alusta on perkeleen ja mailman pää väite: ”emme salli töitämme pahoina
pidettää, vaan Jumalan pitää hyväksi ottaman,
mitä ikänänsä teemme, ja kaikkein hänen profeettainsa suostuman siihen. Jolleivät sitä tee,
kuolkoot! Hukkukoon Aapeli, Kaini eläköön.
Se olkoon lakimme.” Niin tapahtuukin.
Mutta pakanoista kootussa seurakunnassa
on asia ajettu ja ajetaan niin toden todesta, että
synagogan kiukku käy paljaasta leikin teosta.
Sillä he eivät tunteneet Kristustansa, (niinkuin

Paavali sanoo), ja sentähden he kunnian
Herran ristiinnaulitsivat. Mutta pakanoista
koottu seurakunta ottaa ja tunnustaa Kristuksen Jumalan Pojaksi, meidän vanhurskaudeksemme tehdyksi ja veisaa, lukee ja opettaa sitä
julkisesti. Ja vaikka sen tunnustavat, niin kuitenkin ne samat, jotka kristillisenä seurakuntana tahtovat pidettää, surmaavat, vainoovat ja
vihaavat niitä, jotka eivät muuta usko, opeta
eikä tee, vaan että Kristus on juuri sama, miksi
heidänkin täytyy suullansa ja muototyöllänsä
hänen tunnustaa. Sillä he hallitsevat nyt Kristuksen nimessä, ja jos saisivat pitää semmoisen hallituksen ilman Kristuksen nimeä, niin
näyttäisivät julkisesti, mimmoisena hänen sydämmissänsä pitävät. Ja he pitävät hänen paljoa halvempana, kuin Juutalaiset, jotka pitävät
hänen kumminkin ”matona”, se on, ryövärinä,
ristiin syystä naulittuna, mutta meikäläiset pitävät hänen tarinana, niinkuin mokomat pakanainkin jumalat, niinkuin se kyllä nähdään Romissa paavin hovissa ja melkein koko Italiassa.
Kuin siis kristityt (siksi tahtovat kutsuttaa)
pitävät Kristuksen pilkkana, ja Kaini taukoomata surmaa Aapelin, ja saatanan kauhistus
nyt hallitsee mahtavimmin, on siis suuresti tarpeellinen selittää tätä kappaletta mitä ahkerimmasti, ja vastustaa saatanaa, joko sitte olemme
puheessa taidottomat taikka taitavat, oppimattomat taikka oppineet. Tätä kalliota pitää huudettaman ja, jos kaikki ihmiset olisivatkin ääneti, pitää itse kallioin eli kivein sitä huutaman.
Mielelläni teen minäkin tehtäväni ja sallin
tämän monisanaisen selitykseni käydä ulos,
kehoittaakseni kristiveljiäni vastustamaan saatanan koneita ja pahuutta, joka näinä viimeisinä päivinä on käynyt semmoiseen kiukkuus
tätä terveellistä, äsken taas valkeuteen tuotua,
Kristuksen tuntemista vastaan, että niinkuin tähänasti ihmiset näyttivät perkeleen riivaamiksi
ja villitsemiksi, niin näkyvät nyt itse perkeleet
häijympäin perkelien riivaamiksi, ja yli perkelienkin kiukun kiukuitseviksi, – niimpä suuresta syystä; sillä tämä totuuden ja elämän vihol-

linen huomaa kadotuksensa kauhian päivän
mitä pikemmin lähenevän, päivän, joka saattaapi hänen hirmullensa lopun, mutta jota me
pelastuksemme päivänä halajamme. Sillä hän
ei suotta joudu kaikkein vapisevain jäsentensä
ja voimainsa kanssa hämmästyksiin, niinkuin
kiinni siepattu varas eli huorintekiä, jonka
nouseva aurinko ilmi tuo ja valkeuteen saattaa.
Sillä (vaijeten paavin kauhistuksista) kuka
on koskaan kuullut, yhtähaavaa sellaisia hirviöitä ilmaantuneen, kuin näinä päivinä näemme jo yksin kasteenkertojissa? Niissähän saatana toden juuri kuin puhaltaisi ulos valtakuntansa viimeisen henkäyksen ja ajelee heitä
missä ikänä lienevät kauhialla sähinällä ja juuri kuin tahtoisi hän heidän kauttansa äkkiä ei
ainoastaan nurin narin kääntää koko mailman
kapinoilla, vaan myös epälukuisten lahkoin
kautta niellä koko Kristuksen ja hänen seurakuntansa. Niin ei hän kiukuitse eikä rajuaa
muita ihmisten uskontoja ja elämäntapoja vastaan, minä sanon huorintekiöitä, varkaita, murhaajia, valapattoisia, jumalattomia, uskontoa
solvaisevia ja uskottomia vastaan. Niin, niille
hän suo hovissansa hyvä rauhan, lempiästi
suosittelee heitä, ja mielistyy kaikkiin heidän
töihinsä. Niinkuin hän kristikunnan alussakin
jätti koko mailman epäjumalisuudet ja väärät
opit kajoomata rauhaan, jopa ahkerimmasti
hoitikin niitä, mutta ainoaa Kristuksen seurakuntaa ja uskoa hän ylehensä vaivasi ja sittemmin, kaikille lahkolaisille rauhan suotuansa,
häiritsi ainoastaan yhteistä kristinoppia; ja eipä
hänellä vielä tänäpänäkään muuta käsissä ole,
vaan tuo ainoa ainaisensa, vainota Kristustamme, (joka töitämme paitsi on vanhurskautemme) niinkuin hänestä on kirjoitettu: sinä olet
pistävä häntä kantapäähän. 1 Moseks. 3: 15.
mutta tällä emme juuri heitä vastusta, vaan
tämä selittelemäni Paavalin epistolasta tulee
nyt valkeuteen meikäläisten hyväksi, jotka minua Herrassa ahkeruudestani sekä kiittäkööt,
että anteeksi antakoot puuttuvaisuuteni ja rohkeuteni. Mutta jumalattomain en soisi ollenkaan tätä kiittävän, vaan härsyttelen sillä heidän jumalaansa, sillä (suurella hielläni) olen

minä tämän kirjoittanut ainoasti niille, joillenka apostolikin epistolansa kirjoitti, nimittäin
hätääntyneille, ahdistetuille, vaivatuille, kiusatuille ja uskossa raadollisille Galatalaisille,
(jotka sen yksinänsä ymmärtävätkin). Jotk'eivät semmoisia ole, kuulelkoot paavilaisia,
munkkeja, kasteenuudistajia ja monia muita
epälukusten viisauksien ja omien uskon oppien
sepitteliöitä, meitä jalosti lastakoot, älköönkä
ymmärtää huoliko.
Yksmielisinä liitto-veljinä (vaikka sanoissa riitaisina) karkaavat nyt paavilaiset ja kasteenuudistajat Jumalan seurakuntaa vastaan
tässä mielessä, että Jumalan työ on ihmisen
mahdollisuudesta. Sillä näinpä opettavat kasteenuudistajat: ei kasteesta mitään ole, joll'ei
ihminen ole uskova. Tästä perustuksesta välttämättömästi seuraa, ett'eivät Jumalan työt ole
mitään, joll'ei ihminen ole hyvä. Kaste tosin on
Jumalan työ, mutta paha ihminen tekee, ett'ei
se olekkaan Jumalan työ.
Tästä seuraa vielä: avioliitto, esivalta, palvelian tila ovat Jumalan töitä, mutta kuin ihmiset ovat pahoja, eivät olekkaan ne Jumalan töitä; aurinko, kuu, maa, meri, ilma ja kaikki ihmisen vallanalaiset ovat jumalattomain hallussa, mutta kuin he ovat jumalattomia, eikä hurskaita, sentähden ei ole aurinkokaan aurinko,
eikä kuu, maa, meri, ilma ole, mitä ovat. Itse
kasteenuudistajilla oli ruumis ja sielu ennen
uutta kastetta, mutta kuin eivät olleet hurskaita, sentähden ei ollut heillä totista ruumista ja
sielua. Eivät olleet heidän vanhempansakaan
(niinkuin itse tunnustavat) oikeita aviokumppaneita, kuin eivät olleet uudesti kastetuita,
sentähden ovat kaikki kasteenkertojatki äpäriä,
ja heidän vanhimpansa olivat huorintekiöitä ja
irstailioita. Ja sentään perivät he vanhimpainsa
tavarat, vaikka tunnustavat olevansa äpäriä ja
perintöön oikeuttomia. Kuka ei näkisi tästä,
että kasteenuudistajat ovat ei riivatuita ihmisiä,
vaan pahempain perkelein riivaamia perkeleitä.
Samati eivät lakkaa paavilaisetkaan vielä
tänäänkään vaatimasta töitä ja ihmisen mahdollisuutta armoa vastaan, ja veljiänsä kasteen-

uudistajia (kuitenkin sanoilla) vahvasti auttamasta. Sillä hännistä ovat nämät ketut kiinnitetyt vaikka päät ovat vastuksin. Päältä katsoen
ovat keskenänsä olevinansa suuret viholliset,
vaikka sydämmissään tosin samoin ajattelevat,
samaa opettavat ja puolustavat vastoin ainoaa
Vapahtajaamme, Kristusta, joka yksin on vanhurskautemme. Riippukoon siis jokahinen
kuin voi, lujasti tässä kappaleessa. Muut, haaksirikkoon joutuneet, sallimme vietää, kunnekka meri ja tuuli sattuvat, siksi että haahteen palajavat, taikka rannalle uivat. Suurin päävalitus
on, ettei ole rauhaa eikä valituksen loppua
odottamista niin kauvan kuin Kristus ja Belial
eivät sovi. Suku menee, toinen tulee. Jos toinen villitys katoo, kohta nousee toinen siaan;
sillä perkele ei makaa eikä torku. Jo minäkin
(vaikk'en mikään ole) taidan, Kristuksen palveliana kaksikymmentä vuotta oltuani, vakuuttaa enemmän kuin kaksikymmentä lahkoa ahdistaneen minua, joista muutamat tykkänänsä
hukkuivat, muutamat vielä värähtelevät kuin
kärpäset kuoleman kielissä siipiänsä.
Mutta saatana, tuo lahkovaraisten ihmisten
jumala, herättää joka päivä uusia eriseuroja,
niin ihan nykyään tämän lahvon, jota vähemmin tiesin aavistaa taikka odottaa, minä tarkoitan sitä lahkoa, joka opettaa, että Jumalan
kymmenet käskyt ovat heitettävät seurakunnasta pois, ettei ihmisiä saa peljättää lailla,
vaan Kristuksen armon kautta suloisesti kehottaa, että täytettäisiin tämä profeetta Mikan lause: ei teidän pidä saarnaaman: emme niin
ratki häpiään tule (Mik. 2: 6); ja juuri kuin
emme tietäisi taikka emme olisi koskaan opettaneet, että ahdistettuja ja särjetyitä henkiä on
oijennettava Kristuksen kautta, mutta kovia
Faraoita, joille Jumalan armoa turhaan saarnataan, lailla peljätettävä. Ja kuitenkin ovat itsekkin vaaditut saarnaamaan Jumalan vihan ilmestymistä pahain ja uskottomain ihmisten
yli; juuri kuin laki olisi taikka taitaisi olla
muuta kuin vihan ilmoitusta. Niin suuri on sellaisten itsensä tuomitsevain (Tit. 3: 11) ihmisten sokeus ja ylpeys.
Olkoot sentähden sanan saarnaajat, jos

Kristuksen päivänä tahtovat uskollisina ja toimellisina pidettää, vahvat siitä, ett'ei Paavali
turhia loperoinut, elikä mitättömiä ennustanut
sanoessaan: teidän seassanne pitää myös eriseurat oleman, että ne, jotka koetellut ovat,
teidän seassanne ilmoitettaisiin (1 Kor. 11:
19). jokainen Kristuksen palvelia, sanon minä,
tietäköön, ettei, kussa hän Kristusta puhtaasti
opettaa, nurjia ihmisiä, meikäläisistäkään, ole
suinkaan puuttuva, jotka seurakuntaa pyytävät
häiritä. Mutta tukekoon itseänsä tällä lohdutuksella, ett'ei yhtäkään rauhaa ole Kristuksen

ja Belialin, eli kärmeen ja vaimon siemenen
vaiheella; jopa iloitkoon kärsimästänsä lahkoja
ja näitä eripuraisia, toinen toisensa perästä
syntyviä henkiä; sillä meidän kerskauksemme
on tämä meidän omantuntomme todistus, että
lujasti ja hartaasti sodimme vaimon siemenen
puolesta kärmeen siementä vastaan. Purkoon
se kantapäähämme ja älköön lakatkokaan puremasta; emmekään vuorostamme taukoo tallaamasta häntä päähän Kristuksen, Ruhtinaamme ja totisen tallaajansa kautta, joka on ylistetty ijankaikkisesti. Amen.

Viisikymmentä töistä etsityn oman vanhurskauden kiitosta ja avua, apostolin Paavalin
Galatalaisille lähetetyn epistolan mukaa.
1 Se kääntää pois armosta, 1 Luku,
2 Ottaa vastaan toisen evankeliumin,
3 Eksyttää uskovaiset,
4 Kääntää Kristuksen evankeliumin toisin,
5 On kirous,
6 On ihmisiä miellyttävä saarna,
7 Kelpaa ihmisille,
8 Ei se ole Kristuksen palvelia,
9 On ihmisen jälkeen, eikä Kristuksen ilmoituksesta
10 Lain paras vanhurskaus on mitätön,
11 Hävittää Jumalan seurakuntaa,
12 Ei voi vanhurskauttaa, 2 Luku,
13 Tekee Kristuksessa vanhurskaat syntisiksi,
14 Tekee Kristuksen synnin palveliaksi,
15 Rakentaa entiselleen särjettyä syntiä,
16 Saattaa meidän ylitsekäyväisiksi,
17 Hylkää Jumalan armon,
18 Päättää Kristuksen hukkaan kuolleeksi,
19 Saattaa meitä hulluiksi Galatalaisiksi, 3 Luku,
20 Vimmaa,
21 Ei kuule totuutta,
22 Ristiinnaulitsee Kristuksen,
23 Sanoo p. Hengen saatavan töiden kautta,
24 Luopuu Hengestä ja lopettaa lihassa,
25 On kirouksen alla,
26 Lisää Jumalan testamenttiin ja kaipaa sitä,
27 Saattaa synnin ylimääräseksi,
28 Sulkee synnin alle,
29 Palvelee köyhiä säätyjä, 4 Luku,
30 Vaikuttaa, että evankeliumia hukkaan saarnataan,
31 Saattaa turhaksi kaikki, mitä on kärsitty ja tehty,
32 Saattaa orjaksi ja palkkavaimon pojaksi,
33 Ajaa pois perinnöstä palkkavaimon pojan kanssa,
34 Saa aikoin, että Kristus on meille hyödytön, 5 Luku,

35 Sitoo meitä taas pitämään kaikkea lakia,
36 Saa aikoin, että kadotamme Kristuksen,
37 Luovuttaa armosta,
38 Estää hyvin juoksemasta,
39 Tuottaa yllytyksen, joka ei ole Jumalasta,
40 On turmeluksen hapatus,
41 Saattaa opettajallensa tuomion,
42 Panee toisen toistansa puremaan ja syömään,
43 Käy lihan työstä,
44 Panee luulemaan jotakin olevansa, vaikkei mitään ole, 6 Luku,
45 Kerskaa muusta kuin Jumalasta,
46 Mielistyy lihallisiin lihallisesti,
47 Vihaa vainoa ristin tähden,
48 Ei pidä itsekkään lakia,
49 Kerskaa itseänsä lihallisten opettajasta, 50 Ei hyödytä mitään eikä kelpaa mihinkään.

Toinen, lyhye alkulause.
Rupesimme taas Herran nimessä selittämään Paavalin epistolaa Galatalaisille, ei esiin
tuodaksemme uutta ja outoa, koska nyt Jumalan armosta kaikki Paavalin kirjat ovat teille
tutut ja painon kautta levitetyt, vaan sentähden
että, kuten varottelen, tämä suurin vaara on likisinkin, että perkele tempaa pois puhtaan uskon opin ja taas tuo sekaamme töitten opin ja
ihmis-sääntöjä. Paljo siis hyödyttää, että tämä
uskon oppi pidetään tallella julkisen ja uperan
lukemisen ja kuulemisen kautta. Ja vaikka sitä
mitä hartaimmin tutkistellaan ja juurta jaksain
opitaan, ei ole vihollisemme perkele sentään
kuollut, vaan käy ympäri etsein kenen nielisi;
samate elää lihammeki vielä; ja vähällä sanot-

tu: kaikellaiset kiusaukset ahdistavat ja likistävät meitä joka haaralta. Sentähden et ole koskaan tätä oppia liiaksi selittänyt ja tyrkyttänyt.
Kuin se makaa sortuneena ja kadonneena on
koko totuuden tunto sortunut ja kadonnut.
Mutta kuin se viljoin vihoittaa, silloin kaikki
hyvä rehottaa: usko, totinen Jumalan palvelus,
Jumalan kunnia, varma tieto kaikista säädyistä
ja tiloista. Ettemme siis olisi tyhjän toimittajia,
niin taas ottakaamme kiinni siitä, mihin lopetimme, tämän sanan mukaan että: ihminen,
koska hän parhaansa tehnyt on, niin on se
tuskin aljettu; ja koska hän luulee sen päättäneensä, silloin se vielä paljo puuttuu, Syr.
18: 6.

P. Paavalin Galatian seurakunnille lähetetyn
epistolan aineesta.
1. Ensin on puhuttava asiasta, jota Paavali
tässä epistolassa ajaa. Ja asia on tämä: Paavali
tahtoo vahvistaa uskon, armon, syntein anteeksi saamisen, eli kristillisen vanhurskauden
opin, että meillä olisi täydellinen tieto eroituksesta kristillisen ja kaiken muun vanhurskauden vaiheella; sillä vanhurskaus on monenlainen.
2. Yksi on kansakunnallinen, sitä selvittelee keisari, maallisen ruhtinaat, viisaat ja lainoppineet. Toinen on kirkkolain mukainen, jota
opettavat ihmissäännöt, niinkuin paavin asetukset ja muut. Sitä terottavat ilman vaaraa
perheen vanhimmat ja lasten opettajat, kuin
vaan eivät sille anna syntejä palkitsevaa, Jumalaa sovittavaa ja armoa ansaitsevaa voimaa,
vaan määräävät ainoastaan tapain ohjeeksi
välttämättömiä komennoita ja määrätyitä vaarinpidäntöjä. Paitsi näitä on vielä kolmaski
vanhurskaus, lain eli kymmenen käskyn vanhurskaus, jota Moses opettaa. Tätä mekin opetamme, ensin uskosta opetettuamme. Uskon eli
kristillinen vanhurskaus on näitä kaikkia parempi, ja pitää näistä edellisistä mitä tarkimmasti eroitettaman. Sillä edelliset ovat kokonansa tätä päin vastaiset, osittain sentähden,
että ovat syntyneet keisarein laista, paavin
säännöistä ja Jumalan käskyistä, sekä sentähden, että niiden perustuksena on meidän työmme ja että saamme niitä aikoin puhtailla luonnon voimilla (niinkuin kouluviisaat sanovat)
taikka myös Jumalan avun annolla (sillä nämätki töitten vanhurskaudet ovat Jumalan lahja, niinkuin muutkin omistamamme edut).
Mutta tämä jaloin, nimittäin uskon vanhurskaus, – jonka Jumala paitsi töitämme lukee
meille Kristuksen kautta, ei ole kansallinen,
eikä tule kirkon menoin pitämisestä, ei Jumalan laistakaan, ei ole perustettu meidän töihimme, vaan on juuri päin vastoin vaan kärsivä eli
vastaan ottava vanhurskaus (niinkuin edelliset
ovat teollisia). Sillä emme tästä mitään tee eli

anna Jumalalle, vaan otamme ainoastaan vastaan, ja sallimme toisen, Jumalan, vaikuttaa itsessämme, sentähden kutsummeki kristillisen
vanhurskauden syystä passivam justiam (kärsiväksi vanhurskaudeksi). Ja tämä vanhurskaus
on syvä salaisuus, jota mailma ei ymmärrä,
eikä kristitytkään kylliksi sitä käsitä, ja kiusauksissa työläästi käsittävät. Sitä on siis aina
terotettava ja alinomaisella ahkeruudella harjoitettava. Joka ei sitä vaivoissa ja omantunnon
peljästyksissä käsitä, se ei voi olla seisovainen.
Sillä ei mikään muu saata omilletunnoille niin
varmaa ja vahvaa lohdutusta, kuin tämä kärsivä eli vastaanottava vanhurskaus.
3. Mutta semmoinempa on ihmisen luonnon heikkous ja surkeus, ett'emme omantunnon peljästyksissä ja kuoleman vaarassa muuta
katso, kuin töitämme ja omaa mahdollisuuttamme ja lakia. Ja koska laki näyttää meille
syntimme, kohta muistuu mieleemme pahoin
kulutettu elämämme. Siinä silloin huokaa syntinen sydämmen haikeudella ja ajattelee: voi,
kuinka häijysti olen elänyt! Jospa suotaisiin
minun kauvemmin elää, niin elämäni parantaisin y. m. Ja tästä oman vanhurskauden kuvasta
ei järki ikänänsä päästä, eikä voi yletä Kristuksen vanhurskauden katsantoon, vaan riippuu
päänänsä töissä. Ja saatana, joka tuntee tämän
ihmisen luonnon heikkouden, lisää näitä ajatuksia ja yrittää niitä. Niin ei taida silloin toisin
käydä, vaan että omatunto mitä enimmin vapisee, hämmästyy ja pelkää. Sillä synnin tunnossa ja pelvossa on ihmisen sydämmelle mahdotonta itsestänsä saada lohdutusta ja katsella sulaa armoa eli rohkiasti poistaa kaikkea väitettä
ja puhetta töistä, sillä siihen eivät ulotu ihmisen voimat, ajatukset, ei ymmärrys, eikä Jumalan lakikaan. Se tosin kaikista mailmassa on
suurin, mutta paljo puuttuu, että se rauhoittaisi
peljästynyttä omaatuntoa, se vaan enemmin
murehduttaa sitä ja epäilykseen vaivuttaa. Sillä
lain kautta synti suuremmaksi tulee. Rom. 7: 7.

4. Ei ole siis ahdistetulla omallatunnolla
yhtään muuta neuvoa päästä epäilyksestä ja
ijankaikkisesta kuolemasta, vaan tarttua Kristuksessa tarittuun armolupaukseen, jonka käsitettyä omatunto rauhoittuu ja sanoo uskalluksella: en pyydä omaa vanhurskautta, sen tosin
pitäisi minulla oleman ja minun tekemän, ja
olkoon niinkin, että se minulla olisi eli minä
sen tekisin, en taida kuitenkaan luottaa siihen,
enkä asettaa sitä Jumalan tuomiota vastaan.
Sentähden hyljään minä kaiken tehtävän ja
oman vanhurskauden ja Jumalan la'inkin vanhurskauden, ja ryhdyn yksinkertaisesti vastaanottavaan vanhurskauteen, joka on armon,
laupiuden vanhurskaus, jossa syntein anteeksi
antamus on, lyhyesti: ryhdyn Kristuksen ja
pyh. Hengen vanhurskauteen, jota emme tee,
vaan sallimme Herran tehdä; jota ei meillä ole,
vaan jonka vastaanotamme, jonka Isä Jumala
Jesuksen Kristuksen kautta lahjoittaa meille.
5. Niinkuin ei maa itse siitä sadetta, eikä
osaa omalla palveluksella eli voimilla sitä ansaita, vaan ottaa sen ylhäältä taivaallisena lahjana vastaan, niin Jumalaki lahjoittaa meille,
töitämme ja ansiotamme pait, tämän taivaallisen vanhurskauden. Yhtä vähän kuin kuiva
maa itsestänsä taitaa synnyttää itsellensä runsasta ja hedelmällistä sadetta, yhtä vähän
voimme mekin ihmiset voimillamme ja töillämme toimittaa itsellemme tätä jumalallista,
taivaallista ja ijankaikkista vanhurskautta, joll'ei sitä armosta luettaisi meille Jumalan sanomattomana lahjana. Kristityn suurin taito ja
viisaus on siis olla la'ista, töistä ja omasta vanhurskaudesta ihan tuntemattoman ja tietämättömän, erinomattain koska omatunto taistelee
Jumalan tuomion kanssa; niinkuin niiden, jotka eivät ole kristityitä, suurin viisaus on, tuntea, ymmärtää ja vaatia lakia, lain töitä ja teollista vanhurskautta.
6. Mutta ihmeellistä ja outoa on mailman
mielestä opettaa kristityitä, että opettelisivat
olemaan laista tietämättömät ja elämään Jumalan edessä, juuri kuin ei lakia ollenkaan olisi.
Sillä jolles ole laista varsin tietämätön ja sydämmestäs varmaan päätä, ettei yhtään lakia

eikä Jumalan vihaa ole, vaan sula armo ja laupius Kristuksen tähden, et taida autuaaksi tulla; sillä lain kautta synnin tunto tulee. Rom.
3: 20. Mutta mailmassa pitää päin vastoin lakia
ja töitä niin vaadittaman, kuin ei yhtään lupausta eli armoa olisi, kovain, ylpeitten ja paatuneitten tähden, joillenka silmiin ei muuta
asetettako kuin lakia, että peljästyisivät ja nöyrytettäisiin. Sillä laki on annettu sellaisia peljättämään ja kuolettamaan ja vanhaa ihmistä
kurittamaan. Sekä armon että vihan sana pitää
oikein jaettaman, niinkuin apostoli 2 Tim. 2
opettaa.
7. Tässä tarvitaan sentähden toimellista ja
uskollista Jumalan huoneenhaltiaa, joka pitää
lain rajoissansa. Joka opettaa ihmiset vanhurskautettavan Jumalan edessä lain kautta, hän
käy ylitse lain piirin, ja sekoittaa nämät molemmat vanhurskaudet, tekevän ja kärsivän, ja
on häijy opettaja, sillä ei hän jaa oikein. Mutta
joka sitä vastaan panee lain ja työt vanhalle ihmiselle, mutta lupauksen ja armon uudelle, hän
jakaa oikein. Sillä liha eli vanha ihminen, laki
ja työt ovat yhdistettävät, samate myös henki
eli uusi ihminen, lupaus ja armo. Sentähden
koska näen ihmisen, jota kyllin on runnellut
laki ja peljättänyt synti, lohdutusta sitovana,
silloin on aika, temmata hänen silmistänsä laki
ja tehtävä vanhurskaus, ja asettaa evankeliumin kautta siaan Kristuksen vanhurskaus, joka,
sulkein Moseksen lakinensa ulos, tarjoo lupauksen Kristuksesta, joka tuli ahdistettuin ja
syntisten hyväksi. Silloin oijetaan ihminen ja
käsittää toivon, eikä ole enää lain, vaan armon
alla, niinkuin Paavali (Rom. 6: 14) sanoo: ”ette
ole lain, vaan armon alla.” Kuinka ei (ole hän)
lain alla? Uuden ihmisen puolesta, johon ei
lain tule (mitään). Sillä lailla on rajansa Kristukseen asti, niinkuin Paavali edestäänkin sanoo: Laki on ollut meidän opettajamme
Kristuksen tykö. Gal. 3: 24. Koska hän tulee,
niin Moses lakineen lakkaa, ynnä myös ympärileikkaus, uhrit, sabbatti, lakkaavat kaikki
Profeetatkin.
8. Tämä on autuusoppimme: me opetamme tyysten eroittamaan toisistansa nämät kaksi

vanhurskautta: teollinen (töitten) ja vastaanottava vanhurskaus, ettei toisihinsa sotkettaisi
elämää ja uskoa, töitä ja armoa, maallista hallitusta ja uskontoa. Kumpikin on tosin tarpeellinen, mutta kumpikin on pidettävä rajoissansa.
Kristillinen vanhurskaus koskee uutta ihmistä,
lain vanhurskaus vanhaa, joka on lihasta ja verestä syntynyt. Tämän, niinkuin aasin niskoille
on kuorma sälytettävä, sitä painamaan, ja älköön saako se nauttia hengen eli armon vapautta, pait jos pukee yllensä uuden ihmisen
Kristuksen uskossa (mikä ei kuitenkaan tässä
elämässä täydellisesti tapahdu), silloin hyväksensä nauttikoon sanomattoman armon valtakuntaa ja lahjoja. Tätä sanon sen vuoksi, ettei
kukaan luulisi meidän hyljäävän taikka estävän hyviä töitä, josta paavilaiset meitä väärin
syyttävät, ymmärtämättöminä sekä siitä, mitä
itse puhuvat, että siitä, mitä me opetamme. He
tuntevat ainoastaan lain vanhurskauden, mutta
tahtovat kuitenkin päättää opista, joka on kaukana ja ulkona laista, josta lihallisen ihmisen
on mahdoton päättää. Heidän on sentähden
täytynyt pahentua, kuin eivät ulotu lakia korkiammalle näkemään. Kaikki ylipuolella lakia
on siis heille suurin pahennus.
9. Me jälleen ikäänkuin määrimme kaksi
mailmaa, toisen taivaallisen, toisen maallisen.
Näihin asetamme nämät kaksi vanhurskautta
erinään ja mitä kauvimmaksi toisistansa. Lain
vanhurskaus on maallinen, ajaa maallisia asioita, sen kautta teemme hyviä töitä. Mutta kuten
maa ei kasva hedelmää, joll'ei se ensin ole taivaasta kastettu ja hedelmälliseksi saatettu, niin
emmekään, lain jälkeen paljonkin tehdessämme, kuitenkaan mitään tee, emmekä, lakia
täyttäessämme sitä täytä, joll'emme ensin, töitämme ja ansiotamme paitsi, ole vanhurskautetut Kristuksen vanhurskauden kautta, jolla ei
ole mitään tekemistä lain vanhurskauden kanssa eli maallisen ja meidän oman vanhurskautemme kanssa. Sillä edellinen vanhurskaus on
taivaallinen ja kärsivä, jota ei meillä ole, vaan
jonka taivaasta saamme, jota emme tee, vaan
omistamme uskolla, jonka avulla astumme
kaikkein lakein ja töitten yli. Niinkuin me

olemme kantaneet, sanoo Paavali 1 Kor. 15:
49, maallisen kuvaa, niin pitää meidän
myös kantaman taivaallisen kuvaa, joka on
uusi ihminen uudessa mailmassa, kussa ei yhtään lakia, syntiä, omaatuntoa ja kuolemaa ole,
vaan vapain ilo, vanhurskaus, armo, rauha, elämä, autuus ja kunnia.
10. Emmekö siis mitään tee, mitään tee,
mitään työskentele, saadaksemme tätä vanhurskautta? Vastaus: emme mitään; sillä tämä
vanhurskaus on juuri, ei mitään tehdä, ei mitään kuulla, ei mitään tietää laista eli töistä,
vaan yksin tämän tietää ja uskoa, että Kristus
meni Isän tykö, eikä nähdä meiltä; että hän istuu taivaassa Isän oikialla kädellä, ei tuomarina, vaan meille Jumalan tekemänä viisautena,
vanhurskautena, pyhyytenä ja lunastuksena,
pian sanottu, hän on Ylipappimme, rukoilee
puolestamme, ja hallitsee meitä ja meissä armolla. Siellä ei nähdä yhtään syntiä, ei yhtään
peljätystä, ei tunneta yhtään omantunnon puremista. Tähän taivaalliseen vanhurskauteen ei
synti pääse; sillä kussa ei lakia ole, ei siellä
ylitsekäymistäkään ole. Koska ei siis synnillä
ole täällä tilaa, ei ole pahaa omaatuntoakaan,
ei pelkoa eikä ahdistusta. Tässä sanoo Johannes, 1 Joh. 3: 9, Jokainen kuin Jumalasta
syntynyt on, ei se syntiä tee. Mutta jos omatunto pelkää, on se merkki siihen, että armo on
pantu ja kadotettu silmistä, ja että ei nähdä peitossa olevaa Kristusta. Mutta kussa Kristus tosiaan nähdään, siellä on välttämättömästi täysi
ja täydellinen ilo Herrassa, ja omantunnon rauha, joka varmaan näin päättää: vaikka olen
syntinen vastoin lakia ja lain vanhurskautta, en
kuitenkaan sentähden epäile, en sentähden
kuole, sillä Kristus elää, joka on ijankaikkinen
ja taivaallinen vanhurskauteni ja elämäni. Tässä vanhurskaudessa ei ole minulla yhtään syntiä, (pahaa) omaatuntoa eikä kuolemaa. Nykyisen elämän ja sen vanhurskauden suhteen olen
minä tosin syntinen, Aatamin lapsena, kussa
laki kantaa päälleni, kuolema hallitsee, ja viimein nieleekin minun; mutta paitsi tätä elämätä on minulla toinen vanhurskaus, toinen elämä, joka on Kristus, Jumalan Poika, joka on

synnistä ja kuolemasta tietämätön, vaan on
vanhurskaus ja ijankaikkinen elämä, jonka tähden kuollut ja tuhvaksi muuttunut ruumiinikin
on nouseva ylös ja vapahdetaan lain ja synnin
orjuudesta, ja ynnä hengen kanssa pyhitetään.
11. Niinkauvan kuin täällä elämme, pysyvät nämät molemmat. Lihaa kannustaa, kiusauksilla koettelee, murehduttaa ja särkee lain
vanhurskaus, joka olisi tehtävämme. Mutta
Kristuksen vanhurskauden kautta hallitsee,
iloitsee ja pelastetaan henki, joka tietää omistavansa Isän oikialla kädellä taivaassa istuvan
Herran, joka hävitti lain, synnin, kuoleman ja
jalkainsa alla tallasi kaiken pahan, sitoi ja sai
niistä jalon voittokunnian itse kauttansa. Kol.
2: 15. Tässä epistolassa pyytää siis Paavali ahkerasti opettaa, vahvistaa ja säilyttää meitä tämän jaloimman ja kristillisen vanhurskauden
täydellisessä tunnossa. Sillä koska tämä kappale uskon vanhurskaudesta hukataan, silloin on
koko kristinoppikin hukattu. Sillä kuka ikänänsä eksyy uskon eli kristillisen vanhurskaudesta, hänen täytyy langeta jälleen omaan vanhurskauteen, se on, hänen täytyy, kadotettuansa Kristuksen, kallistua töiden luottamukseen.
12. Sen näemme vielä hurma hengissä,
lahkoin sepittäjissä, jotka eivät mitään opeta,
eivätkä osaa opettaa tästä armon vanhurskaudesta. Sanat tosin ovat he ammentaneet meidän suustamme ja kirjoistamme, sentähden he
puhuvat ja kirjoittavat paljaita sanoja. Mutta
itse asiaa eivät he voi opettaa, vaatia eikä teroittaa, sillä sitä eivät ymmärrä eivätkä voi
ymmärtää, kuin rippuvat ainoastaan lain vanhurskaudessa. He ovat siis ja pysyvät töiden
vaatioina, eivätkä pääse omasta vanhurskaudesta. Sentähden pysyvätkin samoina, kuin
paavisinakin olivat, paitsi että miettivät uusia
nimiä ja uusia töitä, asia kuitenki pysyy samana; juuri kuin myös Turkkilaisetki tekevät toisenlaisia, kuin paaviset, (ja) paaviset tekevät
toisia töitä kuin Juutalaiset y. m. Mutta vaikka
toiset tekisivätkin ulkoa katsoen loistavampia,
jalompia ja vaikeempia töitä kuin toiset, on
asia luontoansa kuitenki sama, vaikka muotoansa toisenlainen, se on, muodon ja nimen

suhteen ovat työt erilaisia, mutta ovat töitä ainakin ja ne, jotka niitä tekevät, eivät ole kristityitä, vaan tekopyhiä ovat he ja semmoisina
pysyvätkin, joko he sitte kutsutaan juutalaisiksi, mahomettisiksi, paavisiksi, kasteenuudistajiksi, eli miksi muuksi hyvänsä.
13. Sentähden aina niin kertokaamme,
vaatikaamme ja teroittakaamme tätä kappaletta
uskosta eli kristillisestä vanhurskaudesta, että
se pysyisi alinomaisessa harjoituksessa, ja taiten eroitettaisiin omasta eli lain vanhurskaudesta. Muuten emme voi säilyttää oikeaa oppia
autuudesta vaan tulemme kohta lain oppineiksi
(juristae), kirkon menolaisiksi, laillisiksi, paavisiksi, Kristus pimenee, eikä kukaan osaa seurakunnassa oikein opettaa ja oijentaa. Jos tahdomme sentähden olla saarnaajia ja muiden
opettajia, täytyy näiden asiain olla suurimpana
huolenamme, ja meidän on tyysten eroittaminen lain ja Kristuksen vanhurskaus toisistansa.
Keviä on sitä tosin sanoa, mutta koetuksessa ja
harjoituksessa on se kaikista vaikein, vaikkas
sitä mitä ahkerimmin teroittaisit ja harjoittaisit,
kuin kuoleman hetkellä tai muissa omantunnon kamppauksissa nämät kaksi vanhurskautta
likisemmin yhtyvät, kuin taikka toivoisit eli
tahtoisit.
14. Sentähden varaan minä nyt teitä, eritoten sieluin johdattajiksi hankkivia, ja itse kutakin erittäin, harjoittamaan teitänne tässä ahkeralla lukemisella ja rukoilemisella taitaaksenne
kiusauksessa opettaa ja lohduttaa omianne ja
muiden omia tuntoja ja johdattaa ne laista armoon, omasta vanhurskaudesta vastaanottavaan, lyhyesti Moseksesta Kristuksen suojaan.
Sillä perkeleellä on tapana omantunnon ahdingossa ja sodassa peljättää meitä lailla ja asettaa
silmiimme tunnon synneistämme, häijysti kulutetun elämämme, Jumalan vihan ja tuomion,
helvetin ja ijankaikkisen kuoleman, niin meitä
epäilykseen pakottaaksensa, allensa heittääksensä, ja Kristuksessa perin luovuttaaksensa.
Onpa hänellä vielä tapana panna vastaamme
evankeliumistakin muutamia lauseita, joissa
Kristus itse vaatii meiltä töitä, ja selkeillä sanoilla uhkaa kadotuksella niitä, jotka eivät sel-

laisia tehneet. Jos emme tässä nyt tietäneet
eroittaa näitä kahta vanhurskautta, joll'emme
tässä ole käsittäneet Jumalan oikialla kädellä
istuvaa Kristusta, joka on elämämme ja vanhurskautemme, joka Isän tykönä myös rukoilee meidän kurjain syntisten puolestamme, silloin olemma lain alla, emmekä armon alla,
eikä Kristus ole enää Vapahtaja, vaan lain säätäjä. Siellä ei liioin enää voi olla yhtään autuutta, vaan varma epäilys ja ijankaikkinen
kuolema on siellä seuraava.
15. Oppikaamme siis mitä ahkerimmin
eroittamaan nämät kaksi vanhurskautta, tietääksemme, minkä verran meidän on lakia
kuuleminen. Mutta äsken sanoimme, ettei laki
saa kristityssä käydä rajainsa yli, vaan hallita
ainoastansa lihaa, joka hänen haltuunsa onkin
annettu, ja hänen allansa pysyköönkin. Kussa
tämä tapahtuu, siellä on laki omissa rajoissansa. Mutta jos hän tahtoo valloittaa omantunnon, ja siinä hallita, katso, ettäs silloin olisit
toimellinen, oikein tasaisit, etkä omistaisi laille
enempää, kuin sille pitää omistettaman, vaan
sanoisit: kuules laki! Sinä tahdot tulla omantunnon valtakuntaan ja hallita siellä, ja nuhdella sitä synnistä, ja ryöstää sydämmeltä sen
ilon, kuin minulla on uskossa Kristukseen, ja
pakottaa minua epäilykseen, että minä epäileväisenä hukkuisin. Siinä käyt yli virkas määrän. Pysäy piireihis, ja harjoita valtaas lihassa.
Mutta omatunto jätä kajoomata; sillä minä
olen kastettu ja evankeliumin kautta kutsuttu
vanhurskauden ja ijankaikkisen elämän osallisuuteen, Kristuksen valtakuntaan, jossa omatuntoni löytää levon, kussa ei yhtään lakia ole,
vaan sula syntein anteeksi saaminen, rauha,
lepo, riemu, autuus ja ijankaikkinen elämä.

Älä siis niitä sekaisin sotke; sillä en minä kärsi
sinua, ankaraa hirmuvaltaa ja kauhiaa vaatiaa,
omassa tunnossani hallitsevana. Sillä omatuntoni on Jumalan Pojan istuin ja temppeli, ja
hän on vanhurskauden ja rauhan kuningas,
sekä suloisin Vapahtajani ja välimieheni. Hän
säilyttää omantunnon iloisena ja rauhoitettuna
evankeliumin terveellisessä ja puhtaassa opissa
ja tämän vastaanottavan vanhurskauden tuntemisessa.
16. Ja koska tämä vanhurskaus on sydämmessäni, silloin pisaroitsen minä hedelmöitsevänä sateena maan päälle, se on, astun toiseen
valtakuntaan, ja teen hyviä töitä, mitä ikänä
eteeni tulee. Jos olen sanan palvelia, niin saarnaan, lohdutan heikkomielisiä, jaan sakramenttejä; jos perheen vanhin, niin hallitsen huoneeni ja perheeni, kasvatan lapseni jumalisiksi ja
siveiksi; jos esivallan persona, niin toimitan
Jumalalta minulle uskotun virkani; jos palkollinen, niin pidän uskollisesti huolta isäntäni
kappaleista; lyhyesti; kuka ikänä varmaan tuntee Kristuksen olevan vanhurskautensa, hän ei
ainoastansa sielustansa ja ilolla hyvin toimita
kutsumuksensa töitä, vaan on myös rakkauden
tähden alamainen esivallalle, vieläpä tämän
väärille asetuksillekin, kuin myöskin (kussa
niin vaaditaan) altis kaikille nykyisen elämän
rasituksille ja vaaroille, kuin hän tietää Jumalan niin tahtovan, ja semmoisen kuuliaisuuden
hänelle kelpaavan.
17. Tähän asti olemme puhuneet asiasta,
jota Paavali otti ajaaksensa, johonka hänelle
väärät opettajat antoivat tilaa, pimittäessänsä
Galatalaisilta uskon vanhurskauden, joita vastaan hän ylistää ja puolustaa arvoansa ja virkaansa.

Ensimmäinen Luku.
1 v. Paavali, apostoli ei ihmisiltä, eikä
ihmisten kautta, vaan Jesuksen Kristuksen
kautta, ja Isän Jumalan, joka hänen kuolleista herättänyt on.
1. Nyt sanottuamme pää-asian ja osotettuamme Galatiaan lähetetyn epistolan ytimen,
puhumme vielä, ennen kuin itse asiaan ryhdymme, mistä syystä Paavali lienee tämän
epistolan kirjoittanut. Itse oli hän istuttanut
Galatiassa puhdasta evankeliumin oppia ja uskon vanhurskautta. Mutta kohta kuin hän oli
pois mennyt, tuli vääriä opettajia, jotka kumosivat kaikki, mitä hän oli istuttanut ja hyvin
opettanut. Sillä ei perkele taida kylliksi tuimasti väkivallalla ja kavaluudella sotia tätä oppia vastaan, eikä lepää, kunnes hän sen sortaa
alas, taikka hirmuvaltain taikka kuitenkin hurmahenkein kautta tärvelee, ja tunkee viimeiseltä sen siaan suruttomille ja kuorsuville ihmisille jumalatonta oppia, kuitenkin jumalisuuden
varjolla. Ja vaan siitä syystä, että puhtaasti
opetamme evankeliumin oppia, on saatana tänäpänäki vihollisemme ja yllyttää meitä vastaan mailman raivon ja lahkolaisten katkerimman vainon.
2. mutta evankeliumi on sellainen oppi,
joka opettaa korkeempia asioita, kuin mailman
viisaus, hurskaus ja jumalanpalvelus onkaan,
nimittäin syntein anteeksi saamista, joka armosta Kristuksen kautta annetaan y. m. Evankeliumi jättää kuitenkin arvoonsa, jopa ylistääkin niitä hyvinä Jumalan luomina. Mutta mailma pitää nämät luodut Luojaa parempana, tahtoopa niiden avulla synninkin pois pyhitä, vapahdettaa kuolemasta, ja ansaita ijankaikkisen
elämän. Sen hyljää evankeliumi. Mutta ei
mailma voi toisaalta kärsiä parhaimpia kappaleitansa kirottavan; sentähden painaaki se
evankeliumiin sen häpeäpilkun, että se muka
on kapinan nostava ja eksyttävä oppi, joka kukistaa valtakunnat, maat, esivallat, kuninkaat

ja keisarit, ja rikkoo sentähden sekä Jumalaa
että keisaria vastaan, hävittää lait ja asetukset,
turmelee hyvät tavat ja sallii itsekunki rankaisemata harjoittaa eljeitä mielensä perästä. Sentähden mailmakin ankarimmalla kiivaudella, ja
Jumalalle muka ollaksensa kuuliainen, vainoo
tätä oppia, ja kammo sen opettajia ja seuraajia
vahingollisimpana ruttona maan päällä.
3. Sitten tallataan perkelekkin evankeliumin opin kautta, hänen valtakuntansa kukistetaan, laki, synti ja kuolema temmataan häneltä
pois, (joilla juuri kuin mahtavimmilla ja voittamattomimmilla hirmuhaltioilla hän ijesti koko
ihmissuvun valtaansa.) Sitte siirretään hänen
vankinsa pimeyden ja orjuuden valtakunnasta
valkeuden ja vapauden valtakuntaan. Tätäkö
nyt perkele kärsisi? Eikö tämä valheenisä kokisi kaikin voimin ja kurin pimittää, tärvellä ja
päänänsä repiä ylös tätä autuuden ja ijankaikkisen elämän oppia? Paavali kumminki valittaa tässä ja muissa epistolissansa saatanan sitä
hyvin kyllä jo aikoin saaneen apostoleinsa
kautta, vielä hänen eläessänsä.
4. Sitä samaa mekin vielä valitamme ja suremme, että saatana on enemmän vahingoittanut evankeliumia palveliainsa, hurmahenkien
kautta, kuin kaikkein kuningasten, ruhtinasten
ja pispain kautta,jotka sitä väkivallalla ovat
vainonneet ja vieläkin vainoovat. Ja joll'emme
olisi täällä Wittenbergissä niin hartaasti ja ahkerasti valvoneet ja työskennelleet istuttaen ja
opettaen tätä oppia, emmepä näin kauvan olisi
pysyneet yksimielisinä, vaan jo aikoja sitte olisi meidäkin keskellämme lahkoja syntynyt.
Mutta kuin kiinteästi ripumme tässä opissa,
sitä alati teroitamme, pitää se meidät parhaimmassa sovinnossa ja rauhassa. Toiset, jotka
joko ovat siitä huolettomia taikka tahtovat
opettaa muuta muka parempaa, muljahtavat
monenlaisiin ja vahingollisiin eksytyksiin ja
lahkoihin, joista ei tule loppua, ja hukkuvat.

Olemme tässä tahtoneet ohimennen ilmoittaa,
että evankeliumi on sellainen oppi, joka kiroo
kaikki vanhurskaudet ja ylistää ainoaa Kristuksen vanhurskautta, ja antaa sen hyväiliöille
omantunnon rauhan ja kaikki hyvät, mutta että
mailma sitä yhtäkaikki katkerimmasti vihaa ja
vainoo y. m.
5. Sanoin Paavalilla olleen syynä kirjoittamaan tätä epistolaa sen, että Galatiassa, kohden hänen pois mentyänsä, oli vääriä opettajia
repimässä, mitä hän paljolla työllä ja kauvan
aikaa oli rakentanut. Mutta väärät opettajat ja
väärät apostolit olivat miehiä suuresta arvosta
ja fariseusten lahvosta, jotka kansan kuullen
upeillen kehuivat olevansa Juutalaisten pyhää
ja valittua kansaa, Israelilaisia Abrahamin siemenestä, omistavansa lupaukset, esi-isät y. m.,
niin aina, olevansa Kristuksen palvelioitakin ja
apostolein opetuslapsia, joiden seurassa olivat
oleskelleet ja nähneet heidän merkkejänsä,
ehkä lienevät itsekki tehneet merkkejä; sillä
Kristus todistaa Math. 7: 22, että jumalattomatki tekevät ihmeitä. Paitsi sitä halvensivat
(kuten kuinkin) Paavalin arvoa sanoen: miksi
Paavalia niin erinomaisesti kiitätte ja kunnioitatte? Kaikkein viimeisenä on hän kääntynyt
Kristukselle. Me olemme apostolein opetuslapsia ja likisiä ystäviä, me näimme Kristuksen
tekevän ihmeitä ja kuulimme hänen saarnaavan, Paavali on nuorempi ja halvempi meitä,
eikä Jumala uskottavasti salli meidän erehtyä,
jotka olemme pyhää kansaa, Kristuksen palvelioita ja saimme pyhän Hengen. Sitte on meitä
montakin, Paavali on yksin, ei hän ollut apostolein seurassa, ei nähnyt Kristustakaan, vaan
on aivan kauvan vainonnut Kristuksen seurakuntaa. Jättäisikö Jumala yhden Paavalin toten
niin monta seurakuntaa harhailemaan?
6. Kuhunka nyt kaupunkiin eli maahan
tämmöisiä kuuluisia miehiä tulee, niin ihmiset
heitä kohta ihmettelevät ja he tällä hurskauden
varjolla pettävät yksinkertaista kansaa, jopa
oppineitakin ja johonki määrin uskossa vahvistettuja, liiatenki koska edellisten tavalla kehuvat olevansa patriarkkain siemenestä ja Kristuksen palvelioita ja apostolien opetuslapsia y.

m. Paaviki, jolta puuttuu raamatusta puolta,
panee samate meitä vastaan tuon ainoan ja alituisen todistuksensa: seurakunta, seurakunta.
Luuletko Jumalan niin kovin suuttuneen, että
hän, harvain vääräuskoisten mieliksi, hyljäsi
koko seurakuntansa? Luuletko, että hän olisi
antanut seurakuntansa erehtyä niin monta vuosisataa? Ja semminki siitä pitää hän hellittämätä kiinni, ettei seurakunta ikänä alaltaan mullistu. Niinkuin nyt sellainen todistus saa monta
huljumaan, samate saattivat Paavalin aikana
väärät apostolit, itseänsä ihmeellisesti kehumalla, Galatalaiset haltuunsa, niin että Paavali
kadotti arvonsa ja hänen oppinsa joutui epäluulon alaiseksi.
7. Tätä turhaa kehumista ja vääräin apostolein korskaa vastaan korottaa Paavali vahvasti
ja suurella rohkeudella omaa apostoli-arvoansa, ja ylistää sangen upeesti kutsumustansa, ja
vastaa virkansa puolesta ja, mitä hän pitkinä
päivinä ei tehnyt, – ei lupaa hän välttää ketään,
ei apostoleitakaan, saatikka heidän opetuslapsiansa. Ja, kohentaaksensa heidän farisealaista
ylpeyttänsä ja kovaa otsaansa, kertoo hän Antiokiassa tapahtuneen tapauksen, kussa hän oli
Pietariakin vastustanut. Hän, ilman sitä ei mistään huolien, selkiään kertoo suuren pahennuksen, josta hän rohkeni syyttää ja nuhdella itse
Pietaria, joka oli apostoleista etevin, ja oli nähnyt Kristuksen, ja ollut hänen kanssansa ystävällisemmässä kanssakerrassa. Apostolihan
minäkin olen, sanoo hän, ja sittenki semmoinen, joka en valita mitkä muut ovat, niin aina,
enpä peljännyt nuhdella Pietariakaan, muiden
apostolein patsasta.
8. Lyhyesti: kahdessa ensimmäisessä luvussa ei hän, pian sanottu, muuta aja, vaan
ylistää kutsumustansa, virkaansa ja evankeliumiansa, ett'ei se ole ihmisellinen, ett'ei hän ole
sitä ihmiseltä saanut, vaan Jesuksen Kristuksen
ilmoituksen kautta; samate, että, jos hän itse
taikka enkeliki taivaasta saarnaisi toista evankeliumia, paitsi mitä hän saarnannut on, se olkoon kirottu.

Kutsumuksen vissiydestä.
9. Mitä tahtoo Paavali tällä kehumisellansa? Minä vastaan: tämä yleinen lauselma tarkoittaa, että jokaisen Jumalan sanan palvelian
tulee olla vissin kutsumuksestansa ja taitaman
Jumalan ja ihmisten edessä uskalluksella kerskata siitä, että hän kutsuttuna ja lähetettynä,
saarnaa evankeliumia. Niinkuin kuninkaanki
lähettiläs kerskaa ja on ylpeä siitä, ett'ei tule
erikoisena personana, vaan kuninkaan lähettiläänä, ja tämän kuninkaan lähettilä-arvon tähden annetaan hänelle kunnia, käymään etupäässä ja istumaan ylimmäisellä sialla, mitä
hän ei olisi saanut, jos olisi paikalla ollut erikoisena personanan. Olkoon siis evankeliumin
saarnaajaki vissi siitä, että hänellä on jumalallinen kutsumus. Sekin hyödyttää, että hän Paavalin tavalla kansan kuullen ylistää ja kehuu
kutsumustansa, sanankuulioilta arvoa voittaaksensa, niinkuin kuninkaallinen lähettiläskin
ylistää lähetystänsä. Ja se ei ole turhaa öyhtäilemistä, vaan tarpeellista kerskaamista, sillä
kiittää hän ei itseänsä, vaan kuningasta, joka
hänen lähetti, jonka arvon hän tahtoo kunnioitetuksi ja pyhänä pidetyksi, ja koska hän käskee alamaisia kuninkaan nimessä jotain tekemään, ei sano hän: me pyydämme, vaan: ”me
käskemme”, ”tahtomme on, että se tehdään” y.
m. Mutta erikoisena personana hän sanoo: ”me
pyydämme y. m.”
10. Niin myös, koska Paavali jalosti ylistää kutsumustansa, ei hän röykkeästi korota itseänsä, niinkuin moni luulee, vaan hän ylistää
virkaansa tarpeellisella ja pyhällä kopeudella,
niinkuin Rom. 11: 13 sanoessaan: että minä
pakanain apostoli olen, ylistän minä minun
virkaani, se on minä tahdon, että ihmiset ottaisivat minun vastaan ei Paavalina Tarsista,
vaan Paavalina, Jesuksen Kristuksen lähettiläänä ja apostolina. Ja tätä tekee hän vaatimuksesta, voittaaksensa itsellensä sanankuuliainsa
arvon, että he, kuullessansa häntä, tulisivat
hartaiksi, mieluisiksi ja opetusta mielellänsä
vastaan ottaviksi. Sillä eivät he silloin kuule
yksinkertaista Paavalia, vaan Paavalissa hänen
lähettäjäänsä, itse Kristusta ja Isää Jumalaa. Ja

niinkuin ihmiset ovat velkapäät pyhästi kunnioittamaan Jumalan korkeutta ja majesteettia,
samate tulee heidän myös suurimmalla kunnioittamisella vastaan ottaa ja kuulla hänen lähettämiänsä miehiä, jotka meille tuovat hänen
sanansa.
11. On siis tämä lause kallis, koska Paavali
niin upeilee ja kerskaa kutsumuksestansa, että
hän kaikki muut korvallansa ylenkatsoo. Jos
kuka muu ihmisten tavalla niin ylenkatsoisi
kaikkia muita rinnallansa ja pitäisi itseänsä
kaikkia parempana, niin olisi se kelpo hulluttelemista, jopa raskas syntikin. Mutta tässä on
semmoinen kerskaus tarpeessa, joka koskee ei
Paavalin eli meidän, vaan Jumalan kunniaa,
jolle niin ylistystä ja kiitosta uhrataan. Sillä
semmoisen kerskaamisen kautta tulee Jumalan
nimi eli armo ja laupius mailmalle tutuksi.
Sentähden alkaa hän epistolansa Galatiaan
näin:
Paavali apostoli, ei ihmisiltä y. m.
12. Paavali toruu kohta alussa vääriä opettajia, jotka kopeilivat siitä, että olivat apostolein opetuslapsia ja heidän lähettämiänsä, mutta katsoivat Paavalin ylön, niinkuin sen, joka
ei ollut apostolein opetuslapsia ja jota ei kukaan lähettänyt evankeliumia saarnaamaan,
vaan oli muka tullut, tiesi hänen kuka mistä, ja
tunkeutunut omin päin tähän virkaan. Näitä
vastaan puolustaa Paavali kutsumustansa, sanoen: kutsumukseni on saarnaajainne mielestä
halpa, mutta mitkä hyvänsä lienevätkin ne teidän tykönne tulleet, ainakin ovat taikka ihmisten lähettämiä taikka ihmisten kautta lähetettyjä, se on, he tulivat taikka itsestänsä ilman kutsumusta taikka muiden kutsumuksesta. Mutta
minun kutsumukseni ei ole ihmisiltä eikä ihmisten kautta, vaan on yli kaiken kutsumisen,
kuin mikä nyt jälkeen apostolein kutsumisen
on mahdollinen. Paavali on, näet sen, saanut
kutsumuksensa Jesuksen Kristuksen ja Isän Jumalan kautta y. m.
13. Kuin Paavali sanoo ihmisiltä, niin ymmärrän sen niistä, jotka itse kutsuivat itsensä ja
(opetusvirkaan) tunkevat, vaikkei heillä ole Ju-

malan eikä ihmisten kutsumusta ja lähetystä,
vaan juoksevat ja puhuvat itsestänsä, niinkuin
nyt hurmahenget kaikin loukoin matelevat, ja
etsivät paikkoja, joissa myrkkyänsä oksentaisivat, eivätkä tule yhteisiin seurakuntiin, taikka
tulevat sinne, kussa evankeliumi entiseltään on
istutettu. Sen kutsun minä ihmisiltä. Ihmisen
kautta jällen ne, joilla on jumalallinen kutsumus, mutta ihmisen kautta. Jumalallinen kutsumus on kahdellainen, toinen tapahtuu välikappaleen kautta, toinen ilman välikappaletta.
Nyt kutsuu Jumala meitä saarnavirkaan välikappaleen kautta, se on ihmisen kautta. Apostolit jällen kutsui Kristus itse ilman välikappaletta, samate Jumala itse Profeetat vanhassa
testamentissä. Sitten kutsuivat apostolit opetuslapsensa, niinkuin Paavali Timoteuksen, Tituksen y. m., jotka sitte kutsuivat pispoja, kuten Tit. 1: 5, luetaan; ja pispat kutsuivat ne, jotka heidän siaansa astuivat. Tämmöinen kutsuminen on näihin asti kestänyt, ja kestää mailman loppuun asti, ja on välikappaleellinen, sillä se tapahtuu ihmisen kautta, ja on kuitenkin
jumalallinen.
14. Samate on myös se kutsumus ihmisten
kautta, koska ruhtinas eli esivalta eli minä
kutsun jonkun, ja tämä on apostolein jälkeen
tavallinen kutsumus koko mailmassa. Sitä älköön muutettakokaan, vaan korkiasti kunnioitettakoon hurmahenkein tähden, jotka sen
ylenkatsovat, ja kehuvat itsellänsä olevan paremman, jota seuraten sanovat hengen vaatimuksesta opettavansa. Mutta ne petturin valehtelevat. Totta vaatii heitä henki, mutta ei hyvä,
vaan paha. Ei minun sovi mennä omasta piiristäni toiseen kuntaa, kunne en ole sanan palveliaksi kutsuttu, saarnaamaan sen vuoksi että
olen saarnaaja (tohtoriarvoni tähden kyllä saisin saarnata koko paavikunnassa, jos vaan sietäisivät minua), jos vaikka kuulisinki väärin
opetettavan, sieluja petettävän ja ijankaikkiseen kadotukseen saatettavan, ja voisinki temmata ne terveellisellä opillani erhetyksestä ja
kadotuksesta. Minun on uskominen asia Jumalan haltuun, joka katsoo aikansa, säännöllisesti
kutsumaan opettajia ja antamaan sanansa. Hän

itse on elon Herra, joka lähettää työmiehiä
eloonsa, meidän asiamme on rukoilla niitä
(Math. 9: 38).
15. Ei pidä siis tungettaman toisen eloon,
niinkuin perkele on tottunut yllyttämään palvelioitansa, että juoksevat kutsumattomina ja tällä hartaimman kiivauden varjolla, että heitä surettaa, kuin ihmisiä niin surkiasti vietellään,
että he tahtovat opettaa totuutta ja päästää petetyt perkeleen pauloista. Niin, jos myös joku
tahtoisikin jumalisesta kiivaudesta ja hyvässä
tarkoituksessa terveellisellä opilla vapahtaa eksytettyjä erhetyksestä, syntyy siitä kuitenki
paha esimerkki, josta ottavat tilan tunkeutumaan (virkaan) jumalattomat opettajat, joiden
avulla saatana sitten ottaa saarnatuolin valtaansa ja matkaansaattaa suuremman vahingon.
16. Mutta koska ruhtinas eli muu esivalta
kutsuu minun, silloin taidan minä varmaan ja
rohkeudella kerskata perkelettä ja evankeliumin vihollisia vastaan, olevani Jumalan käskystä ihmisen kautta kutsuttu. Sillä siinä on
ruhtinaan suun kautta Jumalan käsky, joka minua vakuuttaa, kutsumukseni olevan totisen ja
jumalallisen. Sentähden olemma mekin kutsutut Jumalan voimasta, ei tosin ilman välikappaletta Kristukselta, niinkuin apostolit, vaan
ihmisen kautta.
17. Tämä lause kutsumisen visseydestä
on siis kovin tarpeellinen vastoin noita myrkyllisiä ja saatanallisia henkiä, jotka ylin määrin kopeilevat pyhästä Hengestä ja taivaallisesta kutsumuksesta ja sillä petoksella pettävät
monta ja valehtelevat kuitenki häpeemättömimmästi. Sentähden on tarpeessa, että olemme vissit kutsumuksesta, niin että jokainen
saattaisi kerskata Johannes Kastajan tapaan:
Jumalan sana tapahtui minulle. Minä siis
saarnaan, kastan ja jaan sakramenttejä, kuin
olen käsketty ja kutsuttu; sillä Jumalan sana tapahtui minulle ei loukossa, niinkuin hurmahenget kopeilevat, vaan sellaisen ihmisen suun
kautta, joka on julkisessa virassa. Mutta jos
tämä taikka toinen erinäinen ihminen kutsuu
minua saarnaamaan, en saa totella erinäistä
kutsumusta, sillä niin avataan akkunat saata-

nan palvelioille, jotka tämän esimerkin nojalla
sitte vahingoittavat, niinkuin äsken sanoimme.
Mutta koska ne pyytävät minua, joilla on julkinen virka, tulee minun totella.
18. Kuin hän siis sanoo: Paavali, apostoli,
ei ihmisiltä eikä ihmisten kautta, nyhjää hän
niillä sanoilla vääriä apostoleita ja painaa ne
alas, ikäänkuin sanoisi: kerskatkoon mitä parhain, mistä korkeemmasta saattavat sentään
nämät kyykärmeen sikiät kerskata, vaan että
tulivat, joko ihmisiltä, se on, itsestänsä, kenenkään kutsumata, taikka ihmisten kautta,
se on, muiden lähettäminä. Siitä en huoli eikä
pidä teidänkään huoliman. Mutta minä olen
kutsuttu ja lähetetty, en ihmisiltä enkä ihmisten kautta, vaan suoraan Jesuksen Kristuksen
kautta, ja minun kutsumiseni on ihan samallainen kuin apostoleinki kutsumus, ja olen siis toden apostoli. Paavali selittää siis tyysten tätä
kappaletta apostolein kutsumuksesta ja eroittaa
muualla apostolein viran muista viroista, niinkuin 1 Kor. 12: 28 ja Efes. 4: 11, kussa sanoo:
ja pannut muutamat apostoleiksi, muutamat profeetoiksi, muutamat evankelistaiksi
y. m. Siinä hän panee apostolit ensimäiseen
siaan, niin että ovat apostoleita (lähettiläitä),
jotka itse Jumala suoraan lähetti. Samate kutsui Jumala Matthiaksenkin. Sillä muut apostolit, asetettuansa kaksi vaaliin, eivät tohtineet
valita tätä taikka toista, vaan heittivät arpaa ja
rukoilivat Jumalaa näyttämään, kumman oli
itse valinnut. Sillä apostoliksi tulevan piti oleman Jumalan kutsuman. Samoin kutsuttiin
Paavali pakanain apostoliksi. Tästä apostolit
pyhiksiki nimitetään; sillä he ovat vissejä kutsumuksestansa ja opistansa ja ovat pysyneet
uskollisina virassansa, eikä kukaan heistä ollut
heittiö, pait Juudas. Heillä on siis pyhä kutsumus.
19. Tämä on Paavalin ensimäinen hyökäys
vääriä apostoleita vastaan, jotka juoksivat kenenkään lähettämätä. Kutsumusta ei saa siis
pitää halpana. Sillä ei siinä kyllä, että meillä
on sana ja puhdas oppi; meillä pitää oleman
vissi luotettava kutsumuski, ja joka sitä pait tulee, hän tulee tappamaan ja hävittämään. Sillä

ei Jumala anna koskaan menestystä niiden
työlle, jotka ovat kutsumattomia. Ja jos välistä
terveellisesti opettaisivatkin, eivät he kuitenkaan rakenna. Niin on meidänkin hurmahengillämme nyt uskon sana suussansa, mutta kuitenkaan eivät tee hedelmiä, sillä ainaisinansa
tuputtavat he ihmisiin omia vääriä luulojansa.
Monellaisia ja suuria kamppauksia täytyy tuon
tuosta niiden taistella, joilla on vissi ja pyhä
kutsumus, ja joiden oppi on puhdas ja terveellinen, pysyäksensä hyödyllisessä virassansa
seisovaisina vastoin perkeleen taukoomattomia
ja epälukuisia väijytyksiä ja vastoin mailman
raivoa. Mitä tekisi silloin hän, jonka kutsumus
on epätaattu ja oppi sekainen?
20. Sentähden on meidän, jotka olemma
sanan palvelioita, lohdutuksenamme tämä, että
meillä on pyhä ja taivaallinen virka, johon
olemme laillisesti kutsutut, josta myös kerskaamme vastoin kaikkia helvetin portteja.
Kammottavaa on päin vastoin, koska omatunto
sanoo: ”tämän teit kutsumuksesta.” Silloin tavallisesti vavisuttaa niin suuri hämmästys
omaatuntoa, että semmoinen kutsumaton toivoisi, ei pitkinä päivinä kuulleensakkaan, mitä
hän opettaa, kuin tottelemattomuus tekee kaikki työt pahoiksi ehkä olisivatkin itsestänsä hyviä, niin että parhaimmat työtkin ja teot tulevat
suurimmiksi synneiksi.
21. Näethän siis, kuinka hyvä ja kuinka
tarpeellinen tämä virkamme kehuminen ja
kerskaus on. Semmoisella kehumisella emme
pyydä mailmassa olla mitään, emme etsi kunniaa ihmisiltä, emme rahaa, hekumaa, eikä
mailman suosiota y. m. Mutta kuin olemme jumalallisessa kutsumuksessa ja Jumalan työssä,
ja kansa aivan suuresti tarvitsee visseyttä kutsumuksestamme, tietääksensä meidän sanamme olevan Jumalan sanaa, sentähden sitä kopiasti kehumme. Niin muodoin ei ole se turhaa, vaan pyhää ylpeyttä, perkelettä ja mailmaa vastaan, ja Jumalan silmissä totista nöyryyttä.
Ja Isän Jumalan kautta, joka hänen
kuolleista herättänyt on.
22. Paavali on niin hehkuvan palava, ettei

hän malta odottaa, kunnes tulisi asiaan, vaan
kohta jo päälle kirjoituksessa pääsee ilmiin,
mitä hänellä on sydämmessä. Tässä epistolassansa tahtoo hän puhua uskon vanhurskaudesta
ja sitä puolustaa, sekä kumota lain ja töiden
vanhurskautta. Näitä ajatuksia hän on täynnä,
ja siitä ihmeellisestä ja ammentamattomasta
jaloimman viisauden ja Kristuksen tuntemisen
kyllyydestä, kuin on hänen sydämmessänsä,
puhuu hänen suunsa. Tämä liekki, tämä sydämmen verrattoman suuri hehku ei voi olla
salassa, eikä salli hänen vaijeta. Sentähden ei
ollut hänellä siinä kyllä, että sanoi itsensä
apostoliksi, Jesuksen Kristuksen kautta lähetetyksi, vaan hän lisää: ja Isän Jumalan kautta,
joka hänen kuolleista herättänyt on.
23. Mutta tämä lisäys: Isän Jumalan
kautta y. m. Näyttää tarpeettomalta, mutta,
näet, Paavali puhuu sydämmen kyllyydestä,
hänen sielunsa hehkuu ja himoo jo kohta alkukirjoituksessa julistaa Kristuksen tutkimattomia tavaroita, ja saarnata sitä Jumalan vanhurskautta, jota kuolleitten ylösnousemiseksi
nimitetään. Kristus, joka elää ja on kuolleista
herätetty, puhuu hänestä, ja vaatii häntä. Sentähden hän ei suottansa lisää olevansa apostoli
Isän Jumalankin kautta, joka herätti Jesuksen
Kristuksen kuolleista, ikään kuin sanoisi: minulla on ottelemista saatanan ja näitten kyykärmetten, saatanan aseitten kanssa, jotka nurin
vääntävät Kristuksen vanhurskauden, joka Isän
Jumalan kautta on kuolleista herätetty, jonka
kautta me yksin vanhurskautetaan, jonka kautta mekin sinä päivänä kuolleista herätetään
ijankaikkiseen elämään. Mutta näin nurin
väännellen Kristuksen vanhurskautta, seisovat
he Isää, Poikaa ja heidän työtänsä vastaan.
24. Niin leimahtaa kohta ensisanassa häneltä koko asia esiin, jota hän tässä epistolassa
ajaa. Mutta hän puhuu, niinkuin sanottiin,
Kristuksen ylösnousemisesta, joka meidän
vanhurskauttamisemme tähden on herätetty ylös, Rom. 4: 25, ja niin tavoin voitti lain,
synnin, kuoleman ja kaiken pahan. Kristuksen
voitto on sentähden voitto lain, synnin, lihamme, mailman, perkeleen, kuoleman, helvetin ja

kaiken pahan yli. Ja tämän voittonsa lahjoittaa
hän meille. Vaikka sentähden nämät hirmuvallat ja vihollisemme kantavat päällemme ja peljättävät meitä, niin eivät kuitenkaan voi pakottaa meitä epäilykseen eikä kadottaa; sillä Kristus, joka on Isän Jumalan kautta kuolleista herätetty, on vanhurskautemme ja voittomme. Jumalalle olkoon sentähden kiitos antamastansa
meille voiton Herramme Jesuksen Kristuksen
kautta. Amen.
25. Mutta huomaa, kuinka taiten Paavali
puhuu. Ei hän sano: Jumalan kautta, joka loi
taivaan ja maan, joka on enkelein haltia, joka
käski Abrahamin menemään maastansa, joka
lähetti Moseksen Faraolle, joka johdatti Israelin Egyptistä, kuten väärät apostolit tekivät,
jotka kehuivat isäinsä Jumalaa kaikkein kappalten luojana, ylläpitäjänä ja toimittajana,
sekä ihmeitä tekevänä tässä kansassa. Vaan
Paavalin sydämmessä on toista, tietysti Kristuksen vanhurskaus, jota Kristuksen apostolina
opetti ja puolusti. Sentähden lausuikin hän sanoja, jotka hyvin sopivat tähän hänen asiaansa,
sanoen: minä olen apostoli, en ihmisiltä,
enkä ihmisten kautta, vaan Jesuksen Kristuksen kautta, ja Isän Jumalan, joka hänen
kuolleista herättänyt on. Näethän siis, mikä
hehku ja henki on hänessä sytytetty ja ilmaantuu tässä asiassa, jota tahtoo istuttaa ja puolustaa koko helvetin valtakuntaa vastaan, kaikkia
tämän mailman mahtavia ja viisaita vastaan ja
perkelettä ja hänen apostoleitansa vastaan.
2 v. Ja kaikki veljet, jotka minun kanssani ovat.
26. Tämän sanoo hän hämmentääksensä
näitä vääriä opettajia. Sillä koko hänen pää aineensa tarkoittaa ylistää virkaansa ja sitä arvoisaksi tehdä, ja toisaalta, tehdä vääriä apostoleita epätaattaviksi, ikään kuin sanoisi: vaikka siinäkin jo yllin kyllin on, että minä olen lähetetty Jesuksen Kristuksen ja Isän Jumalan
kautta apostoliksi, niin lisään tähän, etten olisi
yksin, kaikki veljet, jotk'eivät ole apostoleita,
vaan sotakumppaneitani. Ne auttavat minua
kirjoittamaan tätä epistolaa ja todistavat oppini
oikiaksi ja jumalalliseksi. Siitä olemme var-

mat, että Kristus on meitä läsnä, opettaa ja puhuu keskellämme ja seurakunnassamme. He
taas, jos jotakin ovat, ovat ainoastansa ihmisten lähettämiä taikka ihmisten kautta lähetettyjä. Mutta minun on lähettänyt Isä Jumala ja
Kristus, joka on elämämme ja ylösnousemuksemme. Muut veljeni ovat Jumalan lähettämiä
ihmisen kautta, nimittäin minun kauttani. Ett'eivät siis sanoisi, että minä yksinäni ylpeilen
niin monta vastaan, on minulla puolellani yksimielisiä veljiä, uskollisia todistajia, jotka minun kanssani ajattelevat, kirjoittavat ja opettavat yhtä ja samaa. Tähän asti on hän selittänyt,
kutka tämän kirjan ovat kirjoittaneet, nyt hän
ilmoittaa kenelle se on kirjoitettu.
Galatian Seurakunnille.
27. Paavali oli saarnannut siellä ja täällä
Galatiassa, ja joll'ei hän sitä kaikkia kääntänytkään Kristukselle, oli hänellä kuitenkin siellä
monta seurakuntaa, joihin kaikkiin vääriä
apostoleita, perkeleen palvelioita oli tunkenut.
Samaten tulevat hurmahenget tänäpänä, ei sinne, kussa evankeliumin viholliset ovat vallalla,
vaan sinne, kussa on kristityitä ja hyviä ihmisiä, jotka rakastavat evankeliumia. Näiden pariin tulevat he, vaikka asuisivatkin jumalattomain hirmuvaltain alla, jotka vainoovat evankeliumia. Siellä he salaa tunkevat perheisiin, ja
repien alas kaikki levittävät myrkkyänsä.
Mikseivät mielemmin mene paavilaisiin kaupunkeihin, maihin ja valtakuntiin ja tunnusta ja
puolusta siellä oppiansa jumalattomain ruhtinasten, pispain ja tohtorein kuullen yli-opistoissa, niinkuin me olemme Jumalan armosta
tehneet? Eivät nämä hellät martyyrit tahdo antaa itseänsä vaaroihin, sentähden tulevat sinne,
kussa evankeliumille jo on ovi avattu ja kussa
vaarata saattavat kuluttaa aikansa rauhassa ja
levossa. Samate eivät väärät apostolitkaan antautuneet vaaraan Jerusalemiin Kaifaksen, eli
Romiin keisarin tykö, eli muihin paikkoin,
kussa ei kukaan ennen ollut saarnannut, niinkuin Paavali ja muut apostolit tekivät, vaan
Galatiaan, jonka Paavali ja muut apostolit tekivät, vaan Galatiaan, jonka Paavali työllä ja
vaaralla jo oli voittanut ja Kristukselle valmis-

tanut, niin myös Aasiaan, Korinttiin y. m., kussa oli hyviä ja kristillisiä ihmisiä, jotk'eivät ketään vainonneet vaan kärseivät kaikkia. Siellä
taisivat Kristuksen ristin viholliset suurimmassa suruttomuudessa ja vainoa kärsimätä vaikuttaa.
28. Mutta opi tästä hurskasten opettajain
onneksi, että heidän, paitsi mitä jumalattomalta ja kiittämättömältä mailmalta kärsivät vainoa, ja suurella vaivalla ja vaaralla seurakuntia
istuttavat, täytyy myös kärsiä, että sen, mitä he
kauvan aikaa hyvin opettivat, hurmahenget
kohta kukistavat, ja sitten hallitsevat ja vielä
heitäkin parempina pidetään. Tämä paha sitte
enemmän surettaa hurskaita sananpalvelioita,
kuin mikään vaino, joka heitä kohtaa hirmuvaltain puolelta. Kuka ei siis tahdo olla ylenkatsottu eikä kärsiä tätä harmia, älköön tulkokaan evankeliumin palveliaksi, taikka, jos hän
jo on, jättäköön virkansa toiselle. Samaa saamme mekin nyt kokea, meitä perin lastetaan ja
vaivataan, ulkoa hirmuvalloilta, keskessämme
niiltä samoilta, jotka evankeliumin kautta saatimme vapauteen, samate vääriltä veljiltä. Se
on kuitenkin lohdutuksemme ja kerskauksemme, että meillä Jumalan kutsumuksesta on
ijankaikkisen elämän lupaus, ja odotamme sitä
palkkaa, jota ei silmä ole nähnyt, eikä korva
ole kuullut, eikä yhdenkään ihmisen sydämmeen astunut. Sillä koska ylipaimen Kristus ilmestyy, niin saamme kunnian katoomattoman
kruunun. Ei hän täälläkään salli meidän nälkään kuolla.
29. Hieronymus nostaa tässä tämän tärkeän kysymyksen: minkätähden Paavali kutsuu ne seurakunniksi, jotkeivät enää seurakuntia olekkaan. Sillä Paavali, sanoo hän, kirjoittaa eksyneille Galatalaisille, ja Kristuksesta ja
armosta Mosekseen ja lakiin käännetyille. Tähän vastaan: Paavali kutsuu ne seurakunniksi
raamatussa usein tavattavan puheenparren mukaan. Niin kirjoittaa hän Korinthiläisillekki 2
ep. 1: 5 onnistellen heitä Jumalan heille antamasta armosta Kristuksessa, tietysti että armon
kautta olivat tulleet rikkaiksi kaikessa sanassa
ja tiedossa, ja kuitenkaan ei uskonut heistä

kuolleitten ylösnousemista y. m. Moni vääräin
apostolein kautta eksytetty. Samate kutsumme
meki vielä paavikunnan pyhäksi ja kaikki pispan virat pyhiksi, vaikka pispat ja heidän jumalattomat palveliansa ovat mulli mallin nurin. Sillä Jumala hallitsee vihollistensa seassa,
antikristus istuu Jumalan temppelissä, ja saatana tulee Jumalan lasten joukkoon (Job 1: 6).
Seurakunta on siis ainaki seurakunta, vaikka
olisiki pahanelkisen ja nurjan sukukunnan keskellä, kuten Paavali sanoo Filippiläisille, ja
vaikkapa olisi sutten ja ryövärein, se on, hengellisen hirmuvaltain keskellä. On Romissaki,
vaikka on Sodomaa ja Gomorraa pahempi,
kaste, ehtoollinen, evankeliumin sana ja teksti,
pyhä raamattu, saarnavirka, Kristuksen ja Jumalan nimi. Hänellä se on, jolla on, sitä vajalla
oleva ei ole syytön, sillä onhan aarre siellä.
Sentähden kutsutaan paavinki seurakunta pyhäksi, kuin sillä on Jumalan pyhä nimi, evankeliumi, kaste y. m. Kussa ihmisillä on sellaisia aarteita, silloin kutsutaan ne pyhäksi kansaksi. Sillä tapaa on meidänki kuntamme Wittenbergi ja meki toden pyhiä, kuin olemme Jumalan kastamia, opettamia, kutsumia ja Herran
pöydästä osallisia; meillä on tykönämme jumalalliset työt, sana ja sakramentit, joiden
kautta me pyhitetään.
30. Näistä puhun, tyysten eroittaaksemme
kristillisen pyhyyden muista. Munkit ovat kutsuneet säätynsä pyhäksi (itseänsä eivät kuitenkaan tohtineet pyhiksi kutsua), muuta pyhiä eivät ole, kuin kristillinen pyhyys, kuten ennen
sanoimme, on vastaanottava eikä teollinen.
Sentähden älköön kukaan kutsuko itseänsä pyhäksi, elämän laatunsa ja omain töittensä tähden, jos nimittäin paastoo, rukoilee, kurittaa
ruumistansa, antaa köyhille almua y. m. Muuten olisi fariseuski Luukkaan (18 luvussa) ollut
pyhä. Jumalan käskemät hyvät työt ovat totta
kyllä pyhiä, ja Jumala vaatii meitä niitä tekemään, muuta eivät ne tee meitä Jumalan silmissä pyhiksi, vaan minä ja sinä olemme pyhiä, seurakunta, valtakunta, kansa ovat pyhiä,
ei omasta vaan toisen omasta pyhyydestä, kuin
meillä on jumalallisia ja pyhiä kappaleita, ym-

märrettävästi saarnavirka, evankeliumi, kaste
y. m., joiden kautta me pyhitetään.
31. Vaikka siis Galatalaiset olivat kaatuneet nurin, oli heillä kuitenkin kaste, sana,
Kristuksen nimi y. m. Olipa heidän joukossansa muutamia hyviäkin, jotka eivät olleet luopuneet Paavalin opista. Niillä oli hurskaita ajatuksia sanasta ja sakramenteistä ja nauttivat
niitä oikein. Paitsi sitä eivät taitaneet sellaiset
lahjat saastuuntua erehtyneistä. Sillä ei se riivaa kastetta ja evankeliumia y. m., että saastaisia ja epäpyhiä on monta, jotka pitävät niistä
jumalattomia ajatuksia, vaan ne pysyvät entisinään pyhinä, joko hurskaisten tai jumalattomain käsissä, jotka eivät voi niitä saastuttaa
eikä pyhittää. Ne kyllä saastutetaan taikka pyhitetään ihmisten kesken pahalla taikka hyvällä menetyksellä, pahoilla taikka hyvillä tavoilla, mutta ei Jumalan silmissä. Seurakunta on
siis pyhä hurmahengeinki vallitessa, kuin vaan
eivät kiellä sanaa ja sakramenttejä. Sillä jos ne
kielletään, ei synny seurakuntakaan olemaan.
Kussa ikänä siis sana ja sakramentit pääasioissa ovat, siellä on pyhä seurakunta, estämätä senkään että siellä antikristus hallitsee,
joka, kuten raamattu (2 Thess. 2: 4) todistaa,
istuu, ei perkeleitten luolassa, ei sikaläätissä
taikka uskottomain joukossa, vaan jaloimmassa ja pyhimmässä paikassa, arvattavasti Jumalan temppelissä. Jumalan temppeli on siis oleva ja säilyvä hengellisten hirmuvaltainki hallitessa ja vallassa. Me vastaamme sentähden
nostettuun kysymykseen lyhyesti: Jumalan
valtakunta on kautta koko maan piirin, kussa
ikänä evankeliumi ja sakramentitkin ovat. Juutalaiset, Turkkilaiset ja hurmahenget eivät ole
seurakuntaa, kuin vastustavat ja kieltävät sanan ja sakramentit. Nyt seuraa tervehdys:
3 v. Armo olkoon teille ja rauha Isältä
Jumalalta ja meidän herralta Jesukselta
Kristukselta.
32. Luulteni tiedätte hyvin, mitä armo ja
rauha on, kuin tapaamme usein nämät sanat
Paavalin kirjoissa, eivätkä ne nyt ole himmeät.
Mutta kuin nyt selitämme tätä epistolaa, ei totta nykyisen tarpeen tähden taikka sen vaikeu-

den tähden, vaan että omat tuntomme vahvistettaisiin vastaisia villityksiä vastaan, niin ei
ole meitä rasittava kertoa, mitä muutoinkin
opetamme, saarnaamme, kuvaamme, laulamme ja kirjoitamme. Sillä kussa vanhurskauttamisen oppi makaa maassa, siellä makaavat
kaikki. Sentähden onpi suurimmasti tarpeellista, sitä teroittaa ja opettaa aina, niinkuin Moseski sanoo laistansa. Sillä liiaksi emme saata
sitä teroittaa ja opettaa. Niin, vaikka kyllä sitä
oikein koetamme oppia ja pitää siitä kiinni, ei
ole kuitenkaan yhtäkään, joka olisi sen täydellisesti käsittänyt taikka sen täydestä sydämmestä uskonut. Niin niljakas on lihamme vastustamaan uskon (hengen) kuuliaisuutta.

pyhissä matkustukset, lyhyesti: ei syntiä ota
pois mikään työ, vaan se pikemmin niiden
kautta lisätään. Sillä jota enämmin tekopyhät
raatavat ja hikoilevat hävittääksensä syntiä,
sitä pahemmaksi tulee heidän tilansa. Mutta
armo ottaa sen pois, eikä mikään muu. Sentähden panee Paavali epistolainsa kaikissa tervehdyksissä syntiä ja pahaa omaatuntoa vastaan
armon ja rauhan y. m. Tätä on mitä ahkerimmin tutkittava. Sanat ovat keviät, mutta kiusauksessa on vaikein sydämmessä varmaan
päättää, että meillä, sulasta armosta, paitsi
kaikkia muita keinoja ja muotoja taivaassa ja
maassa, on synneistä päästö ja rauha Jumalan
kanssa.

33. Tämä apostolin tervehdys on ihan uusi
ja outo mailmalle, ennen evankeliumin saarnaamista. Ja nämät kaksi sanaa, armo ja rauha, sisältävät koko kristillisyyden. Armo antaa
synnit anteeksi, rauha saattaa omantunnon levolliseksi. Kaksi perkelettämme, jotka meitä
suomivat, on synti ja omatunto. Mutta molemmat nämät kummitukset voitti ja tallasi Kristus, tässä ja tulevassa mailmassa. Tästä on
mailma tuntematon. Se ei taida sentähden mitään varmaa opettaa, kuinka synti, (paha) omatunto ja kuolema voitetaan. Yksin kristityillä
on tämä opetus, he siinä harjoittavat heitänsä
ja sillä varustavat heitänsä voittamaan syntiä,
epäilystä ja ijankaikkista kuolemaa. Ja tämän
opin antoi Jumala meille, oman vapaan tahtomme ja kenenkään ihmisen järjen taikka viisauden sitä miettimätä.

35. Tätä oppia ei ymmärrä mailma. Sentähden ei tahdo eikä taida hän kärsiä sitä, vaan
kiroo sitä villityksenä ja jumalattomana oppina. Hän kehuu vapaata tahtoa, järjen valoa,
luonnon lahjain terveyttä ja hyviä töitä, joilla
hän muka taitaa ansaita ja voittaa armon ja
rauhan, se on, synnistä päästön ja iloisen
omantunnon. Mutta mahdotonta on rauhoittaa
ja iloittaa omaatuntoa, jollei sillä ole rauhaa tämän armon kautta, se on, Kristuksessa luvatun
syntein anteeksi saamisen kautta. Moni työskenteli ja keksi ahdistuksessa monellaisia säätyjä ja harjoituksia, levottaaksensa omaatuntoa. Mutta näin vaipuivat he usiampiin ja suurempiin pahoihin; sillä kaikki semmoiset ovat
yrityksiä vaan lisäämään epäilystä ja epätoivoa. Sentähden ei ole minun eikä sinun luillas
rauhaa, jollemme kuule armon sanaa, ja lujalla
uskolla luota siihen, jolloin omatunto varmaan
saa rauhan. Mutta apostoli eroittaa taiten tämän armon ja rauhan kaikesta muusta armosta
ja rauhasta, kuin rukoilee Galatalaisille armoa
ja rauhaa, ei keisarilta, kuninkoilta, ruhtinoilta;
sillä nämät useimmiten vainoovat hurskaita, ja
hangitsevat Herraa ja hänen Kristustansa
vastaan, Ps. 2: 2, eikä mailmalta; sillä mailmassa on teillä tuska, sanoo Kristus Joh. 16:
33, vaan meidän Isältä Jumalalta, j. n. ed., se
on: Jumalan rauhaa rukoilee hän heille. Samati
Kristus: rauhan minä jätän teille; minun
rauhani annan minä teille. En minä anna

34. niinkuin mainittiin, sisältävät nämät
kaksi sanaa, armo ja rauha, koko kristillisyyden: armo syntein anteeksi saamisen, rauha levollisen ja iloisen omantunnon. Mutta ilman
syntein anteeksi saamista ei ole yhtään omantunnon rauhaa. Mutta syntejä ei anneta anteeksi lain täyttämisen tähden, kuin ei kukaan täytä
lakia täysiksi, vaan laki pikemmin näyttää synnin, kannustaa ja peljättää omaatuntoa, ilmoittaa Jumalan vihan ja pakottaa epäilykseen.
Vielä vähemmin otetaan synti pois ihmisten
keksimillä töillä ja harjoituksilla, millisiä ovat
jumalattomat jumalan palvelukset, lupaukset,

teille niin kuin mailma antaa. Joh. 14: 27.
36. Mailman rauha ei anna muuta kuin
rauhaa tavarain ja ruumiin puolesta, elää lihassa iloisina ja levossa. Niin sallii mailman rauha
meidän nauttia tavaroitamme eikä aja meitä
pois omaisuudestamme y. m. Mutta ahdistuksessa ja kuoleman hetkellä ei voi mailman
armo ja rauha auttaa meitä, ei liion voi se temmata meitä ahdistuksesta, epäilyksestä taikka
kuolemasta. Mutta koska Jumalan armo ja rauha on sydämmessä, silloin on ihminen urhollinen, niin ett'ei onnettomuus murenna, eikä
onni paisuta häntä, vaan hän käy kohdastansa
kullaista keskitietä. Sillä Kristuksen kuolovoitossa ja uskalluksessa häneen saa hän vaikuttavan voiman, rupee omassa tunnossa hallitsemaan syntiä ja kuolemaa, sillä hänen kauttansa
on hänellä varma päästö synneistä, jonka saatua omatunto lepää ja vahvistetaan armon sanalla. Koska ihminen nyt niin on lohdutettu ja
miehuulliseksi tullut Jumalan armon kautta, se
on, syntein anteeksi saamisen ja omantunnon
rauhan kautta, voi hän urhollisesti kärsiä ja
voittaa kaikki kiusaukset, kuolemankin. Tätä
Jumalan rauhaa ei ole mailmalle annettu, kuin
se ei pyydäkkään sitä eikä ymmärrä, vaan uskovaisille, eikä muulla ehdolla, vaan sulasta
Jumalan armosta.
Mieleen pantava ohje: meidän on karttaminen Jumalan majesteetin tutkimista.
37. Mutta minkätähden lisää apostoli: ja
meidän Herralta Jesukselta Kristukselta?
Eikö ollut kylliksi sanoa: Jumalalta meidän
Isältä? Usein olette minulta kuulleet, että pyhän raamatun suhteen tätä ohjetta on ahkerimmasti noudatettava, että kartamme Jumalan
majesteetin tutkimista, jota ei ihmisen ruumis,
saatikka sielu, kestä. Pyhä raamattu sanoo: ei
yksikään ihminen, joka Jumalan näkee, taida elää (2 Mos. 33: 20). Paavi, Turkki, Juutalaiset ja kaikki tekopyhät hyljäävät tämän ohjeen ja sentähden, siirtäen välittäjän, Kristuksen silmistänsä, puhuvat yksin Jumalasta, rukoilevat, elävät ja tekevät kaikki Jumalan
edessä. Niin ajattelee esimerkiksi munkki näin:
nämät työt, joita teen, kelpaavat Jumalalle,

näihin lupauksiini katsoo Jumala ja vapahtaa
minun niiden tähden; Turkki (ajattelee näin):
jos täytän al-koraanissa määrätyt käskyt, on
Jumala ottava minun vastaan ja antava minulle
ijankaikkisen elämän; Juutalainen ajattelee
näin: jos teen, mitä laki käskee, on minulla armollinen Jumala ja tulen autuaaksi. Samate nyt
hurmahenget kerskaavat hengestä, valistuksesta, näöistä, ja muista, en tiedä mistä ihmeistä,
ja heillä on tekemistä kummallisten asiain
kanssa, jotka käyvät heidän ymmärryksensä
yli. Nämät uudet munkit miettivät uutta ristiä
ja uusia töitä ja uneksivat kelpaavansa niiden
tähden Jumalalle. Lyhyesti: kutka ovat vanhurskauttamisen opista tietämättömiä, ne sysäävät sovittajan, Kristuksen, syrjään ja kokevat käsittää Jumalaa järjen mittanuoralla hänen
majesteetissänsä ja sovittaa häntä töillä.
38. Mutta nyt ei kääri kristillinen ja oikia
autuuden oppi, niinkuin minä usein olen muistuttanut, Jumalaa majesteetiinsä, niinkuin Moses ja muut opit, eikä käske tutkimaan Jumalan
luontoa, vaan tunteman hänen tahtonsa, jonka
hän ilmoitti Kristuksessa, jonka hän tahtoi ottamaan lihamme, syntymään (ihmiseksi), kuolemaan synteimme edestä, ja että sitä piti kaikille pakanoille saarnattaman. Sillä kuin hän
tiesi, että Jumalan viisaudessa ei mailma tuntenut Jumalaa viisauden kautta, niin kelpasi Jumalalle tyhmän saarnan kautta niitä vapahtaa,
jotka sen uskovat (1 Kor. 1: 21). Sentähden,
koska lakia, syntiä ja kuolemaa vastaan Jumalan kanssa on taisteltava, niin ei ole mitään vahingollisempaa, kuin ajella omissa katselemisissa ja tuumailemisissa taivaaseen, arvella ja
tutkistella Jumalaa itseä hänen käsittämättömässä voimassaan, viisaudessansa ja majesteetissänsä, kuinka hän loi ja hallitsee mailmaa.
Jos näin nyt tahdot käsittää Jumalan ja sovittaa
häntä omilla töilläs ja paastoillas, munkkikaavullas ja kaljupäälläs, hyljäten välimiehen
Kristuksen, ei taida toisin tapahtua, vaan ettäs
kaadut lusiferin lankeemukseen, ja kadotat Jumalan ja kaikki hirvittävässä epäilyksessä. Sillä niin mittaamaton, käsittämätön ja ääretön
kuin Jumala on luontoansa, niin mahdotonta

on ihmisen luonnonkin sitä kärsiä.
39. Jos sentähden halaat olla turvattu ja ilman pulaa omantunnon ja autuuden suhteen,
niin vältä sitä syvää miettimistä ja käsitä Jumala, niinkuin Paavali (1 Kor. 1: 23, 24) opettaa käsittämään: me saarnaamme ristiinnaulitun Kristuksen Juutalaisille pahennukseksi ja Grekiläisille hulluudeksi; mutta kutsutuille sekä Juutalaisille että Grekiläisille
saarnaamma me Kristuksen Jumalan voimaksi ja viisaudeksi. Ala siis siitä, mistä
Kristuskin alkoi, tietysti neitseen kohdusta,
seimeestä, äidin rinnoilta y. m. Sillä tänne hän
itse astui alas, syntyi, oleskeli ihmisten parissa,
kärsi, ristiinnaulittiin, kuoli, asettaaksensa itsensä kaikin muodoin silmäimme eteen ja kiinittääksensä sielumme silmät itsehensä, niin
estääksensä meitä kiipeemästä taivaaseen Jumalan majesteettiä tähdystämään.
40. Sentähden koska sinulla on tekemistä
vanhurskauttamisen asiassa, ja tuumailet sen
Jumalan löytämisestä, joka vanhurskauttaa eli
vastaanottaa syntisiä, mistä ja kuinka hän on
etsittävä, silloin älä ensinkään muusta Jumalasta tiedä, kuin tästä ihmisestä Jesuksesta
Kristuksesta. Hän käsitä, ja hänessä ripu kaikesta sydämmestä, jättäen oheen hänen kunniansa tutkinnot. Sillä majesteetin tutkia painetaan maahan (hänen) kunniansa (suuruudelta).
Omasta koettelemuksestani tätä puhun. Mutta
hurmahenget, jotka ilman välimiestä Kristusta
asioitsevat Jumalan kanssa, eivät usko minua.
Itse Kristus sanoo: minä olen tie, totuus ja
elämä, ei kenkään tule Isän tykö, vaan minun kauttani. Joh. 14: 6. Paitsi tätä tietä, Kristusta, et löydä yhtään muuta tietä Isän tykö,
vaan erhakoita, et yhtään totuutta, vaan ulkokullaisuutta ja valhetta, et elämää, vaan ijankaikkisen kuoleman. Sentähden – muista tarkoin, että vanhurskauttamisen asiassa, koska
meillä kaikilla on otettavana lain, synnin, kuoleman ja perkeleen kanssa ja kaikki paha voitettava – ei pidä yhtään muuta Jumalaa tunnettaman, kuin se Jumala, joka syntyi ihmiseksi.
41. Muutoin koska ei ole kysymystä vanhurskauttamisesta, vaan jos sinulla on keskus-

teltavana Juutalaisten, Turkkilaisten ja hurmahenkein kanssa Jumalan viisaudesta, voimasta
y. m., käytä silloin kaikki taitos ja, miten parhain taidat, osoita olevas tarkka ja näppärä
väännehtiä; sillä silloin on kysymys toisesta
asiasta. Mutta koska on kysymys omasta tunnosta, vanhurskaudesta, elämästä (sen sanon
selvästi) lakia, syntiä, kuolemaa ja perkelettä
vastaan, taikka jos on puheena täysiksi tekeminen, syntein anteeksi saaminen, Jumalan sovittaminen, ijankaikkinen elämä, silloin päänänsä
siirrä sielus kaikista Jumalan majesteetin ajatuksista ja tutkimisista, ja yksinkertaisesti katso sitä ihmistä, joka asetti itsensä Välimieheksemme, ja sanoo: tulkaat minun tyköni kaikki, jotka työtä teette y. m. Math. 11: 18. Jos
sen teet, niin saat nähdä Jumalan rakkauden,
hyvyyden ja suloisuuden; saat nähdä Jumalan
viisauden, voiman ja majesteetin vakuutetuksi
ja sinun ymmärrykses mukaan sovitetuksi, ja
sinä löydät kaikki tässä ihanassa Jumalan kuvassa, niinkuin Paavali sanoo: hänessä kaikki
viisauden ja taidon tavarat kätketyt ovat;
Kol. 2: 3, samate: hänessä asuu koko jumaluuden täydellisyys ruumiillisesti. Kol. 2: 9.
Tästä ei mailma tiedä. Sentähden tutkii se ilman lupausta Kristuksesta Jumalan tahtoa
omalla suurella vaarallansa; sillä Isää ei tunne
yksikään, mutta Poika, ja kenelle ikänä Poika tahtoo sen ilmoittaa. Math. 11: 27.
42. Ja tämän tähden on Paavalilla tapana
niin usein yhdistää Jesus Kristus ja Isä Jumala,
meille varmaankin opettaaksensa kristinuskoa,
joka alkaa ei ylimäisestä päästä, niinkuin kaikki muut uskot ja opit, vaan alhaisimmasta
päästä. Hän käskee meitä käymään ylöskäsin,
Jakobin tikapuita, joihin Jumala nojaa, joiden
sääret maahan ulottuvat Jakobin pään kohdalla. Sentähden koskas tahdot ajatella ja työskennellä autuudekses, silloin jätä majesteetin
tutkinnot, jätä kaikki ajatukset töistä, ihmissäädyistä, maallisesta viisaudesta, niin Jumalan
laistakin ja riennä seimehen ja äidin helmaan,
käy tähän lapseen ja neitsyen poikaiseen käsin,
katsele häntä syntyvänä, imevänä, kasvavana,
ihmisten parissa, oleskelevana, opettavana,

kuolevana, nousevana kuolleista, päällitsen
kaikkein taivasten korotettuna, kaikkia kappaleita hallitsevana. Näin voit kaikki peljätykset
päältäs varistaa, niinkuin aurinko hajoittaa pilvet, ja näin viimein kaikki erhetykset vältät.
Tällainen katseleminen pitää sinun oikialla
tiellä, niin että seuraat Kristusta, kuhunka
mennee. Koska siis Paavali toivottaa armoa ja
rauhaa, ei Isältä yksin, vaan myös Jesukselta
Kristukselta, opettaa hän meitä ensin pitäymään Jumaluuden majesteetin tutkinnosta, sillä yksin niin Jumalan tunnemme, että Kristusta
kuulemme, joka on Isän helmassa ja ilmoittaa
meille hänen tahtonsa ja jonka Isä sitävarten
sääsi meille opettajaksi, että kaikki häntä kuulisimme.
Kristus luonnostansa Jumala.
43. Toinen asia, jota Paavali tässä opettaa,
on uskomme vahvistaminen siitä, että Kristus
on totinen Jumala. Ja sellaisia lauseita Kristuksen Jumaluudesta on meidän ahkerasti kokoominen ja tutkiminen, ei ainoasti harha-oppisia
vastaan, niinkuin Arianeja ja muita, joita on ollut taikka vasta tulee, vaan myös vahvistaaksemme itsemme, sillä ei saatana laimin lyö sotimasta meissä kaikkia uskonkappaleita vastaan, ennenkuin kuolemme. Hän on uskon ankarin vihollinen, jonka tietää siksi voitoksi,
joka mailman voittaa. Sentähden tulee meidän
harrastaa siitä, että uskomme on vahva, kasvaa
ja vahvistuu ahkeran ja alinomaisen sanan tutkimisen ja rukouksen kautta, että voisimme
vastustaa saatanaa. Mutta että Kristus on totinen Jumala, sen siitä selvästi näemme, että
Paavali omistaa hänelle samat ominaisuudet,
kuin Isällekki, nimittäin jumalallisen voiman
antamaan armoa, syntejä anteeksi, omantunnon rauhaa, elämää ja voittoa synnistä, kuolemasta, perkeleestä ja helvetistä. Sitä ei suinkaan olisi sallittu, sepä olisikin ollut Jumalan
kunnian ryöstämistä, jollei Kristus olisi totinen
Jumala, niinkuin Ef. 42: 8 sanotaan: en minä
anna toiselle kunniaani. Samate ei anna kukaan toisille, mitä ei hänellä itselläkään ole.
Mutta koska Kristus antaa armon, rauhan, p.
Hengen, vapahtaa perkeleen vallasta, synnistä

ja kuolemasta, on varmaa, että hänellä on ääretön ja jumalallinen voima, kaikissa Isän voiman kaltainen.
44. Ei anna myös Kristus armoa ja rauhaa,
niinkuin apostolit antavat sitä evankeliumia
saarnaamalla, vaan Kristus lahjoittaa (sen) toimittajana ja luojana. Isä luo ja antaa elämän,
armon, rauhan y. m. Samat luo ja lahjoittaa
Poika. Mutta antaa armon, rauhan, ijankaikkisen elämän, synnit anteeksi, vanhurskauttaa,
eläväksi tehdä, vapahtaa kuolemasta ja perkeleestä – (ne) eivät ole suinkaan minkään luontokappaleen töitä, vaan yhden ja ainoan majesteetin, ja niitä eivät voi enkelitkään luoda eikä
lahjoittaa. Sentähden ovat nämät työt yksin
korkeimman majesteetin, kaikkein luojan, kunnian töitä. Mutta kuin Paavali nyt omistaa
Kristukselle saman ja yhdellaisen voiman, luomaan ja lahjoittamaan näitä kaikkia, niin seuraa siitä, että hän totisesti ja luonnostaan on
Jumala. Monta samanlaista todistusta tapaamme Johanneksen evankeliumissa, kussa töistä,
jotka yhtäläisesti omistetaan Pojalle kuin Isällekki, näytetään ja päätetään, että Isän ja Pojan
jumaluus on sama. Emme ole saaneet Isältä
toista asiaa ja lahjaa ja Pojalta toista, vaan yhden ja saman saamme Isältä ja Pojalta. Muutoin olisi Paavalikin toisin puhunut, arvaten
näin: ”armo on Isältä Jumalalta ja rauha Herralta Jesukselta Kristukselta”, mutta nyt omistaa hän molemmat yhtäläisesti sekä Isälle että
Pojalle.
45. Tätä muistutan niin ahkerasti sentähden, että on syytä peljätä, että niin monissa erhetyksissä, niin suuressa lahkoin moninaisuudessa ja sekaannuksessa on ilmestyvä villioppisia, Arianeja, Eunomianeja, Makedonianeja
y. m., jotka näppäryydellänsä vahingoittavat
seurakuntaa. Arianit olivat tosin teräviä ihmisiä. He myönsivät, että Kristuksella on kaksi
luontoa, kutsutaan Jumalaksi totisesta Jumalasta, mutta vain nimeksi. Kristus on luotu, sanovat he, on korkeempi enkeleitä, jaloin ja täydellisin olento, jonka kautta Jumala sitte loi
taivaan, maan ja kaikki. Samate puhuu Mahomettiki Kristuksesta ylevästi. Mutta ne kaikki

ovat paljaita muoto-ajatuksia ja ihmisjärkeä
miellyttäviä ja suosivia sanoja, joilla hurmahenget pettävät varomattomia ihmisiä. Mutta
Paavali puhuu toisin Kristuksesta. Teissä on,
sanoo hän, tämä tieto perustettu ja istutettu,
että Kristus on, ei täydellisin luontokappale,
vaan totinen Jumala, kuin hän tekee, mitä Jumala tekee, kuin hänen työnsä ovat jumalallisia, ei luontokappaleen, vaan Luojan, kuin hän
antaa armon ja rauhan. Mutta antaa niitä, on
tuomita syntiä, hävittää kuolemaa, tallata perkelettä. Niitä ei taida yksikään enkeli antaa.
Mutta kuin sellaisia töitä omistetaan Kristukselle, täytyy hänen luonnostaan olla Jumalan.
4 v. Joka itsensä meidän synteimme
edestä antanut on.
46. Lähes joka sanassa ajaa Paavali epistolan pääasiaa, eikä muu mikään soi (hänestä)
kuin Kristus. Joka sanassa on sentähden hengen tuli ja elämä. Mutta ota vaariin, kuinka taiten hän puhuu. Ei hän sano: joka on meiltä
vastaan ottanut meidän töitämme; eikä: joka
on vastaan ottanut Moseksen laissa (määrättyjä) uhreja, jumalan palveluksiamme, messujamme, munkkilupauksiamme, pyhiä vaelluksiamme y. m., vaan: on antanut. Mitä sitte? ei
kultaa, ei hopiaa, ei karjaa, ei pääsiäislampaita,
ei enkeliä, vaan itsensä. Minkätähden? ei minkään kruunun, ei valtakunnan tähden, ei meidän pyhyytemme eli vanhurskautemme tähden, vaan meidän synteimme edestä. Nämät
sanat ovat sulia ukonleimauksia taivaasta kaikkea (omaa) vanhurskautta vastaan, niinkuin tämäkin Johanneksen lause, (Joh. 1: 29): Katso
Jumalan Karitsa, joka pois ottaa mailman
synnit. Sentähden on joka sana sangen ahkeraan tutkittava, eikä kylmäkiskoisuudella silmäiltävä ja ohi mennen rientäen luettava, sillä
ne ihmeellisesti lohduttavat ja vahvistavat vapisevia mieliä.
47. Kysymys on: kuinka saanemme muiden ja omat syntimme anteeksi? Paavali vastaa: mies, joka kutsutaan Jesukseksi Kristukseksi, Jumalan Pojaksi, on antanut itsensä niiden edestä. Nämät ovat jaloja ja lohduttavia
sanoja, ja (jo) vanhan lain lupauksia, ett'ei

meidän syntejämme muulla tavalla pois oteta,
kuin Jumalan Pojan kautta, joka on kuolemaan
annettu. Sellaisilla pommeilla, sotakoneille ja
muurein särkimillä on paavikunta kumottava,
ja kaikkein pakanain uskonnot, jumalanpalvelukset, kaikki työt ja ansiot kukistettavat. Sillä
jos syntimme otettaisiin pois meidän töittemme, täysiksi tekemistemme ja ansiomme kautta, miksi oli sitte tarvis Jumalan Pojan antaa itsensä niiden edestä? Mutta koska hän on niiden edestä annettu, niin emme varmaan voi
pyhitä niitä pois töillämme.
48. Sitte näytetään tällä lauseella, että synnit ovat niin suuret, äärettömät ja voimalliset,
että koko mailman on mahdotonta ainoankaan
edestä täysiksi tehdä. Ja tosiaan itse hinnan
suuruus, nimittäin Kristus Jumalan Poika, joka
itsensä meidän synteimme edestä antanut on,
kyllin osottaa, ett'emme voi täysiksi tehdä, emmekä hallita syntiä. Syntein voimaa ja valtaa
sangen suurentavat nämät sanat: joka itsensä
meidän synteimme edestä antanut on. Tarkattava on siis sentähden kulutetun hinnan
suuruus ja äärettömyys. Silloin kaikitenkin julki nähdään syntein voima ja valta niin suureksi, ettei niitä voitu millään työllä kuluttaa, vaan
että Jumalan Poika oli niiden tähden annettava.
Joka tätä hyvin tutkii, hän ymmärtää sanan
syntein sisältävän Jumalan ijankaikkisen vihan
ja koko saatanan valtakunnan, ja olevan paljo
kauhiamman kappaleen, kuin sanoa saatetaan.
Tämän tosiaan pitäisi toden tiestä liikuttaman
ja peljättämän. Mutta vähän me huolimme siitä, pidämmepä syntiä ylen keveänä ja mitättömänä asiana, ja koska omatuntokin rupee kalvamaan, emme sittenkään arvelee syntejä suuremmaksi, kuin että ne voimme jollakin työmoisella eli ansiolla pois pyhitä.
49. Tämä paikka siis todistaa, että kaikki
ihmiset ovat synnin vankeja ja orjia ja, niinkuin Paavali Rom. 7: 14 sanoo, myydyt synnin alle, ja että synti on kaikkein ihmisten julmin ja voimallisin valtia mailmassa, jota et
jaksa voittaa ja ajaa pois yhdenkään luontokappaleen, enkelein taikka ihmisen voimalla,
vaan yksin Jesuksen Kristuksen, Jumalan Po-

jan äärettömällä ja paremmalla voimalla, joka
antoi itsensä niiden edestä. Sitte antaa tämä
lause mahtavan lohdutuksenki kaikille syntein
suuruudesta peljästyneille omilletunnoille. Sillä vaikka synti olisiki mitä voittamattomin hirmuvalta, ei se kuitenkaan voi vahingoittaa
Kristukseen luottavia, kuin Kristus on sen
voittanut kuolemallansa. Sitte vielä, jos sellaisessa uskossa ripumme koko sydämmestämme
tässä ihmisessä Jesuksessa Kristuksessa, niin
valkeus koittaa meille ja saamme sitte hyvän
ymmärryksen varsin varmaan ja vapaasti päättämään kaikista elämän muodoista; sillä kuultuamme, että synti on kaikkivaltias ja koko
mailma hänen allansa,päätämme siitä aivan oikein: mitä matkaansaattavat paavilaiset, munkit, nunnat, papit, Mahomettiset, Kasteen-uudistajat ja muut tekopyhät, jotka tahtovat pyhitä synnin pois ja voittaa säädyillänsä, valmistuksillansa, täysiksitekemisillänsä y. m.? Siitäpä kohta päätämme, että ovat kaikki jumalattomia ja vahingollisia lahkoja, joiden kautta Jumalan ja Kristuksen kunnia on, ei ainoasti pimitetty, vaan tykkänään poistettu, ja meidän
kunniamme sitä vastaan kirkastetaan ja vahvistetaan.
50. Mutta tutki ahkeraan jokaista Paavalin
sanaa,ja eritoten hyvin ota vaariin ja pidä kiinni tästä sanasta: meidän edestämme. Sillä siinä on koko paino, että joku sovittaa itsehensä
asema-sanat (niinkuin minun, sinun, meidän
y.m.,) joita pyh. Raamatussa sangen usein kohtaamme, ja joissa aina suuri paino ja merkitys
on. Keviään sanot ja uskot, että Kristus Jumalan Poika, on annettu Pietarin, Paavalin ja muiden pyhäin syntein edestä, jotka päätämme olleen mahdollisia tähän armoon. Mutta vaikein
on sinun, joka luet itseäs mahdottomaksi tähän
armoon, sydämmessäs sanoa ja uskoa Kristusta annetuksi sinun voimallisten, äärettömäin
suurten synteis edestä. Sentähden on noin yhteisesti ja asema-sanaa (minun y. m.) lisäämätä, keviätä jaloilla ja korottavilla sanoilla saarnata ja ylistää Kristuksen ansiota, sanoa, nimittäin, että hän kai on syntein edestä annettu,
mutta vaan muiden, jotka ovat mahdollisia ol-

leet. Mutta koska asema-sana, meidän, on lisättävä, silloin säikähtää heikko luonto ja järki.
Silloin ei rohkene se lähestyä Jumalaa, eikä
toivoa armosta itsellensä annettavan semmoista aarretta. Sentähden ei tahdo se myöskään
mitään asioita Jumalan kanssa, ennenkuin hän
on varsin puhdas ja synnitön. Ja jos hän vielä
lukeekin, (eli) kuulee tämän lauseen: joka antanut on itsensä meidän synteimme edestä,
eli samallaisia, niin ei hän kuitenkaan sovita
asema-sanaa, meidän, itsehensä, vaan muihin,
jotka ovat mahdollisia ja pyhiä. Itse puolestansa hän tahtoo odotella siksi kuin hänki ehkä
tullee omilla töillänsä siihen mahdolliseksi.
51. Se taas on vaan, että ihmisjärki mielellänsä tahtoisi synnin voiman olemaan, ei suuremman eikä väkevämmän, kuin se itse uneksii. Tästä syystä Kristuksesta tuntemattomat
ulkokullatut, vaikka tuntevat omantunnon puremista, luulottelevat kuitenki helposti poistavansa synnit töillänsä ja ansioillansa, ja salaisesti toivovat he, että nämä sanat: joka on itsensä meidän edestämme antanut olisivat
sanotut teko-nöyryydessä, ja etteivät synnit
olisi todenperäisiä ja todentekoisia, vaan mitättömiä ja valheteltuja. Lyhyesti: ihmisjärki
näyttäisi mielellänsä Jumalalle ja toisi hänen
eteensä teeskennellyn ja valesyntisen, joka olisi varsin säikähtämätön ja syntinsä tuntematon,
toisi terveen, parantajaa kaipamattoman, joka
vasta sitte, kuin ei tuntisi syntiä, uskoisi, että
Kristus on annettu meidän synteimme edestä.
52. Samassa mielessä on koko mailma,
etenki ne mailmassa, jotka, niinkuin itse uneksivat, pyytävät olla kaikkia muita ihmisiä jumalisemmat ja pyhemmät, niinkuin munkit ja
kaikki tekopyhät. He suullansa kyllä tunnustavat itsensä syntisiksi, tunnustavatpa joka päiväki syntiä tekevänsä, mutta ei toki niin verrattoman suuria ja monia, etteivät niistä töillänsä
selkeisi. Jopa lisäksi tahtovat kantaa Kristuksen tuomio-istuimen eteen omaa vanhurskauttansa ja ansioitansa, joista tuomarilta vaativat
palkaksi ijankaikkista elämää. Sillä välin kuitenki, nöyriä veljiä kuin muka ovat, ja tai etteivät olisi perki puhtaita, valehtelevat päähänsä

muutamia syntejä, että taitaisivat niistä päästäksensä, suurella nöyryydellä rukoillen matkia puplikaanin sanaa: Jumala armahda minua syntistä (Luukk. 18: 13). Näille ovat nämät Paavalin sanat: meidän synteimme edestä arvottomia tyhjänperäisiä. Sentähden eivät
näitä ymmärrä, eikä taida kiusauksessa, koska
toden tiestä tuntevat synnin, saada niistä lohdutusta, vaan ahdistetaan silloin suorastaan
epäilykseen.
53. Kristityin pää-omaisin taito ja totinen
viisaus on siis pitää näitä Paavalin sanoja täytenä ja totisimpana totuutena, että nimittäin
Kristus on annettu kuolemaan, ei meidän vanhurskautemme ja pyhyytemme, vaan meidän
synteimme edestä, jotka ovat totiset, suuret,
monet, niin aina, äärettömät ja voittamattomat.
Älä siis luule että ne ovat vähäisiä, jotka sinun
töilläs taidettaisiin pois pyhitä. Älä myöskään
epäile niiden suuruuden tähden, koska ne kerran, joko elämässä taikka kuolemassa, toden
tiestä tunnet, vaan opi tässä Paavalin sanoista
uskomaan, että Kristus on annettu, ei mietittyin eli kuvattuin, vaan totisten, ei vähäin,
vaan suurimpain, ei yhden eli kahden, vaan
kaikkein, ei voitettuin (kuin ei yksikään ihminen, ei enkelikään taida voittaa vähintäkään
syntiä), vaan voittamattomain syntein edestä.
Ja joll'es ole niiden luvussa, jotka sanovat:
meidän edestämme, se on niiden, joilla tämä
uskonoppi on, sitä opettavat, kuulevat, oppivat, rakastavat ja siihen uskovat, niin on autuutes tykkänänsä hukattu.
54. Ahkeroitse sentähden, taitaakses, ei ainoasti ollessas ilman kiusausta, vaan kuolemankin hädässä ja kamppauksessa, koska
omatunto vapisee muistellessaan menneitä
syntejä, ja saatana suurella väkirynnäköllä karkaa päälles, ja tahtoo upottaa sinun synteis raskaudella ja aalloilla ikääs kuin vedenpaisumisella, peljättääksensä sinua, ja Kristuksesta vetääksensä, ja epäilykseen pakoittaaksensa, –
taitaakses silloin, sanon minä, uskalluksella sanoa: Kristus Jumalan Poika on annettu, ei vanhurskasten ja pyhäin edestä, vaan vääräin ja
syntisten edestä. Jos vanhurskas olisin ja syn-

nitön, enpä sovittajaa Kristusta tarvitsisi. Miksi tahdot siis pyhä saatana, nuripäin tehdä minusta pyhää, ja vaatia minulta vanhurskautta,
koska ei minulla kuitenkaan muuta ole kuin
syntiä, niitäkin totisia ja raskaimpia, ei valheteltuja eli turhanpäiväisiä? jommoisia edellistä
taulua vastaan ovat, tietysti suurin uskottomuus, epäilys, epätoivo, Jumalan ylenkatse,
viha, taitamattomuus, Jumalan häväistys, kiittämättömyys, Jumalan nimen turhaan lausumus, huolimattomuus, Jumalan sanan laste ja
kyllästys y. m.; sitte myöskin toista taulua vastaan nämät lihan työt, joita ovat: vanhimpain
ylenkatse, tottelemattomuus esivallalle, toisen
oman pyyntö, himo y. m. (vaikka nämät ovat
keveitä edellisten suhteen;) ja vaikk'en olisikaan tehnyt murhia, huorin, varastanut ja muita sellaisia toista taulua vastaan työssä, olen
niitä kuitenki sydämmessäni tehnyt. Olen sentähden kaikkein Jumalan käskyin rikkoja, ja
niin suuri synteini paljous, ett'ei ne mahdu
metsähärjän nahalle *(Vanhaanaikaan kirjoitettiin perkamentille, jota nahasta laitettiin.
Tietysti tahtoo Lutherus tässä sanoa, että
hänen syntiluettelonsa täyttäisi suurimman
sellaisen permä-kirjan.), niin ne ovat epälukuiset; sillä syntiä olen tehnyt enemmän, kuin
santaa on meressä. Sitten vielä on perkele niin
kavala ja taitava, että taitaa hyvät työnikin ja
vanhurskauteni tehdä suurimmaksi synniksi.
Koska siis syntini ovat niin todet, totiset, suuret, äärettömät, kauhiat ja voittamattomat, ja
omavanhurskauteni Jumalan edessä ei auta minua, vaan pikemmin kaataa, on siis Kristus, Jumalan Poika, annettu kuolemaan niiden edestä,
että hän pyhkeisi ne pois ja vapahtaisi minun
ja kaikki, jotka sellaista uskovat.
55. Ijankaikkisen autuutemme voima on
siis juuri siinä, että pidämme ne sanat todentekoisina ja toden totisina. En sano tätä suotta.
Sillä usein olen kokenut ja saan vieläki jokapäivä kokea, kuinka vaikeaa on, semmenkin
oman tunnon taistelussa, uskoa, että Kristus on
annettu, ei pyhäin, vanhurskasten, mahdollisten, ystäväinsä, vaan jumalattomain, syntisten,
mahdottomain ja vihollistensa edestä, jotka hy-

vin olivat ansainneet Jumalan vihan ja ijankaikkisen kuoleman. Varustakaamme siis sydämmemme näillä ja samanlaisilla raamatun
lauseilla, taitaaksemme näin päällemme kantavaa perkelettä: ”sinä olet syntinen, sentähden
kadotettu”, vastata: ettäs minun syntiseksi sanot, sentähdenpä tahdon olla vanhurskas ja autuas. – ”Etkö mitä, kadotukseen sinä tulet.” –
Enpä tule. Minä pakenen Kristuksen turviin,
joka antoi itsensä minun synteini edestä. Ethän
saa siis saatana mitään aikoihin niin, ettäs pyydät synteini suuruutta silmiini asettamalla peljättää minua, ja niin saattaa murheeseen, epäuskoon, epäilykseen, Jumalan vihaamiseen,
ylenkatsomiseen ja häväisemiseen. Niin aina,
sanoessas minun syntiseksi, tarjootpa vielä
miekan käteeni itseäs vastaan, sillä leikatakseni kaulas ja tallatakseni sinun jalvoillani, kuin
Kristus on kuollut syntisten edestä. Vielä sitte
itse saarnaat minulle Jumalan kunniaa. Sinä
muistutat minua Jumalan isällisestä rakkaudesta minua viheliäistä ja kadotettua syntistä kohtaan, että hän niin on rakastanut mailmaa, että
antoi ainoan Poikansa y. m. Joh. 3: 16.samate,
yhtä usein kuin soimaat minua syntiseksi, yhtä
usein johdatat muistooni Kristuksen, Lunastajani, hyvän työn, jonka, eikä minun, hartioilla,
kaikki syntini makaavat; sillä Herra heitti
kaikki meidän vääryytemme hänen päällensä. Niin myös: meidän synteimme tähden on
hän hosuttu. Ef 53: 6, 5. Sentähden, koska
soimaat minua syntiseksi, et silloin peljätä minua, vaan sanomattomasti lohdutat.
56. Joka tämän taidon hyvin osaisi, hän
keviään pilkkaisi kaikkea perkeleen kavaluutta, joka synnin muistuttamisella tahtoo pakottaa epäilykseen ja surmaa ihmisen, ell'ei hän
kohtaa ja vastusta häntä tällä taidolla ja jumalisella viisaudella, jolla yksin synti, kuolema,
perkele voitetaan. Mutta joka ei synnin muistoa pois soita, vaan säilyttää ja vaivaa itseänsä
omilla ajatuksillansa, niin ikään näillä, kuinka
hän omin voimin pitäisi puolensa, eli odottaa
kunnes omatunto rauhoitetaan, hän lankee saatanan pauloihin, vaivaa itsensä surkiasti, ja
voitetaan vihdoin kiusauksen viipyessä ja kes-

täessä. Sillä ei perkele lakkaa omaatuntoa hakkaamasta. Tätä kiusausta vastaan käytettäkään
nämät Paavalin sanat, joissa hän taiten ja juuri
asian mukaan näin kuvaa Kristuksen: Kristus
on Jumalan ja neitseen Poika, annettu ja kuollut meidän synteimme edestä. Jos perkele tässä
tuo etees toisenlaisen Kristuksen kuvauksen,
niin sano: kuvaus ja kuvattu ovat väärät; sentähden en ota tätä kuvaa vastaan. Turhaan en
sano tätä. Syyn tunnen, miksi niin ahkeraan
upitan, juuri Paavalin sanain mukaan, kuvaamaan Kristusta; sillä Kristus on tosiaan, ei vaatia, vaan koko mailman syntein sovittaja. Jos
siis olet syntinen, niinkuin kaikki varmaan
aina olemma, älä päätä Kristusta taivaankaarella olevana tuomarina, muuten pelkäät ja
epäilet, vaan käsitä hänen oikia kuvansa, se
varmaan, että Kristus, Jumalan ja neitseen Poika, on persona, joka ei peljätä, ei vaivaa, ei kadota meitä syntisiä, ei vaadi tiliä pahasta elämästämme, vaan joka antoi itsensä meidän
synteimme edestä, ja yhdellä uhrilla pyhkesi
pois koko mailman synnit, ristiinnaulitsi ja ne
itsessänsä hävitti.
57. Tätä kuvaa ahkeraan opettele, ja harjoita eritoten tätä asema-sanaa meidän niin,
että nämät kaksi tavausta (mei-dän), uskolla
käsitettynä, nielevät ja kuluttavat sinunki syntis, se on, ettäs mitä varmimmasti tiedät Kristuksen pois ottaneen, ei vain muutamain erinäisten ihmisten, vaan myös sinun ja koko
mailman synnit. Vaikka eivät kaikki ihmiset
sitä usko, on hän kuitenkin ollut koko mailman
syntein edestä annettu. Olkoot siis syntis ei
vain syntejä, vaan tosiaan omas, se on, ettäs
uskot Kristuksen annetuksi, ei ainoastaan muiden, vaan myös ja semminkin sinun synteis
edestä. Hampain siis pidä siitä kiinni, ja älä
millään ehdolla anna reväistä sinuas tästä ihanimmasta Kristuksen kuvasta, joka taivaan enkeleillekkin on suloisata, tästä sanon minä, että
Kristus nimenomaisen ja oman kuvansa jälkeen on, ei Moses, ei vaatia, ei pööveli, vaan
syntein sovittaja, armon, vanhurskauden, elämän lahjoittaja, joka antoi itsensä, ei ansiomme, pyhyytemme, vanhurskautemme, pyhän

elämämme edestä, vaan synteimme edestä. Tosin selittää Kristuski lakia, mutta se ei ole hänen omituinen ja pääomaisin virkansa.
58. Nämät, mitä sanoihin tulee, kyllä tiedämme ja puhumme, mutta omantunnon
kamppauksesta, kussa perkeleellä on tapana
peittää Kristus ja repiä armon sana sydämmestä, huomaamme, ettemme niitä vielä oikein tiedä. Joka silloin osaisi täsmälleen kuvata Kristuksen ja hänen jaloksi arvata ja häntä katsella
suloisimpana vapahtajana ja ylipappina, eikä
ankarana tuomarina, hän voittaisi kaiken pahan
ja olisi jo taivaissa. Mutta osata tätä kamppauksessa, on vaikein asia. Tätä puhun kokemuksesta. Minä, näethän, tunnen perkeleen kavaluuden. Hänellä on silloin tapana, ei ainoasti
kovittaa lailla, peljättääksensä meitä, ja raiskasta tehdä monta ja suurta malkaa, se on, epäsynnistä tehdä helvettiä, (hän tieten on ihmeellinen taituri suurentamaan syntiä ja pinnistämään omaatuntoa, hyväin töittenkin suhteen),
vaan hänellä onpi tapana peljättää välimiehemme personankin kautta, joksi muuttaa itsensä
ja äkkiä säikäyttäen sydäntä matkimalla jotakuta raamatun paikkaa taikka Kristuksen uhkasanaa, näyttää itsensä meille, juuri kuin olisi
totinen Kristus ja panee meidän niin kiintymään tähän valekuvaan, että omatunto vannoisi hänen Kristukseksi, jonka se lause eli sana
onkin. Vielä on seki kannustajamme kavaluutta, ettei hän aseta silmiimme koko Kristusta,
ymmärrettävästi että hän on Jumalan Poika,
neitseestä ihmiseksi syntynyt, vaan puolen
Kristusta. Sitte hän äkkiä liittää siihen jotain
vierasta, se on, asettaa etees jonkun sellaisen
lauseen, jolla Kristus peljättää syntisiä, niinkuin (Luukk. 13: 3) tämän: ellette paranna
teitänne, niin te kaikki niin hukkaan tulette.
Näin tahraa hän oikian Kristuksen kuvan myrkyllä ja saa tällä saastutuksella aikoin, että,
vaikka uskomme Kristuksen välimieheksi, ahdistettu omatunto kuitenkin tuntee ja päättää
hänen hirmuvallaksi ja tuomariksi. Näin kadotamme saatanan pettämisestä ylipappimme ja
vapahtajamme, Kristuksen, suloisimman kuvan ja kammoomme, sen kadotettuamme, hän-

tä ei vähemmin kuin itseä perkelettä.
59. Ja juuri siitä syystä minäkin yhtäpäätä
puuhaan opettaa teitä hyvin ja oikein eteenne
kuvaamaan Kristusta näistä Paavalin sanoista:
joka antoi itsensä meidän synteimme edestä.
Jos hän antoi itsensä kuolemaan meidän synteimme edestä, ei hän totisesti ole hirmuvaltias
taikka tuomari, joka hukuttaisi meidät syntein
tähden, ei ole ahdistettuin kiduttaja, vaan langenneitten nostaja ja särjettyjen sovittaja ja
lohduttaja; muuten valehtelisi Paavali sanoessaan: hän antoi itsensä meidän synteimme
edestä. Koska Kristuksen nyt näin kuvaan,
niin hänen oikein kuvaan, ja totisen Kristuksen
pidän ja omistan. Myös jätän jumalallisen majesteetin tutkinnot, ja ripun Kristuksen ihmisyydessä, ja opin niin toden tuntemaan Jumalan tahdon. Ei ole siellä sitte pelkoa, vaan sula
suloisuus, riemu y. m., ynnä myös koittaa valkeus, joka opettaa minun tuntemaan Jumalan,
itseni, kaikki luontokappaleet, ja kaiken perkeleen valtakunnan vääryyden y. m. Mitään uutta
emme tässä opeta, vaan vanhaa ja mitä, ennen
meitä, apostolit ja kaikki jumaliset opettajat
opettivat, samaa me tässä teroitamme ja vahvistamme. Antaos Jumala taitoa, niin teroittamaan ja vahvistamaan sitä, että se olisi meillä,
ei yksistänsä suussamme, vaan syvällä sydämmessä hyvin tutkittuna, ja että semminki kuoleman kamppauksessa voisimme sen hyväksemme käyttää!
Että Hän meitä vapahtaisi tästä nykyisestä pahasta mailmasta.
60. myös näillä sanoilla ajaa Paavali tosiaan tämän epistolan pääasiaa, kutsuu koko
tämän mailman kuin on ollut, on ja vasta tulee,
nykyiseksi mailmaksi tulevan ja ijankaikkisen
mailman suhteen. Sitte kutsuu hän sen pahaksi,
kuin kaikki, mitä tässä mailmassa on, on koko
mailmaa hallitsevan perkeleen pahuuden vallassa. Sentähden on mailma perkeleen valtakunta; sillä ei siinä muuta ole, kuin Jumalan
tuntemattomuutta, lastetta, pilkkaa, vihaan, samate tottelemattomuutta kaikille Jumalan sanoille ja töille. Tässä ja tämän valtakunnan
vallassa olemma me. Tästä jälleen näet, ett'ei

kukaan voi omilla töillänsä ja voimillansa pyhitä pois syntiä, sillä nykyinen mailma on paha
ja kuten Johannes (1 Ep. 5: 19) sanoo että:
koko mailma on pahuudessa. Kutka ikänä
mailmassa ovat, ne ovat perkeleen sidottuja orjia, joitten täytyy häntä palvella ja tehdä kaikkia hänen tahtonsa jälkeen. Mitä hyödytti säätää niin monta munkkisäätyä syntein hävittämiseksi, miettiä niin monta komiaa ja rakasta
työtä, millisiä ovat kantaa jouhipaitaa, ruoskia
ruumistansa vereen asti, käydä sotapuvussa
pyhälle Jakobille y. m.? Niitä kyllä tehnet,
mutta paikkansa pitää sentään tämä selitys:
olet nykyisessä ja pahassa mailmassa, etkä
Kristuksen valtakunnassa. Jollet ole Kristuksen valtakunnassa, kuulut varmaan perkeleen
valtakuntaa, jota on paha mailma. Sentähden
ovat kaikki lahjas, sekä hengelliset, että ruumiilliset, niinkuin viisaus, hurskaus, pyhyys,
kaunopuheliaisuus, valta, kauneus, tavarat, itse
helvetin hirmuvallan aseita, joilla kaikilla sinua vaaditaan osoittamaan perkeleelle orjallista palvelusta ja hänen valtakuntaansa edistämään ja enentämään.
61. Ensiksi pimität viisaudellas Kristuksen
viisauden ja tunnon ja viettelet ihmisiä jumalattomalla opilla pääsemästä Kristuksen armoon ja tuntoon. Omaa hurskauttas ja pyhyyttäs kiität ja saarnaat, mutta perki kauhistut ja
kiroot, juurikuin jumalatonta ja perkeleellistä,
Kristuksen vanhurskautta, joka kuitenkin yksin
vanhurskauttaa ja eläväksi tekee meidän. Sitte
hävität sinä voimallas Kristuksen valtakuntaa,
väärin käytät valtaas juurinensa repimään ylös
evankeliumia, vainoomaan ja tappamaan Kristuksen palvelioita ja niin monta, kuin ikänänsä
heitä kuulee y. m. Joten sinun viisautes, ollessas ilman Kristusta, on kahdenkertainen tyhmyys, oma vanhurskautes kahdenkertainen
synti ja jumalattomuus, kuin ei se tunne Kristuksen viisautta ja vanhurskautta. Siihen lisäksi pimittääki se, estää, häpäisee ja vainoo sitä.
Syystä siis Paavali mailman pahaksi kutsuu,
kuin se, paraillaan ollessansa, on pahin. Hurskaissa, viisaissa, oppineissa y. m., on mailma
paras, mutta kuitenki toden kahdenkertaisesti

paha. Tässä nyt jätän puhumata noista törkeistä
synneistä toista taulua vastaan, joita on: tottelemattomuus vanhimmille, esivallalle y. m.,
huoruus, haureus, ahneus, varkaus, murha, kateus, kiukku, joihin mailma on tykkänään
uponnut; jotka kuitenkin ovat keveitä jumalattomain viisauden ja hurskauden rinnalla, joilla
sotivat edellistä taulua vastaan. Valkia perkele,
joka ajaa ihmisiä tekemään hengellisiä syntejä,
joita vanhurskautena kehutaan, on mustaa perkelettä paljo vahingollisempi, sillä se vaatii ainoastansa lihan töihin, jotka mailmaki synniksi
tunnustaa.
62. Näillä sanoilla siis: että hän vapahtaisi y. m., osottaa Paavali tämän epistolan pääasian, että nimittäin tarvitsemma armoa ja
Kristusta, ja ett'ei yksikään luontokappale, ei
ihminen eikä enkeli, voi meitä vapahtaa tästä
pahasta mailmasta. Sillä eihän se ole ihmisen
eikä enkelin voiman, vaan sulan Jumalan majesteetin työ, että Kristus pyhkesi pois synnin,
ja vapahti meitä perkeleen tiranniudesta ja valtakunnasta, se on, pahasta mailmasta, joka on
jumalansa perkeleen kuuliain palvelia ja mieluinen noudattaja. Mitä ikänä tämä murhamies
ja valheenisä tekee ja puhuu, sitä myös mailma, hänen kuuliain poikansa jalosti noudattaa
ja tekee. Sentähden on se täynnä Jumalan tuntemattomuutta, vihaa, valhetta, erhetyksiä,
pilkkaa, ylenkatsetta; siihen vielä törkeitä syntejä, murhia, huoruutta, haureutta, varkautta,
ryöviöitä y. m.; sillä hän seuraa isäänsä perkelettä, joka on valhettelia ja murhaaja. Jota viisaammat, vanhurskaammat ja pyhemmät ihmiset luultensa ilman Kristusta ovat, sitä enemmin he evankeliumia vahingoittavat. Niin
olimme paavikunnassa mekin ahkerat Jumalan
palveliat ennen evankeliumin valoa kaksin
verroin pahat ja jumalattomat, kuitenkin jumalisuuden ja pyhyyden nimellä. Salli vaan nämätkin Paavalin sanat olla täydet todet ja totiset, ei väärät ja valheelliset, että nimittäin nykyinen mailma on paha. Älköön se sinua eksyttäkö, että monessa ihmisessä on monta mainiota avua, että ulkokullatuissa on niin suuri
pyhyyden varjo y. m., vaan tarkkaa pikemmin,

mitä Paavali sanoo, ja hänen sanoistansa saatat
aivan rohkiasti ja varmaan päättää mailmasta,
että se ja koko hänen viisautensa, vanhurskautensa ja voimansa on perkeleen valtakunta,
josta yksin Jumala ainokaisen Poikansa kautta
voi meidän vapahtaa.
63. Ylistäkäämme sentähden Isää Jumalaa
ja kiittäkäämme Häntä tästä mittaamattomasta
armahtamisestansa, että hän vapahti meitä,
Poikansa kautta, perkeleen valtakunnasta, jossa me sidottuina pidettiin, ja josta meille omin
voimin oli mahdotonta päästä. Tunnustakaamme myös ynnä Paavalin kanssa, että kaikki
työmme ja vanhurskautemme, joilla kaikilla
emme voineet perkeleestä karvaakaan taivuttaa, ovat häviö ja lika. Pois siis tuhkaan ja tomuus koko vapaan tahdon voima, kaikki farisealainen viisaus ja vanhurskaus, kaikki munkkisäädyt, messut, hartausharjoitukset, jumalanpalvelukset, lupaukset, paastot, karvapaidat y.
m., saastaisena vaatteena ja perkeleen vahingollisimpana myrkkynä! Päin vastoin julistakaamme ja korottakaamme Kristuksen kunniaa, joka kuolemallansa vapahti meidän ei
tomppelisesta, vaan pahasta mailmasta. Tällä
nimellä, paha, ilmoittaa siis Paavali, että mailman eli perkeleen valtakunta on vääryyden,
taitamattomuuden, erhetyksen, synnin, kuoleman, pilkan, epäilyksen ja ijankaikkisen kadotuksen valtakunta; ja että Kristuksen valtakunta päin vastoin on vanhurskauden, valkeuden,
armon, syntein anteeksi antamisen, rauhan,
lohdutuksen, autuuden ja ijankaikkisen elämän
valtakunta, johonka olemma siirretyt Herramme Jesuksen Kristuksen kautta, jolle olkoon
kunnia ijankaikkisesti! Amen.
Jumalan, ja meidän Isämme tahdon jälkeen.
64. Tässä Paavali sovittaa ja asettaa joka
sanansa niin, että ne vastoin vääriä apostoleita
pitävät uskon vanhurskauden puolta. Hän sanoo: Kristus vapahti meitä tästä ratki pahasta
perkeleen ja mailman valtakunnasta ja teki sen
Isänsä tahdosta, neuvosta, niinpä käskystä. Ei
meitä siis vapahtanut oma juoksemisemme, ei
oma neuvomme taikka tahtomme, vaan Juma-

lan laupius ja lempeys, kuten muuallakin on
kirjoitettu: siinä on rakkaus, ei että me rakastimme Jumalaa, vaan että hän rakasti
meitä ja lähetti Poikansa sovinnoksi meidän
synteimme edestä. Että siis olemme vapahdetut pahasta mailmasta, se on sula armo, eikä
meidän ansiomme. Niin hehkuaa ja palaa Paavali armon korottamisessa, että hän teroittaa ja
tähtää joka sanansa vääriä apostoleita vastaan.
65. Paavali mainitsee tässä Isän tahdosta
toisestakin syystä, josta siellä ja täällä Johanneksenkin evankeliumissa puhutaan, kussa
Kristus, ylistäen virkaansa, osottaa meitä Jumalan tahtoon, että me hänen sanoissansa ja
töissänsä katsoisimme enemmän Isää, kuin
häntä. Sillä Kristus tuli mailmaan ja otti miehuuden luonnon, tullaksensa uhriksi koko
mailman syntein edestä, sovittaaksensa meitä
jälleen Isän kanssa, ja meille ilmoittaaksensa,
että hän teki sen Isän hyvästä tahdosta, että me
niin, silmät Kristukseen iskettyinä, suoraan vedettäisiin ja temmattaisiin Isän tykö. Sillä niinkuin ennen mainitsin, ei ole ajattelemistakaan,
että (Jumalan) majesteetin tutkaamalla voitaisiin tietää mitään autuaallista Jumalasta, vaan
niin, että tartumme Kristukseen, joka Isän tahdosta antoi itsensä kuolemaan meidän synteimme edestä. Kussa tämän tunnet Jumalan
tahdoksi Kristuksen kautta, niin koko vihan
muoto katoo, lakkaa pelko, vapistus y. m. Ja
Jumala näkyy armolliseksi, joka säätyn neuvonsa jälkeen tahtoi Poikansa kuolemaan meidän edestämme, että me hänen kauttansa eläisimme. Semmoinen tunteminen ilahuttaa sydämmen, niin että se varmaan päättää Jumalan,
ei vihaavan, vaan niin rakastavan meitä viheliäisiä syntisiä, että antoi ainoan Poikansa meidän edestämme. Ei Paavali siis turhaan teroita,
että Kristus annettiin meidän synteimme edestä Isän tahdosta. Sitä vastaan on Jumalan majesteetin ja hänen kauheitten tuomioinsa tutkiminen, kuinka hän nimittäin hukutti koko
mailman vedenpaisumisessa, kuinka kukisti
Sodoman y. m., vahingollinen tutkiminen, joka
vihdoin viimein syöksee ihmisen epäilykseen
ja vajottaa perikatoon, niinkuin ennen olen sa-

nonut.
Jumalan ja meidän Isämme.
66. Sana meidän on sanottava molemmista sanoista, joten se tietää: meidän Jumalamme ja meidän Isämme. Hän on siis Kristuksen
ja meidän Isämme. Samate sanoo (Joh. 20: 17)
Kristus Maria Magdalenalle: mene minun veljeini tykö; minä menen ylös minun Isäni
tykö, ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö, ja teidän Jumalanne tykö. Jumala
on siis meidän Isämme ja meidän Jumalamme,
mutta Kristuksen kautta. Tämä on siis apostolinen ja oikein omansa Paavalin lause, joka ei
tosin käytä muhkeita, mutta kuitenkin aivan
sopivia ja palavia sanoja.
5 v. Jolle olkoon kiitos ijankaikkisesta
ijankaikkiseen, Amen.
67. Hebrealaisilla on tapana kirjoissansa
sovittaa väliin ylistyksiä ja kiitoksia. Samaa tapaa noudattavat apostolitki, jotka itsekkin olivat Hebrealaisia. Sen näemme usein Paavalin
kirjoista. Sillä Herran nimeä pitää suurimmasti
kunnioitettaman, eikä koskaan ylistyksetä ja
kiitokseta mainittaman. Semmoinen tapa onki
myös jumalanpalvelusta. Niinkuin koska maallisissa asioissa kuningasten eli ruhtinasten nimeä mainitsemme, niin teemme sitä jollakin
kunniaa osottavalla käytöksellä ja polvien notkistamalla. Paljo enää, koska Jumalasta puhumme, pitää meidän notkistaman sydämmemme polvet ja mainitseman Jumalan nimeä
kiitoksella ja suurimmalla kunnioittamisella.
6 v. Minä ihmettelen.
68. Tässä näet Paavalin kunnon ja taidon,
kuinka hän kohtelee langenneita Galatalaisia,
jotka väärät apostolit ovat vietelleet. Ei hän kiristä heitä kiivailla ja ankarilla sanoilla, vaan
juuri isällisillä, eikä ainoastansa kärsivällisesti
kanna heidän lankeemustansa, vaan tekeepä
heidän lähes syyttömiksikin. Sitte hoitaa hän
heitä äidin mielellä ja puhuttelee sangen hyväillen, kuitenkin niin, että hän myös nuhtelee
heitä, mutta sangen valituilla ja asiaantaitavasti
sovitetuilla sanoilla. Mutta toisaalta on hän
sangen kiivastunut ja täynnä suuttumusta hei-

dän vietteliöitänsä vastaan, vääriä apostoleita,
joita hän syyttää koko asiasta ja pauhaa näitä
kohta epistolan alussa paljaalla jylinällä ja leimauksilla, sanoen: jos joku toisin evankeliumia saarnaa y. m., se olkoon kirottu, (Gal. 1:
9) ja edespäin (5: 10) uhkaa hän näin: joka teitä eksyttää, hänen pitää tuomionsa kantaman, olkoon kuka hän olisi! Siihen lisäksi kiroo hän heitä näillä varsin kovilla sanoilla: oi,
joska ne eroitettaisiin, jotka teitä haukuttelevat! (Gal. 5: 12). Ovathan nämät kauheita
leimauksia lihan eli lain vanhurskautta vastaan.
69. Tosin olisi Paavali vähän rajummin taitanut kohdella Galatalaisiaki, ja tylymmin yrmiä heitä sanoen: voi ilkiää lankeemusta! minä
häpeen teitä. Minä suren kiittämättömyyttänne,
vihastun, taikka juhlallisesti huutaa: oi aikoja,
oi tapoja y. m.! mutta kuin hän pyytää oijentaa
langenneita ja isällisestä huolesta palauttaa
heitä erhetyksestä puhtaaseen evankeliumiin,
jättää hän tylymmät sanat pois, eritoten alkupäässä, ja puhuttelee heitä sangen hyväilevillä
ja lauhkeilla sanoilla. Sillä hänen, joka tahtoi
parantaa haavoitettuja, ei sopinut sopimattomalla lääkkeellä vielä suuremmaksi repiä äsken saatua haavaa ja niin vaan enemmän pahentaa kuin parantaa haavoitettuja. Sentähden
ei saattanut hän lauhkeista sanoista käyttää sopivampaa kuin tätä: minä ihmettelen, jolla
hän ilmoittaa sekä surevansa että olevansa pahoilla mielin siitä, että olivat luopuneet hänestä.
70. Ja tässä muistaa Paavali alempana 6
luvun 1 värssyssä antamaansa käskyä: rakkaat veljet, jos ihminen osaa johonkuhun
vikaan tulla, niin te, jotka hengelliset olette,
oientakaat senkaltaista siveyden hengessä.
Tätä esimerkkiä pitää meidänkin seuraaman,
niin että meillä on viheliäisiä ja vieteltyjä opetuslapsia kohtaan samallainen sydän, kuin vanhimmilla lapsiansa kohtaan, että ymmärtäisivät
meidän kiivautemme olevan isällistä ja äitillistä mieltä heitä kohtaan, ja näkisivät meidän etsivän, ei heidän kadotustansa, vaan autuuttansa. Mutta perkelettä ja hänen palvelioitansa,

viettelyksen ja lahkoin synnyttäjiä vastaan tulee meidän, Paavalin esimerkin mukaan, olla
kärsimättömiä, ylpeitä, kovia ja armottomia, ja
säästämättä valkeuteen saattaa, kammota ja kirota heidän juoniansa ja petoksiansa. Niin kurittavat vanhimmatki vaan koiraa, joka on purrut lasta, mutta itkevää lasta he hyvittävät ja
lohduttavat suloisimmilla sanoilla. Paavalilla
on siis ihmeeksi taitava henki korjaamaan langenneita ja ahdistettuja omiatuntoja. Paavi sitä
vastaan, jota paha henki ajaa, ryntää kimppuun
kiukkuisesti, paukuttaa sulia salahmia ja kirouksia kurjia ja peljästyneitä omiatuntoja vastaan, jonka näet hänen kirjoistansa, etenki hänen mokomasta Herran ehtoollis-kirjastansa.
Ja paremmin eivät tee pispatkaan virkaansa,
eivät opeta evankeliumia, eivät pidä huolta sieluin autuudesta, vaan pyytävät ainoasti saada
valtaa. Sentähden myös pyytävät puheillansa
ja töillänsä vaan sitä vahvistaa ja eheänä säilyttää. Samasta mielestä ovat kaikki tohtoritki,
jotka himoovat turhaa kunniaa y.m.
Että te niin pian.
71. Tässä näet itse Paavalin valittavan, että
lankeemus uskosta on sangen keviä. Tästä varaa hän toisessaki paikassa kristityitä: joka
luulee seisovansa, katsokaan ett'ei hän lankee. 1 Kor. 10: 12. Ja joka päivä saamme kokea, kuinka työläästi sielu käsittää ja pitää vahvaa uskoa; samate, millä vaikeudella Herralle
täydellistä kansaa valmistetaan. Työtä saadaan
tehdä kymmenen vuotta, ennen kuin vähänen
seurakunta on oikein tenhollisesti järjestetty, ja
kohta kuin se on valmistettu, luikahtaa siihen
joku hurmahenki ja taitamaton, joka ei muuta
osaa kuin häväistä sanan puhtaita opettajia, ja
hän kukistaa vähässä ajassa kaikki. Ketä ei nyt
tämä saattaisi surulliseksi? Me valmistimme,
kiitos Jumalan, täällä Wittenbergissä kristillisen seurakunnan, sanaa opetetaan täällä puhtaasti, sakramentit ovat oikeassa käytännössä,
varoituksia annetaan, pidetään rukouksia kaikkein säätyin edestä, lyhyesti, kaikki edistyvät
onnellisesti. Sellaisen evankeliumin onnellisen
menestyksen estäisi joku hurmahenki, ja kukistaisi vähässä ajan rahdussa, mitä me suurel-

la vaivalla monen vuoden kuluella olemme rakentaneet. Samate tapahtui Paavalille, Kristuksen valitulle aseelle. Hän asetti suurella huolella ja työllä seurakuntia Galatiassa. Väärät
apostolit kukistivat ne vähässä ajassa, hänen
pois lähdettyänsä. Sen todistaa tämäki ja muutti hänen epistolansa. Niin suuri on tämän elämän heikkous ja viheliäisyys, niin olemme
kiedotut saatanan pauloihin, että yksi hurmahenki niin vähässä ajassa hävittää sen ja kaikkinensa kukistaa, mitä moni oikea opettaja
muutamia vuosia yöt päivät tehden työtä on rakentanut. Sitä saamme kokemuksesta mekin
oppia suureksi suruksemme, taitamata kuitenkaan estää tätä pahaa.
72. Koska siis seurakunta on niin vieno ja
hentoinen kappale, ja niin pian kukistetaan, on
siis ahkerasti valvottava noita hurmahenkiä
vastaan, jotka, kuin ovat kuulleet muutamia
saarnoja, taikka lukeneet joitakuita sivuja pyhästä raamatusta, vastoin kaikkein neuvoa,
kohta korottavat itsensä kaikkein sanankuulijain ja opettajain opettajiksi. Sellaisia tapaat
meidän aikoinamme paljo käsityöläisissä, jotka ovat röykkeitä ihmisiä, joita ei ole kiusauksissa koeteltu ja jotka sentähden eivät ole koskaan oppineet pelkäämään Jumalaa, eivätkä
ole tippaakaan maistaneet armoa. Nämät, kuin
ovat ilman pyhää Henkeä, opettavat, mitä hyvänä pitävät ja mihin yhteinen kansa mielistyy.
Siellä sitte taitamaton joukko huohottaen kuulla uutta, kohta suostuu heihin. Niin, monta sellaistaki, jotka luulevat oikein käsittäneensä uskon opin, ja jotka ovat vähä koetusten kautta
koetettujaki, tulee heiltä petetyksi.
73. Koska Paavali siis tässä omasta koettelemuksestansa meille opettaa, suurimmalla
vaivalla valmistetut seurakunnat keviään ja
pian vieteltävän, niin on meidän suurimmalla
huolella valvominen perkelettä vastaan, joka
aina ympäri käy, ett'ei hän meidän maatessamme, tulisi ja kylväisi ohdakkeita nisun sekaan.
Vaara uhkaa aina kristillistä laumaa saatanan
puolelta, jos paimenet vaikka mitä tarkimmin
valvoisivat ja olisivat ahkerat. Kuin Paavali,
kuten sanottiin, oli suurimmalla ahkeruudella

ja uskollisuudella istuttanut seurakuntia Galatiassa, ja tuskin oli siirtänyt jalkansa portista,
niin kohta kuitenkin väärät apostolit väärään
kääntävät muutamia, joittenka lankeemus sittemmin saatti Galatian seurakunnissa niin suuren tuhon. Ole varma siitä, että tämä äkkinen
ja suuri tappio oli Paavalille kuolemaa katkerampi. Valvokaamme sentähden kaikesta voimasta, ensin itsekukin puolestansa, sitte opettajat ei ainoasti itse puolestansa, vaan myös
koko seurakunnan puolesta, ett'emme lankeisi
kiusaukseen.
Annatte teitänne käännettää pois.
74. Tässäkään jälleen ei Paavali käytä tylyä, vaan pehmiää sanaa. Ei hän sano: minä ihmettelen, että niin pian luovuitte, että niin tottelemattomat olette y. m., vaan että niin pian
annatte teitänne käännettää pois, ikään kuin
sanoisi hän: te olette aivan kärsivät, ette ole
vahinkoa saattaneet, vaan sallineet vahingoittaa teitänne. Palauttaaksensa siis langenneet,
panee hän syyn pikemmin poiskääntäjiin kuin
poiskäännettyihin. Sievästi nuhtelee hän kuitenkin heitä, valittaessaan heitä poiskäännetyiksi, ikään kuin sanoisi: vaikka minä isällisesti syleilen teitä ja tiedän, että olette langenneet ei oman vikanne vaan vääräin apostolien
kautta; niin olisin kuitenkin toivonut, että olisitte vähä vahvemmat olleet tervellisessä opissa. Ette ole kylläksi käsittäneet sanaa, kylläksi
syvään juurtuneet. Sentähden on vähä puuskaus ja tuuli saanut teidän käännetyksi pois.
Hieronymus luulee, että Paavali on tahtonut kääntää Galatalaisten nimen Hebrean sanan gala (kääntää) mukaan, ikään kuin olisi sanonut: tepä olette nimen ja asian suhteen oikeita Galataita, se on, käännetyitä, eksytettyjä.
75. Muutamain luulosta olemme me Saksalaiset syntyneet Galatalaisista, ja se kukaties
ei olekkaan perätön. Sillä me Saksalaiset
olemme luonteeltamme kohden heidän kaltaisiansa, ja minä olen vaadittu meikäläisissä vaiteloikseen vakavuutta ja kestävyyttä. Sillä kaikissa asioissa olemme alussa hehkuvia. Mutta
kohta kuin tämä ensimäisten liikutusten hehku

on sammunut, tulemme veltommiksi ja heitämme taas asiat sikseen ja jätämme takapajulle samalla maltittomuudella, jolla niihin ryhdyimmekin. Ensin koska evankeliumin valkeus niin suuren ihmissääntöin pimeyden perästä koitti meille, niin harrasti moni jumalisuudesta ja oli halullinen kuulemaan saarnoja
ja piti sanan palveliat kunniassa. Mutta nyt
kuin sana on kasvanut ja jumalisuuden oppi on
ei ilman menestystä puhdistettu, käy usea oppilas ylönkatsojaksi ja vihaajaksi, niin etteivät
ainoasti lakkaa sanaa viljelemästä, sorra sen
palvelioita, vaan vihaavatki kaikkia hyödyllisiä tieteitä ja taiteita ja muuttuvat paljaiksi porsaiksi ja laiskamahoiksi, ja ovat siis oikein
omansa verrattaa ”hulluin” Galatalaisiin.
Siitä, joka teitä on kutsunut Kristuksen
armoon.
76. Tämä värsy on jotenki työläs selittää.
Tämän paikan voit selittää kahdella tavalla,
joko näin: ”siitä Kristuksesta, joka teitä armoon kutsunut on”, taikka näin: ”siitä Jumalasta, joka teitä Kristuksen armoon kutsunut
on”. Minä hyväksyn edellisen selityksen. Sillä
se mielestäni sopii hyvin, että Paavali, niinkuin
hän vähää ennen opetti, että Kristus on Vapahtaja, joka kuolemallansa vapahtaa pahasta
mailmasta ja on ynnä Isän Jumalan kanssa armon ja rauhan antaja, tässäkin sanoo hänen armoon kutsujaksi. Sillä sitäpä Paavali juuri
ajaakin, että syvään painaisi meihin Kristuksen
armotyön, jonka kautta tulemme Isän tykö.
Näissä sanoissa: Kristuksesta, joka teitä armoon kutsunut on, onki mahtia ja vastasuuntaisuutta, juuri kuin sanoisi: ”oih kuinka pikaan annoitte kääntää itseänne pois Kristuksesta, joka kutsui teitä, ei lakiin, töihin, syntiin,
vihaan, kadotukseen, kuten Moses, vaan sulaan armoon.
77. Samoin meki Paavalin kanssa valitamme ihmisten kauheaa sokeutta ja nurjuutta, ettei kukaan tahdo ottaa vastaan armon ja autuuden oppia taikka että sen vastaanottaneetki
kuitenkin taas niin pian luopuvat siitä, vaikka
se tuottaa kaikkea hyvää, hengellistä ja maallista, tietysti synnistä päästön, totisen vanhurs-

kauden, sydämmen rauhan ja ijankaikkisen
elämän. Sitte se tuottaa selvän valon varmaan
päättämään kaikista opeista ja elämän tavoista,
hyväksyy ja tukevuuttaa maallista hallitusta,
huoneellista hallitusta ja kaikkia elämän kohtia, jotka Jumala on säätänyt ja asettanut. Se
repii juurinensa erehtyväiset, kapinalliset, häiritseväiset opit, ottaa pois synnin ja kuoleman
pelvon, lyhyesti: saattaa näkyviin kaikki perkeleen petokset ja työt, ja ilmoittaa Jumalan
hyvät työt ja rakkauden meihin Kristuksessa.
Mikä riivaus on siis, että mailma vihaa tätä sanaa, tätä ijankaikkisen lohdutuksen, armon, autuuden ja ijankaikkisen elämän evankeliumia
niin haikeasti, ja sitä niin saatanallisella kiukulla häpäisee ja vainoo?
78. Paavali kutsuu v. 4 tämän nykyisen
mailman pahaksi, se on, perkeleen valtakunnaksi; muuten se tunnustaisi Jumalan hyvyyden ja laupiuden. Mutta kuin se on perkeleen
vallan alla, niin se sentähden suruttomasti ja
vihollisesti lastaa ja vainoo Jumalan hyvyyttä
ja rakastaa enemmän pimeyttä, valhetta ja perkeleen valtakuntaa, kuin valkeutta, totuutta ja
Kristuksen valtakuntaa. Ja sitä se tekee ei tietämättömyydestä taikka ymmärtämättömyydestä, vaan saatanallisesta pahuudesta. Tämä näkyy selvästi siitä, että Kristus, Jumalan Poika,
joka antoi itsensä kuolemaan kaikkein syntein
edestä, ei ansaitse nurjalta ja turmeltuneelta
mailmalta muuta, vaan että se häpäisee häntä
tämän hänen verrattoman hyvän työnsä edestä,
vainoo hänen autuuttavaa sanaansa ja ristiinnaulitsisi vieläki hänen varsin mielellänsä, jos
vain saisi. Näin siis mailma ei ainoasti vaella
pimeydessä, vaan onpi pimeys itse, kuten Johannes 1: 5 sanoo.
79. Paavali suurentaa siis näitä sanoja:
”Kristuksesta, joka on kutsunut teitä armoon”,
ja yrittää salaa (tarkkaamaan) niiden vastapuolta, ikään kuin sanoisi: saarnani ei ollut
Moseksen ankarasta la'ista, enkä opettanut teidän täytyvän olla orjia ikeen alla, vaan minä
saarnasin teille sulaa armoa ja vapautta la'ista,
synnistä y. m., että nimittäin Kristus armiaasti
armoon, ollaksenne vapaat Kristuksen alla,

eikä orjia Moseksen vallassa, jonka opetuslapsiksi nyt tulleet oletta vääräin apostoleinne
kautta, jotka kutsuvat teitä Moseksen la'in
kautta, ei armoon, vaan Jumalan vihaan ja vihaamiseen, syntiin ja kuolemaan. Mutta Kristuksen kutsuminen on armoisa ja autuuttava.
Sillä Kristuksen kutsumina saavat he muikian
la'in siaan iloisen evankeliumin, siirretään vihasta armoon, synnistä vanhurskauteen, kuolemasta elämään. Ja sellaisesta armoa ja elämää
runsaasti kuohuvasta lähteestä annatte toisialle
repiä teitänne, ja etenkin niin pian ja keviästi!
– Mutta jos Moses Jumalan lailla kutsuu teitä
Jumalan vihaan ja syntiin, mihin kutsuu paavi
säännöillänsä? – Se toinen käsitys eli selitys
näistä sanoista, että nimittäin Isä kutsuu Kristuksen armoon, on myös hyvä, mutta edellinen
Kristuksesta (joka teitä on kutsunut armoon)
on suloisempi ja soveliaampi lohduttamaan ahdistettuja omiatuntoja.
Toiseen evankeliumiin.
80. Tässä oppikaamme näkemään perkeleen kavalimmat kurit ja petos. Ei kukaan kerittiläinen tule erehdyksen ja saatanan nimellä,
eikä perkelekkään tule perkeleenä, semmenkään tuo valkia perkele. Niin panee mustakin
perkele, joka viettelee törkeisiin rikoksiin,
peitteen ihmisen silmille, halventaaksensa synnin, jonka hän on tekevä eli tekee. Murhaaja ei
näe kiukussansa murhaa niin suureksi ja hirvittäväksi synniksi, kuin se itsestänsä on, sillä hänellä on peite silmillä. Huoraajilla, varkailla,
ahneilla, juomareilla y. m. on viehättävät kaunistelemisensa. Niin näyttää mustaki perkele
kaikissa töissänsä ja neuvoissansa itsensä maskeerattuna (toista hahmoa kantavana) ja tekosiistinä. Mutta hengellisissä asioissa, kussa ei
musta saatana, vaan valkia tulee enkelin ja Jumalan hahmossa esiin, siellä hän kavalimmalla
teeskentelemisellä, siellä hän ihmeellisillä petoksen kureilla on itseänsä jalompi, ja kaupitsee tavallisesti vahingollisinta myrkkyänsä armon oppina, Jumalan sanana, Kristuksen evankeliumina. Tästä syystä kutsuu Paavaliki vääräin apostolein, saatanan palveliain, opin evankeliumiksi, sanoen: ”toiseen evankeliumiin”,

mutta vaan pilkaten, ikään kuin sanoisi: teillä,
Galatalaiset, on jo toiset evankelistat, teillä on
toinen evankeliumi, minun olette nyt hyljänneet, ei se enää kelpaa.
81. Tästä on selvää nähdä, että väärät
apostolit hylkäsivät Paavalin evankeliumin
Galatalaisten kuullen, sanoen: Paavali tosin alkoi hyvin, mutta siinä ei ole vielä kyllä, että on
hyvin aljettu, sillä korkiampaa jää jäljille. Niin
he sanovat Ap. T. 15: 1, ei ole uskossa Kristukseen kyllä, ei ole kasteessa tarpeeksi, vaan teidän pitää antaman ympärileikata itseänne. Ellei teitä ympärileikata Moseksen tavan jälkeen, niin ette taida autuaaksi tulla. Tämä
on yhtä, kuin jos sanoisit: Kristus on hyvä rakentaja, joka panee rakennuksen alkuun, mutta
ei päätä sitä, sillä Moseksen on se tekeminen.
Samate hurmahenget nyt, kasteen kertojat ja
muut, kuin eivät taida julkisesti kirota meitä,
sanovat: lutherilaisilla on pelvon henki, eivät
he tohdi vapaasti tunnustaa totuutta ja puhkaista lävitse. He ovat, totta kyllä, laskeneet perustuksen, se on, he ovat hyvin opettaneet uskoa
Kristukseen, mutta alku, jatko ja loppu ovat
yhdistettävät yhteen. Sitä tekemään ei ole Jumala antanut heille armoa, vaan meille. Näin
nurjat ja saatanalliset ihmiset kehuvat omia jumalattomia saarnojansa ja kutsuvat Jumalan
sanaksi ja pettävät niin Jumalan nimen varjolla
monta. Sillä ei perkele tahdo olla ruma ja musta palvelioissansa, vaan kaunis ja valkonen, ja
sellaisena ilmestyäksensä, eteenasettaa hän ja
kaunistaa kaikki sanansa ja työnsä totuuden
varjolla ja Jumalan nimellä. Tästä ovat Saksalaiset saaneet tällaisen sananparren: Jumalan
nimessä saa kaikki onnettomuus alkunsa.
82. Oppikaamme se siis perkeleen nimen
omaiseksi, että hän, joll'ei taida vahingoittaa
vainoomisella ja hävittämisellä, tekee sitä parantamisella ja rakentamisella. Niin hän nytki
vainoo meitä väkivallalla ja miekalla, saadaksensa, hukutettuansa meidän, ei ainoasti pimittää, vaan kokonansa kukistaa evankeliumin.
Mutta tähän asti ei ole hän kuitenkaan mitään
saanut aikoin; sillä ne monta, jotka hän tappoi,
tunnustivat urhollisesti, että tämä meidän op-

pimme on pyhä ja jumalallinen, ja niiden verestä ei ole seurakunta hävinnyt, vaan kostunut. Koska siis tästä neuvosta ei ollut hyötyä,
herättää häijy henki jumalattomia opettajia,
jotka ensin hyväksyvät meidän oppiamme, ja
opettavat sitä yksimielisesti meidän kanssamme, mutta sitten sanovat, että meidän kutsumuksemme oli opettaa kristin opin ensimäiset
puustavit, mutta että Jumala on heille ilmoittanut raamatun totiset salaisuudet, ja että he ovat
kutsutut niitä mailmalle ilmoittamaan. Tällä tavalla panee saatana tydyn evankeliumille oikealta ja vasemmalta puolelta. Oikialta puolelta hän kuitenkin enemmän vahingoittaa rakentamalla ja parantamalla, kuin vasemmalta puolelta vainoomalla ja murhaamalla. Sentähden
pitää meidän taukoomata rukoileman, lukeman, rippuman Kristuksessa ja hänen sanassansa, voittaaksemme saatanan kavaluuden,
jolla hän karkaa vastaamme oikialta ja vasemmalta puolelta; sillä ei meillä ole sota lihaa ja
verta vastaan, vaan j. n. ed. Efes. 6:12.
7 v. Joka ei muuta ole, vaan että muutamat eksyttävät teitä.
83. Tässäki puhdistaa hän Galatalaiset ja
syyttää ankarimmasti vääriä apostoleita, ikään
kuin sanoisi: teitä, Galatalaiset, on uskoteltu,
ettei se evankeliumi, jonka minulta saitte,
olekkaan oikia ja totinen evankeliumi. Sentähden luulette hyvin tekevänne siinä, että vastaanotatte tämän uuden, vääräin apostolein
saarnaaman ja minun evankeliumiani muka
paremman. Tätä en niin lue teidän syyksenne,
kuin niiden vietteliäin, jotka eksyttävät omia
tuntojanne ja repivät teitä minun johdatuksestani. Tässä taas näet, kuinka palava ja kiivas
apostoli on näitä vietteliöitä vastaan, kuinka
hän toruu heitä tylyillä sanoilla, kutsuen heitä
seurakuntain ja omain tuntoin häiriköiksi, jotka eivät mitään muuta tee, vaan viettelevät
epälukuiset omat tunnot, häiritsevät seurakuntia ja matkaansaattavat kauheita vahinkoita.
Tällaista suurta pahaa täytyy meidänki nyt
suurella sydämmen kivulla nähdä, emmekä voi
kuitenkaan sitä auttaa paremmin kuin Paavalikaan silloin.

84. Tämä paikka todistaa vääräin apostolein epäilemätä kutsuneen Paavalia puutuvaiseksi apostoliksi, samate myös heikoksi ja eksyväksi saarnaajaksi. Sentähden kutsuu hän
heitä tässä toisaalta seurakuntain eksyttäjiksi ja
Kristuksen evankeliumin kukistajiksi. Näin he
vuoroin tuomitsevat toisiansa, väärät apostolit
Paavalia, Paavali vääriä apostoleita. Ja tämmöinen riita ja tuomitseminen on aina seurakunnassa, semmenkin evankeliumin opin kukoistaessa, että nimittäin jumalattomat opettajat vainoovat, kiroovat ja sortavat hurskaita, ja
toisaalta että hurskaat kiroovat jumalattomia.
Nyt vainoovat paavilaiset ja hurmahenget meitä hurjan tavoin ja kiroovat oppiamme jumalattomana ja eksyttävänä, ja lisäksi väijyvät tavaroitamme ja henkeämme. Me puolestamme vihaamme toden tiestä ja kiroomme heidän jumalatonta ja häpäsevää oppiansa. Sillä välin
horjuu kurja kansa epätietoisena, kummalle
puolelle kaatuisi, kumpaa rohkeasti seuraisi,
sillä ei jokamiehelle ole annettu kristillisesti
päättää näin suurista asioista. Mutta lopulta
nähdään, kumpi oikein opettaa, ja muita oikein
tuomitsee. Me emme tosin ketään vainoo, emmekä sorra taikka surmaa. Eikä oppimmekaan
häiritse omia tuntoja, vaan vapahtaa ne epälukuisista perkeleen erhetyksistä ja pauloista.
Tästä on meillä puolellamme monen hurskaan
miehen todistus, jotka kiittävät Jumalaa siitä,
että ovat meidän opissamme ammentaneet
vahvan lohdutuksen omilletunnoillensa. Niinkuin ei se silloin ollut Paavalin vika, että seurakunnat häirittiin, vaan vääräin apostolein, samate ei ole nytkään se meidän vikamme, että
seurakunnassa syntyy niin monta ja suurta häiriötä, vaan kasteenkertojain, sakramentin riivaajain ja muiden hurmahengein.
85. Tarkkaa visusti tässä, että jokainen töiden ja lain vanhurskauden opettaja on seurakuntain ja omaintuntoin eksyttäjä. Mutta kuka
olisi koskaan uskonut, että paavi, kardinalit,
pispat, munkit ja koko tuo saatanan seura,
semmenkään nuot pyhät munkkisäätyin sepittäjät (joista kuitenki Jumala ihmeen kautta on
voinut tehdä muutamia autuiksi) olisivat olleet

omaintuntoin häiritsiöitä? Niin, he ovat pahempiaki kuin väärät apostolit. Sillä ne opettivat, että uskon muassa Kristukseen myös Jumalan laki on tarpeellinen autuuteen. Mutta
nämät jättivät uskon ja opettivat ihmissääntöjä
ja töitä, jotka eivät olleet Jumalan käskyjä,
vaan joita he itse ovat miettineet ilman ja vastoin Jumalan sanaa, ja korottivat ne ei ainoasti
Jumalan sanan vertaisiksi, vaan sitä paljo korkeemmiksikin. Mutta jota pyhempiä hurmahenget ovat muodoltaan, sitä enemmän he vahingoittavat. Sillä jolleivät väärät apostolit olisi olleet varustetut erinomaisilla lahjoilla, suurella arvolla ja pyhyyden kiillolla, ja sanoneet
itsensä Kristuksen palvelioiksi, apostolein opetuslapsiksi ja puhtaiksi evankeliumin saarnaajiksi, niin eivät olisi niin helposti taitaneet halventaa Paavalin arvoa ja pettää Galatalaisia.
86. Sentähden haukkuu Paavalikin heitä
niin ankarasti, kutsuen heitä seurakuntain eksyttäjiksi, kuin opettivat ympärileikkauksen ja
lain pitämisen ohessa uskon Kristukseen tarpeelliseksi autuuteen. Josta Paavali edeskäsin
5 luvussa todistaa, ja Luukas Ap. T. 15: 1 sanoen: ja muutamat tulivat alas Judeasta ja
opettivat veljiä: ellei teitä ympärileikata
Moseksen tavan jälkeen, niin ette taida autuaaksi tulla. Väärät apostolit terottivat siis
herkeämätä suurella kiivaudella ja jäntevyydellä lakia. Niihin yhdistyivät kohta itsepintaiset Juutalaiset, jotka intivät, että laki on pidettävä, ja uskottivat sitte pian uskossansa vielä
vähä vahvistuneita, ettei Paavali ollut puhdasoppinen, kuin laimin löi lain. Vielä mahdottomampaa oli heistä, että pakanat,jumalattomat
epäjumalain palveliat, saisivat ilman ympärileikkausta, ilman lain töitä, sen kunnian ja arvon, että tulisivat Jumalan kansaksi y. m. Sulan armon ja uskon kautta Kristukseen.
87. tätä väärät apostolit pahimmin päin
suurentivat, saattaaksensa Paavalin vihatuksi
Galatalaisilta ja, vielä enämmin tuimistuttaaksensa heidän mielensä häntä vastaan, sanoivat
he, että hän vastoin Jumalan lakia, vastoin
koko Judan kansan tapaa, vastoin apostolein
esimerkkiä, ja vihdoin vastoin omaa esimerk-

kiänsäkki saarnasi pakanoille vapautta laista,
Jumalan lain ja koko juutalaisen hallituksen
ylönkatseeksi ja perikadoksi; ja että häntä piti
sentähden kartettaman julkisena Jumalan pilkkaajana ja kapinoitsiana Juutalaisten valtakuntaa vastaan; mutta että heitä piti kuultaman,
jotka ilman sitä, että opettivat evankeliumia oikein, olivat apostolein opetuslapsiakin, joiden
kanssa ei Paavali koskaan ollut pitänyt seuraa.
Tällä kurilla he häpäsivät julkisesti Paavalia
Galatalaisten kuulten, ja saivat aikoin, että Galatalaiset luopuivat hänestä. Että evankeliumin
totuus olisi säilynyt Galatalaisilla, on Paavali
vaadittu kaikista voimistansa vastustamaan
vääriä apostoleita, jotka hän tuomitsee varmana siitä, että olivat seurakuntain eksyttäjiä ja
Kristuksen evankeliumin kukistajia, niinkuin
tässä kuuluu.
Ja tahtovat Kristuksen evankeliumin
toisin kääntää.
88. Se on: he pyytävät ei ainoastansa eksyttää teitä, vaan myös juurinensa hävittää ja
kukistaa Kristuksen evankeliumin. Sillä näitä
molempia tekee saatana. Ensin ei tydy hän siihen, että hän eksyttää ja viettelee monta jumalattomain opettajainsa kautta, vaan sitte hän
myös kokee heidän kauttansa päänänsä kukistaa ja pois ottaa evankeliumin, eikä lepää ennen, kuin sen saa aikoin. Sellaiset evankeliumin kumoojat eivät kuitenkaan voi mitään vähemmin kuulla, kuin että ovat perkeleen apostoleita, niin, yli muiden kerskaavat he Kristuksen nimestäkin ja kehuvat olevansa evankeliumin puhtaimpia opettajiakin. Mutta sekoittaissansa lain ja evankeliumin, eivät taida olla
muuta, kuin evankeliumin kukistajia. Sillä
taikka seisoo Kristus ja laki hukkuu. Sillä
Kristus ja laki eivät taida millään ehdoilla sopia yhteen ja ynnä hallita omassatunnossa.
Kussa lain vanhurskaus hallitsee, siellä ei taida
armon vanhurskaus hallita, ja taas toisappäin,
kussa armon vanhurskaus hallitsee, siellä ei
taida lain vanhurskaus hallita. Toisen täytyy
välttää toista. Mutta joll'es voi uskoa, että Jumala Kristuksen tähden, jonka hän lähetti
mailmaan ylimmäiseksi Papiksemme, tahtoo

antaa synnit anteeksi, kuinkas, veljeni, uskoisit, että hän tahtoo antaa ne anteeksi lain töiden tähden, joita et koskaan tehnyt, eli töittesi
tähden, jotka sinun täytyy tunnustaa sellaisiksi,
että niitä on mahdoton asettaa Jumalan tuomiota vastaan? Sentähden ei voi armon oppi
millään tavalla seisoa ynnä lain opin kanssa.
Tämä on suoraan kiellettävä ja pois pantava, ja
edellinen vahvistettava.
89. Mutta niinkuin Juutalaiset kammoivat
uskon ja armon oppia, samoin kammoomme
meki sitä. Minä pitäisin mielelläni yhtä haavaa
tämän armon vanhurskauden, joka vanhurskauttaa ja tämän toisenki, minä sanon lain
(vanhurskauden), jonka vuoksi Jumalan tulisi
katsoa minua. Mutta sekoittaa edellisen yhteen
tämän toisen kanssa, se on, kuten Paavali sanoo, toisin kääntää evankeliumia, mutta kuitenki, koska asia pannaan puntarille, voittaa
isompi joukko paremman. Sillä Kristus ynnä
omainsa kanssa on heikko ja evankeliumiki
tyhmä saarna. Toisaalta on mailman valtakunta
ja hänen ruhtinaansa, perkele, voimallinen, on
myös lihan taito ja hurskaus kiiltävän kaunis.
Ja niin lasketaan armon ja uskon vanhurskaus
menemään, mutta se toinen, lain ja töiden vanhurskaus pystytetään ja sitä puolustetaan. Mutta tämä on lohdutuksemme, ettei perkele jäsentensä kanssa voi saada aikoin, mitä hän tahtoo.
Hän saattaa eksyttää monta ihmistä, mutta hän
voi kukistaa Kristuksen evankeliumia. Totuus
saattaa joutua vaaraan, vaan ei kadota. Sitä
voidaan vastustaa, mutta ei sitä voiteta, sillä
Jumalan sana pysyy ijankaikkisesti.
90. Halvaksi asiaksi tosin näkyy evankeliumin ja lain, uskon ja töiden sekoittaminen,
mutta se saattaa suuremman vahingon, kuin ihmisen järki voi käsittää. Sillä niin ei ainoastaan
pimitetä Kristuksen tuntemista, vaan Kristus
otetaan pois kaikkine hyvine töineen, ja koko
evankeliumi, kuten Paavali tässä sanoo, toisin
käännetään. Mutta syynä tämmöiseen suureen
onnettomuuteen on meidän lihamme, joka,
syntiin vaipuneena, ei tunne muuta keinoa
niistä selitäksensä, vaan töiden kautta. Sentähden tahtoo se elää lain vanhurskaudesta, ja tur-

vata uskalluksellansa töihinsä; ja on siis varsin
uskon ja armon opista tuntematon, jota paitsi
omantunnon rauhoittaminen kuitenkin on mahdoton. Myös näistä Paavalin sanoista: he tahtovat Kristuksen evankeliumin toisin kääntää näkyy, että väärät apostolit ovat olleet röykkeitä
ja häpeemättömiä ihmisiä, jotka kaikesta voimastansa vastustivat Paavalia. Sentähden hänki taas hengessä ja täydessä vakuutuksessa jyrkimmästi vastustaa heitä ja ylistää heitä vastaan aivan mainiosti virkaansa, sanoen:
8 v. Mutta ehkä me, taikka joku enkeli
taivaasta, saarnaisi teille toisin evankeliumia, kuin me olemma saarnanneet teille, se
olkoon kirottu!
91. Paavali puhuu paljaita tulen leimauksia
ja palaa niin tuimasti, että melkein rupee enkeleitä kiroomaan. Hän sanoo: jos me itse, minä
ja veljeni Timotheus, Titus ja kaikki, jotka minun kanssani puhtaasti Kristusta opettavat (en
puhu sieluin vietteliöistä), taikkapa jos enkeli
taivaasta toisin saarnaisi y. m., niin tahtoisin
pikemmin, että minä, minun veljeni, ja enkeliki taivaasta olisimme kirotut, kuin että evankeliumini toisin käännettäisin. Tämä on toden palava kiivaus, että hän niin rohkiasti tohtii kirota en sano itseänsä, ja veljiänsä, vaan enkelinki
taivaasta. Greikan sana Anathema ja hebrean
sana Härem merkitsee kirottua, sadatettua, hyljättyä ja kokonansa Jumalan seurasta, osallisuudesta ja yhteydestä eroitettua. Niin pitää Jerikon kaupungin, sanoo Josua (6: 17), oleman
kirotus, ettei sitä koskaan raketa uudestaan. Ja
3 Mos. 27: 29 on kirjoitettu: kaikkea kirottua, joka kiroukseen annetaan ihmisistä, ei
pidä lunastettaman, vaan hän pitää totisesti
kuolettaman. Samate piti Jumalan tuomiosta
kiroukseen määrätty Amalek ja muutamat kaupungit kokonansa hävitettämän. Paavalin tarkoitus on siis tämä: pikemmin tahdon itseni,
(kaikki) muut, niin aina taivaan enkelinkin kirotuksi, kuin toista evankeliumia saarnattavan
joko minulta taikka muilta paitsi sitä, jota minä
saarnasin. Näin kiroo ja sadattelee Paavali ensin itsensä. Sillä taitavat ihmiset moittivat ensin itseänsä, taitaaksensa sitte sitä rohkeemmin

ja ankarammin moittia muita. Paavali päättää
siis ei muuta evankeliumia olevan, paitsi mitä
hän saarnasi. Mutta hän saarnasi ei itsensä
miettimää, vaan sitä, jonka Jumala alussa oli
luvannut profeettainsa kautta pyhässä raamatussa. Rom. 1: 2. Sentähden julistaa hän, että
hän, muut ja taivaan enkelikin ovat kirotut, jos
opettavat hänen edellisestä opistansa erkanevaa. Sillä kerran lähetettyä evankeliumin sanaa
ei peräytetä tuomiopäivään asti.
9 v. Niinkuin me ennen sanoimme, niin
minä vielä sanon: jos joku teille toisin saarnaa evankeliumia, kuin te ottaneet oletta,
olkoon kirottu.
92. Hän matkii samaa muuttaen ainoasti
personat. Ennen kirosi hän itsensä, veljensä,
enkelin taivaasta. Tässä taas sanoo hän: jos
kuka hyvänsä, taikkapa me, tulee ja saarnaa
teille toista evankeliumia, kuin te meiltä saitte,
olkoon hänki kirottu. Hän panee pannaan ja kiroo siis suoraan kaikki opettajat, itsensä, veljensä, enkelin, ja sitte kaikki muutkin, olkoot
kuka hyvänsä, jotka nimittäin opettavat toisin.
Tämä on tuimin kiivaus apostolissa, että hän
uskaltaa kirota kaikki opettajat koko mailmassa ja taivaassa, jotka kääntävät toisin hänen
evankeliuminsa ja sitä vastoin opettavat. Sillä
kaikkein täytyy kuulla Paavalin saarnaamaa
evankeliumia, taikka tulla kirotuksi ja kadotetuksi. Voi, jos tämä apostolin kauhia lause peljättäisi Paavalin evankeliumin toisinkääntäjät,
joita nyt, paha kyllä! mailma on täynnä.
93. Tässä on huomattava personain muute.
Toisin puhuu Paavali ensimäisessä kirouksessa, toisin tässä. Ensimäisessä hän sanoo: ehkä
me taikka joku enkeli taivaasta saarnaisi teille
toisin evankeliumia, kuin me olemme teille
saarnanneet; tässä taas: toisin, kuin te ottaneet olette. Tätä hän tekee, etteivät Galatalaiset sanoisi: emme kääntäneet toisin, Paavali,
saarnaamaas evankeliumia, mutta sitä saarnatessas emme ymmärtäneet sitä oikein; sinun
jälkees tulleet opettajat opettavat meille sen oikian selityksen. Sitä, sanoo hän, en suinkaan
otaksu. Siihen ei ole mitään lisättävä taikka
sitä korjattava, vaan, mitä minulta kuulitte, se

oli puhdasta Jumalan sanaa, ja se yksin pitäköön paikkansa. En pyydä itse toisin opettaa
evankeliumia, enkä että te toisin sitä kuulisitte.
Sentähden jos kuulisitte jonkun toisen tarjoovan teille toista evankeliumia, kuin sitä, jonka
minulta kuulitte, taikka jos kuulisitte jonkun
kehuvan saarnaavansa muka parempaa evankeliumia, kuin minulta olette saaneet, hän olkoon kaikin oppilapsineen kirottu.
94. Mutta se on saatanan palvelian luonto,
että he semmoisella kurilla osaavat puoleensa
liehakoita ja suositella ihmisten mielet: he (nimittäin) tunnustavat niiden, jotka heitä ennen
opettivat evankeliumia, tosin hyvin alkaneen,
mutta siinä ei vielä kyllä olevan; heidän itse
jälleen tuovan varmimpaa oppia esiin, jota niin
tahtovat opettaa, että sanankuuliat siitä taitavat
saada suuren hyödyn. Niin antavat hurmahenget meille nyt sen kiitoksen, että oikein aloitimme evankeliumin toimitusta. Mutta kuin me
kammoomme ja kiroomme heidän pilkkaavaa
oppiansa, kutsuvat he meitä ulkokullatuiksi,
uusiksi paavilaisiksi, vanhoja kahta pahemmiksi. Semmoisella kurilla säälivät varkaat ja
rosvot itsellensä avoimen oven Herran lammashuoneeseen, varastaaksensa, tappaaksensa
(lampaita), että nimittäin ensin todeksi päättävät meidän oppimme, sitte oikasevat meitä ja,
kuten itse jaarittelevat, selkiämmin selittävät,
mitä me joko ei tarpeeksi taikka emme juuri
oikein ymmärtäneet. Tällä tavalla aukaisivat
väärät apostolit itsellensä ovet Galatiaan. Paavali tosin (sanoivat he) laski kristinopin perustuksen, mutta ei hän ripu totisessa vanhurskauttamisen muodossa, kuin opettaa luopumaan laista. Mitä hän siis ei oikein osannut
opettaa, sitä kuulkaatte nyt meiltä. Mutta ei
Paavali tahdo, että kukaan toisin opettaisi, eikä
että Galatalaiset muuta kuulisivat ja vastaanottaisivat, vaan mitä hän heille ennen oli opettanut, ja mitä he itse olivat häneltä kuulleet.
Mutta jotka, sanoo hän, toisin opettavat ja toisin ottavat, olkoot kirotut.
95. Kaksi ensimäistä lukua eivät sisällä lähes mitään muuta, kuin puolustusta taikka kumoomista. Sillä vasta toisen luvun lopulla ru-

pee hän selittämään vanhurskauttamisen oppia.
Kuitenki tulee tämän Paavalin tuomion muistuttaa meitä, että kirotut ovat kaikki, jotka paavin pitävät raamatun tuomarina, taikka (päättävät) että seurakunnalla on valta raamatun yli,
niinkuin paaviset sääntöin (canonistae) ja oppilausetten (sententiarii) kirjoittajat jumalattomasti opettivat tällaisen perustuksen nojalla:
seurakunta on hyväksynyt ainoasti neljä evankeliumia, sentähden onkin niitä vaan neljä, jos
se olisi hyväksynyt useampia, niin niitä olisi
useampi. Mutta kuin seurakunta on oman mielensä jälkeen saanut ottaa ja hyväksyä niin
monta evankeliumia, kuin se on tahtonut, sentähden on seurakunta yli evankeliumin. Se hän
sopii yhteen kuin nyrkki silmään. Minä hyväksyn raamatun, sentähden olen yli raamatun. Johannes kastaja hyväksyy ja tunnustaa Kristuksen ja osottaa sormella häneen, hän on sentähden yli Kristuksen. Seurakunta ottaa hyvänä
vastaan kristillisen opin ja uskon, sentähden on
se yli uskon ja opin!
96. Kumoomaan tätä jumalatonta ja Jumalaa häpäsevää oppia on meillä tässä selvin
teksti ja taivaallinen nuoli, jonka Paavali suoraan viskaa itseänsä ja enkeliä vastaan taivaasta, opettajia vastaan maan päällä ja kaikkia
maistereita vastaan ja panee ne kaikki raamatun kuuliaisuuden alle. Tämä ruhtinatar hallitkoon, häntä kaikki kuulkoot ja hänelle alamaisia olkoot! Älkööt olko raamatun ohjaajia, tuomareita eli herroja, vaan yksinkertaisia todistajia, oppilaita ja tunnustajia, olkoon sitte paavi,
taikka Lutherus, Augustinus, Paavali, taikka
enkeli taivaasta, älköön myös seurakunnassa
muuta oppia opetettako, vaan puhdasta Jumalan sanaa, se on, pyhää raamattua, taikka olkoot sekä opettajat että kuuliat oppinensa kirotut.
10 v. Saarnaanko minä nyt ihmisten eli
Jumalan mielen jälkeen?
97. Tämä on sanottu samalla palavuudella,
kuin edellinenki, ikään kuin sanoisi hän: olenko minä Paavali, joka seurakunnissa julkisesti
saarnasin, niin varsin tuntematon? Ovatko minun ankarat taisteluni ja niin monet kamppauk-

seni Juutalaisia vastaan maineettomat? Monista saarnoistani, niin monista ja suurista ahdistuksistani on luulteni tarpeeksi selvä, jos palvelen ihmisiä vaiko Jumalaa? Sillä kaikki näkevät, että minä sellaisella saarnallani jokapaikassa voitin itselleni vainoa, oman kansani ja
kaikkein ihmisten suurimman ja katkerimman
vihan. Kylliksi siis osotan, etten etsi saarnallani ihmisten suosiota ja mieltymystä, vaan pyydän julistaa Jumalan hyvyyttä ja kunniaa.
98. Samate emme mekään opillamme etsi
(olkoon se sanottu ilman kehumista) ihmisten
suosiota. Sillä me opetamme, että kaikki ihmiset ovat luonnostaan jumalattomia ja vihan
lapsia; vapaan tahdon, ihmisvoimat, viisauden,
vanhurskauden ja kaiken itse valitun jumalanpalveluksen me hyljäämme; lyhyesti: me sanomme, ettei meissä ole mitään ollenkaan,
joka kelpaisi ansaitsemaan armoa ja päästöä
synneistä, vaan me saarnaamme, että se saadaan ainoasta, paljaasta ja sulasta Jumalan armosta, Kristuksen tähden. Sillä niin ilmoittavat
taivaat Jumalan kunniaa ja hänen töitänsä, että
kaikki ihmiset töinensä kirotaan. Tämä ei totta
ole saarnata ihmisten ja mailman mieliksi. Sillä ei mikään raskaammin ja pahemmin suututa
mailmaa, vaan koska hänen viisautensa, vanhurskautensa, uskontonsa ja voimansa hyljätään. Kirota sellaisia mailman parhaimpia ja
suurimpia lahjoja, ei tottakaan ole liehakoita
mailmaa, vaan pikemmin niinkuin sanotaan,
etsiä vihaa ja onnettomuutta ja niitä myös kohta saada. Sillä jos kiroomme ihmisiä ja kaikkia
heidän päältä nähden parhaimpia töitänsä, ei
saata toisin tapahtua, vaan että kohta myös
saamme heiltä katkerinta vihaa, vainoa, maankulkeuteen ajamista, kirousta ja kuoleman.
99. Jos näkevät siis kaikki muut asiat, sanoo Paavali, miks'eivät myös näe tätä, että
minä opetan jumalallisia enkä ihmisellisiä
(opetuksia)? se on, etten minä opillani etsi ihmisten suosiota, vaan ilmoitan Jumalan Kristuksessa meille osotettua laupiutta? Sillä jos
minä ihmisten suosiota etsisin, en sillen kaikkia heidän töitänsä kiroisi. Mutta juuri sillä,
että kiroon ihmisten työt, se on, että minä Ju-

malan sanasta (jonka palvelia ja apostoli olen)
julistan Jumalan tuomion kaikkein ihmisten
yli, että he (nimittäin) ovat syntiset, jumalattomat, väärät, vihan lapset, saatanan orjat ja kirotut, ja ett'ei heitä vanhurskauteta töistä, ei
ympärileikkauksesta, vaan sulasta armosta ja
uskosta Kristukseen – sillä saatan minä itselleni kaikkein ihmisten sovittamattoman vihan.
Sillä sitä eivät he ensinkään voi kuulla, että
ovat sellaisia ihmisiä, niin aina, he tahtovat
saarnaamaan että ovat viisaita, vanhurskaita,
pyhiä y. m. Tämä asia kyllin siis todistaa, ett'en opeta ihmisoppia (ihmisille mielennouteeksi).
100. Samalla tavalla puhuu Kristuskin Joh.
7: 7, ei mailma taida teitä vihata; mutta minua hän vihaa; sillä minä todistan hänestä,
että hänen työnsä ovat pahat. Ja Joh. 3: 19,
tämä on tuomio, että valkeus tuli mailmaan,
ja ihmiset rakastit enemmin pimeyttä kuin
valkeutta; sillä heidän työnsä olit pahat.
Mutta että minä nyt jumalallista (oppia) opetan, on jo siitäkin, sanoo apostoli, kylliksi ymmärrettävä,että minä saarnaan paljasta Jumalan
armoa, laupiutta, hyviä tekoja ja kunniaa. Sitte
myös, joka puhuu niinkuin Kristus sanoo, mitä
hänen Herransa ja Mestarinsa käski, eikä kunnioita itseänsä, vaan sitä, jonka lähettiläs hän
on, hän tuo esiin ja opettaa varmaa Jumalan
sanaa. Mutta nyt opetan minä vain sitä, kuin
Jumala minulle käski, ja kunnioitan, en itseäni,
vaan lähettäjääni. Paitsi sitä härsytän (sillä)
Juutalaiset ja pakanat vihastumaan ja suuttumaan minulle, sentähden on oppini totinen,
puhdas, varma ja jumalallinen, eikä taida liion
olla muuta (saatikka parempaa) oppia, kuin
minun oppini. Sentähden on välttämättömästi
kaikki oppi, joka ei niin opeta, kuin minun,
väärä, epätaattava, jumalaton, häpäsevä, kirottu ja perkeleellinen, ja samallaisia ovat kaikki,
jotka semmoista opettavat ja vastaanottavat.
101. Myös me julistamme samate kuin
Paavaliki turvallisimmasti ja varmimmasti,
että jokainen oppi, joka eriää meidän opista,
on kirottu. Sillä varmaan emme etsi mekään
saarnallamme ihmisten mieltymystä taikka

ruhtinasten, pispain y. m. Suosiota, vaan ainoan Jumalan suosiota, jonka ainoan armoa ja
laupiutta saarnaammekin tomuun tallattuamme
ja kirottuamme kaiken omamme. Joka siis
opettaa toista taikka meitä vastaista oppia, niin
rohkiasti sanomme, että hän on perkeleen lähettämä ja kirottu.
Eli pyydänkö minä ihmisille kelvata?
102. Se on: palvelenko minä ihmisiä, vaiko Jumalaa? Aina hän salaa tarkoittaa vääriä
apostoleita. He vastaan sanomata, sanoo hän,
pyytävät kelvata ihmisille, ja heitä suositella.
Sillä niin pyytävät he toisaalta, että taas saisivat kerskata itseänsä heidän lihastansa. Sitte
vielä, kuin eivät tahdo kantaa ihmisten vihaa ja
vainoa, opettavat he ympärileikkausta, ettei
heitä vainottaisi Kristuksen ristillä l. 6: 12.
Niin löydät nytkin useita, jotka pyytävät kelvata ihmisille ja jotka taitaaksensa elää lihan rauhassa ja suruttomuudessa, saarnaavat ihmisellisiä, se on, jumalattomia (opetuksia), taikka
suostuvat kuitenkin omaatuntoansa vastaan
vastaansanojain häväistyksiin ja jumalattomiin
päätöksiin vastoin Jumalan sanaa, niin pysyäksensä kumminki ruhtinasten ja pispain suosiossa, ja päästäksensä omaansa kadottamasta.
Mutta me, kuin pyydämme kelvata Jumalalle,
eikä ihmisille, härsytämme vastaamme perkeleellisen ja helvetillisen vihan, ja saamme kantaa mailman häväistyksiä ja kirouksia, kuoleman ja kaikkea pahaa.
103. Niin en pyydä minä, sanoo Paavali
tässä, ihmisille kelvata, että he kiittäisivät oppiani, ja ylistäisivät minua parhaimmaksi opettajaksi, vaan minä halaan, että oppini kelpaisi
Jumalalle ainoalle, ja saatan niin ihmiset itselleni vihollisiksi ja kiukkuisiksi, minkä kyllä
olen saanut kokea. Sillä he antavat minulle
palkakseni häväistystä, pilkkaa, vankeutta y.
m. Väärät apostolit jälleen saarnaavat ihmisellisiä, se on, järjelle kelpaavia ja mieluisia
asioita, ja sitä he tekevät saadaksensa rauhan,
ja ansaitaksensa kansan suosion ja kiitoksen.
Ja he saavat, mitä pyytävätkin. Sillä kaikki
heitä kehuvat ja kunnioittavat. Niin sanoo
Kristuskin, Math. 6: 2, ulkokullattuin kaikkia

tekevän, että he ihmisiltä kunnioitettaisiin, ja
Joh. 5: 44 torutaan ankarasti sellaisia: kuinka
te taidatte uskoa, jotka otatte kunnian toinen toiseltanne ja sitä kunniata, joka ainoalta Jumalalta tulee, ette etsi? Mitä Paavali tähän asti on sanonut, on melkein paljaita
esimerkkiä. Hän kuitenkin ylehensä jyrkästä
sanoo oppiansa totiseksi ja oikeaksi. Sentähden hän kehottaa Galatalaisia ei tätä hylkäämään ja toista hyväksymään.
Sillä jos minä tähän asti olisin tahtonut
ihmisille kelvata, niin en minä olisi Kristuksen palvelia.
104. Tämä kaikki on ymmärrettävä Paavalin koko virasta ja palveluksesta, niin että se
on juuri kuin pantu päin vastoin hänen entistä
käytöstänsä, koska hän vielä oli Juutalainen,
ikään kuin sanoisi hän: luuletteko minun vielä
ihmisille kelpaavan niinkuin ennen? Niin sanoo hän jälistäkinpäin, 5 Luvussa 11 v.: jos
minä vielä ympärileikkausta saarnaan, minkä tähden minä siis vainoa kärsin? Ikään
kuin sanoisi: ettekö näe ja kuule jokapäiväisiä
kamppauksiani, suurimpia vainojani ja ahdistuksiani? Sitte kääntymiseni ja apostoliksi kutsuttuani, en koskaan ole saarnannut ihmisille,
enkä pyytänyt heille kelvata, vaan yksin Jumalalle, se on, palveluksellani ja opillani en etsi
ihmisten kunniaa ja suosiota, vaan Jumalan.
105. Tätä sanoo Paavali näyttääksensä,
kuinka kavalasti ja viekkaasti väärät apostolit
ahkeroitsivat yllyttää Galatalaisia nurjamielisyyteen häntä vastaan. He etseivät hänen saarnoistansa ja kirjoistansa toinen toisiansa vastustavia lauseita (niinkuin vastustajat nyt hakevat meidän kirjoistamme) ja tahtoivat siitä täydellisesti näyttää, että hän oli opettanut vastoin
omaa oppiansa, ja sanoivat, ettei Paavalia sentähden ollut uskomista,vaan että ympärileikkaus ja laki oli pidettävänä, jonka hän itsekkin
oli omalla esimerkillänsä vahvistanut, kuin hän
lain jälkeen oli ympärileikkauttanut Timotheuksen, neljän miehen kanssa puhdistanut itseänsä Jerusalemin temppelissä, ajellut päänsä
Kenkreassa y. m. Nämät panetteliat uskottelivat, että Paavali oli tehnyt niitä täytymisestä,

vaadittuna apostolein neuvosta ja käskystä y.
m., joita hän kuitenkin oli mieltä mielin tehnyt
heikkoin vuoksi, etteivät ne olisi pahentuneet,
jotka eivät vielä ymmärtäneet kristillistä vapautta. Näihin häväistyksiin vastaa hän näin:
missä määrässä se on totta, mitä väärät apostolit, kukistaaksensa evankeliumiani ja taas valtaan asettaaksensa lain ja ympärileikkauksen,
minun päähäni valehtelevat, sen osottaa itse
asia parhain. Sillä jos saarnaisin lakia ja ympärileikkausta ja ylistäisin ihmisten voimia ja
pyrkimisiä, en olisi ihmisiltä vihattu, vaan kelpaisin heille.
11 ja 12 v. Mutta minä teen teille tiettäväksi, rakkaat veljet! ett'ei se evankeliumi,
kuin minulta saarnattu on, ole ihmisen jälkeen. Sillä en minä ole sitä ihmiseltä saanut,
vaan Jesuksen Kristuksen ilmoituksesta.

kuin sanoivat, että Paavali oli saanut ja oppinut
evankeliuminsa apostoleilta. Mutta että hän sanoo evankeliuminsa ei olevan ihmisen jälkeen, sillä ei ymmärrä hän, että evankeliuminsa olisi ihmisellinen (ihmisiltä ajateltu ja löytty), kuin se itsestänsä on tietty, sillä niin kerskasivat väärät apostolitkin oppinsa olevan ei
ihmisellisen, vaan Jumalalta; vaan sitä tarkoittaa hän, ett'ei hän kenenkään ihmisen avulla
oppinut evankeliumia, eli saanut sitä ihmisen
kautta, (niinkuin me kaikki opimme sitä ihmisen avulla, eli saamme sen jollakin ihmeellisellä keinolla, muutamat kuulemisen kautta,
toiset lukemalla, kirjoittamalla, maalaamalla y.
m.) vaan että hän sai sen suoraan Jesuksen
Kristuksen ilmoituksesta. Minun puolestani olkoon kuitenki jokaiselle suotu tulkita tämä lause toinkin.

106. Tämän paikan päämääränä toisen luvun loppuun asti on kumota (vastustajia) ja
puolustaa (oppiansa), ja se on eräs katkaisematon historia, jota Paavali tässä kertoo. Hieronymus näkee paljo surua ja vaivaa saadaksensa
tämän sopimaan yhteen. Mutta itse asiaan ei
hän kajoo, sillä ei hän malta, mitä Paavali tahtoo, taikka mitä hän tarkoittaa. Mutta kertomukset pyhässä raamatussa ovat usein katsotut
mullin mallin sekauksissa, niin että on työlästä
saada niitä sopimaan yhteen, niinkuin kertomus Pietarin kieltämisestä ja Kristuksen kärsimyshistoria y. m. Niin ei kerro Paavalikaan
tässä koko historiaa. Minä en tee itselleni surua ja vaivaa sen sovittamisessa yhtäpitävästi,
vaan katson sitä yksinänsä, mitä Paavalilla on
mielessä ja mitä hän tarkoittaa.

108. Ohi mennen osottaa apostoli tässä,
Kristuksen olevan ei paljaan ihmisen, vaan
myös totisen Jumalan ja ihmisen, koska hän
kieltää saaneensa evankeliuminsa ihmisen
kautta. Evankeliuminsa jälleen sai Paavali tiellä, koska hän matkusti Damaskuun, kussa
Kristus ilmestyi hänelle ja puhui hänen kanssansa. Sittemmin vielä puhui hän hänen kanssansa Jerusalemin temppelissä, mutta tiellä hän
sai evankeliumin, kuten Luukas Ap. T 9: 6 kertoo tapauksen. Nouse, sanoi Kristus hänelle, ja
mene kaupunkiin; siellä sinulle sanotaan,
mitä sinun tekemän pitää. Ei hän käske häntä
menemään kaupunkiin, oppimaan evankeliumia Ananialta, vaan Anania olisi kastava hänen, laskeva kätensä hänen päällensä, uskova
hänelle evankeliumin saarnaamisen, ja esittävä
hänen seurakunnan eteen ja suosioon, ei opettava hänelle evankeliumia, jonka hän, niinkuin
hän tässä sanoo, oli jo ennen tiellä saanut ainoasti Jesuksen Kristuksen ilmoituksesta. Ja
sen todistaa Anania itsekki näillä sanoilla: rakas veljeni Saul! se Herra lähetti minun, Jesus, joka sinulle ilmestyi tiellä, että sinä saisit näkys jälleen y. m. Oppiansa ei hän siis
saanut Ananialta, vaan, jo tiellä Kristuksen
kutsumana, valaisemana ja opettamana, lähetetään hän Ananialle, ihmiseltäkin saamaan sen

107. Mutta aineena tällä paikalla on: minun evankeliumini ei ole ihmisen jälkeen, enkä
ole sitä ihmiseltä saanut, vaan Jesuksen Kristuksen ilmoituksesta. Tätä asiaa hän herkeämätä ajaa, sen kanssa askaroitsee ja vahvistaa valallansa sen, ettei hän ole oppinut evankeliumiansa yhdeltäkään ihmiseltä, vaan Jesuksen
Kristuksen ilmoituksesta. Ja hän vannoo tarpeesta, että Galatalaiset uskoisivat sen, etteivät
sillen lainaisi korviansa kuulemaan vääriä
apostoleita, joita hän syyttää valhettelioiksi,

todistuksen, että Jumala oli kutsunut hänen
Kristuksen evankeliumia saarnaamaan.
109. Näitä vaaditaan Paavali kertomaan
poistaaksensa vääräin apostolein koukut, jotka
kokivat saattaa Paavalia pahaan huutoon Galatalaisissa, juuri kuin olisi Paavali ollut halvempi muita apostolein opetuslapsia, jotka olivat
saaneet, mitä opettivat ja pitivät, apostoleilta,
joiden kanssakäymisenkin olivat kauvan aikaa
nähneet. Heiltä oli Paavalikin itse, vaikka kielsi, saanut sen. Miksi siis mielemmin tottelisivat halvempaa, ja ylönkatsoisivat apostolein
arvon, jotka olivat, ei ainoasti Galatalaisten,
vaan myös kaikkein seurakuntain mailmassa
esimiehet ja opettajat? Tämä oli vääräin apostolein valta, suuri ja vahva peruste, jonka tukena oli apostolein arvo, jolla Galatalaiset silmänräpäyksessä kumottiin, semmenki tällaisessa asiassa. Tätä en koskaan olisi uskonut,
jollei silmissäni ollut Galatian, Korinkin, Aasian y. m. Seurakuntain esimerkit, että nekin,
jotka alussa ottivat sanan vastaan ilolla (joiden
joukossa on ollut monta jaloa miestä), taisivat
niin äkkiä kukistettaa. Hyvä Jumala, kuinka
helposti syntyy kauhia ja ääretön vahinko yhden ainoan tekoperusteen avulla, joka, koska
Herra ottaa armonsa pois, sitoo omantunnon
niin, että ihminen äkki pikaa kadottaa koko
asian. Sellaisella valhekaunistuksella pettivät
siis väärät apostolit helposti Galatalaiset, jotka
eivät vielä olleet oikein lujasti uskossa juurtuneita, vaan olivat vielä heikkoja.
110. Sitten on myös vanhurskauttamisen
asia liukas, ei tosin itsestänsä, sillä itsestänsä
on se lujin ja varmin, vaan meidän suhteemme,
(jotka itse olemma liukkaita). Sen olen usein
havainnut. Sillä minä tiedän, millisessä pimeydessä välistä taistelen. Minä tiedän, kuinka
usein äkkiä kadotan evankeliumin ja armon säteet, juurikuin synkkiin pilviin. Tiedän vihdoin
viimein, kuinka harjaantuneetkin ja nekin, jotka astuvat lujimmat askeleet, siinä ovat usein
liukkaalla. Me tosin tunnemme tämän asian,
koska osaamme sitä opettaa, joka onki vahva
merkki siitä, että sen käsitämme. Sillä ei kukaan osaa opettaa muille, mistä itse on tietä-

mätön. Taitavan tuntomerkki, sanotaan, on
osata opettaa. Mutta koska meidän käsilläolevassa kamppauksessa pitäisi viljelemän evankeliumia, joka on armon, lohdutuksen ja elämän sana, siellä ennättää laki, vihan, murheen
ja kuoleman sana, evankeliumin, ja rupee mellastamaan ja herättää omassatunnossa, ei vähempiä peljästyksiä, kuin tuo peljättävä ja kauhia näky Sinain vuorella; niinkuin jo yksi ainoakin uhkaus raamatusta kukistaa ja verhoo
kaikki lohdutukset ja panee niin kaikki sisälmyksemme värisemään, että kokonansa unohdamme vanhurskauttamisen opin, armon, Kristuksen ja evankeliumin.
111. Mitä siis meihin tulee, on asia hyvin
liukas, sillä me olemme itse liukkaita. Siihen
lisäksi on toinen puoli meistä, ymmärrettävästi
itse järki ja järjen voimat meitä vastaan. Päälliseksi sotii henkeä vastaan liha, joka ei voi varmaan päättää Jumalan lupauksia tosiksi. Sentähden sotii se ja tappelee henkeä vastaan, ja
ottaa, kuten Paavali sanoo, hengen vangiksi,
ettei se voi niin lujasti uskoa, kuin tahtoisi.
Sentähden alati terotamme, että Kristuksen
tunteminen ja usko ei ole ihmisten asia eli työ,
vaan suoraan Jumalan lahja, joka sekä luo että
vahvistaa uskon meissä. Niinkuin hän sanan
kautta ensin lahjoittaa uskon, niin hän sittekki
sanan kautta harjoittaa, lisää, vahvistaa ja täydelliseksi tekee sen. Sentähden on korkein Jumalanpalvelus ja parhain lepopäivä, harjoittaa
itseänsä jumalisuuteen, tutkia ja kuulla sanaa.
Päin vastoin ei ole mitään vahingollisempaa,
kuin kyllästyä sanaan. Kuka siis on niin hidas,
että hän, luullen käsittäneensä sen, vähittäin
rupee kyllästymään sanaan, hän on kadottanut
Kristuksen ja evankeliumin ja on sellaisen
miehen kaltainen, joka, kuten Jakob sanoo,
kurkistelee itseänsä peilistä, mutta pois mentyänsä kohta unhottaa, mimmoinen hän oli. Ja
semmoisista vihdoin tulee joutavia hurmahenkiä.
112. Sentähden taistelkoon ja kilvoitelkoon itsekukin jumalinen ihminen kaikesta
mielestä ja parhaimmilla voimilla toden tiestä
oppiaksensa ja säilyttääksensä tämän opin, ja

sen suhteen nöyrästi rukoilkoon Jumalaa, ja
aina lukekoon ja tutkikoon sanaa. Ja vaikka
olemme mitä urhollisimmasti taistelleet, niin
saamme kuitenki vielä edeskipäin pusertaa hikeä. Sillä meillä on vastaamme, ei lastettavia,
vaan perin suuret, urholliset ja sangen suuttumattomat viholliset, oma lihamme, kaikellaiset
kovat kohtalot mailmassa, niin myös laki, synti, kuolema, Jumalan viha ja tuomio, ja itse
perkele, joka ei polveansa taukoo kiusaamasta
meitä, sisällisesti tulisilla nuolilla, ulkonaisesti
vääräin apostolein kautta, kukistaaksensa, jollei kaikkia, niin kuitenkin useimmat meistä.
113. Varsin kiiltävä ja vahva oli siis tämä
vääräin apostolein peruste, joka vieläki saa
monta huljumaan, että, näet sen, apostolit, pyhät isät ja heidän jälkeisensä opettivat näin:
”niin seurakunta ymmärtää ja uskoo.” Mutta
mahdotonta on, (lisäävät vielä), että Kristus
sallii seurakuntansa vaeltaa erehdyksissä niin
monta sataa vuotta. Ethän sinä ainoa liene viisaampi, kuin niin monta pyhää miestä ja koko
seurakunta y. m. Tällä tavalla hyökää perkele
nytki valkeuden enkelin hahmossa kavalasti
meitä vastaan muutamain myrkyllisten ulkokullattuin kautta, jotka sanovat: emme valita
paavista ja pispoista, jotka ovat sanan suurimpia lastajia ja vainoojia; me kammoomme ulkokullaisuutta ja munkkeinki petosta y. m.
Mutta pyhän yhteisen seurakunnan arvon tahdomme pidetyksi loukkaamattomana. Se on
monta vuosisataa siinä uskonut ja opettanut,
niin uskoivat ja opettivat kaikki vanhan seurakunnan opettajat, pyhimmät miehet, jotka olivat sinua paljo paremmat ja oppineemmat.
Kuka olet siis sinä, ettäs tohdit eritä näistä kaikista, ja tunkea meille vastakkaista oppia?
Koska saatana sellaista terottaa sinuun liitossa
lihas ja järkes kanssa, peljästyy omatunto ja
epäilee, jolles rohvaisten itseäs sano: jos pyhä
Kyprianus, Ambrosius, Augustinus, taikka
pyhä Pietari, Paavali, Johannes, ja vaikkapa
enkeli taivaasta toisin opettaisi, niin tiedän
kuitenki varmaan, ettei oppini ole ihmisellinen, vaan jumalallinen, se on, että omistan Jumalalle kaikki, ihmisille en mitään.

114. Minä muistan Tohtori Staupitiuksen,
joka silloin oli mainio mies ja Augustinimunkkein Vvikario, sanoneen minulle, koska tähän
asiaan ensin rupesin, näin: se kelpaa minulle,
että se oppi, jota saarnaat, antaa kunnian ja
kaikki Jumalalle ainoalle, vaan ei ihmisille mitään. Mutta päivää selvempi on, ettei Jumalalle
taideta antaa liiaksi kunniaa, hyvyyttä y. m.
Semmoinen sana silloin väkevästi lohdutti ja
vahvisti minua. Ja totta onkin, että evankeliumin oppi ryöstää ihmisiltä kaiken kunnian, viisauden, vanhurskauden y. m. Ja omistaa ne
Luojalle ainoalle, joka tyhjästä kaikki teki.
Mutta paljo turvallisempi on omistaa liika paljo Jumalalle, kuin ihmisille. Sillä tässä voin
uskalluksella sanoa: olkoon niin, että seurakunta, Augustinus ja muut opettajat, niin myös
Pietari, Apollo, jopa enkeliki taivaasta opettavat toisin, on kuitenki minun oppini sellainen,
että se ylistää ja saarnaa ainoan Jumalan armoa
ja kunniaa, ja kiroo kaikkein ihmisten viisautta
ja vanhurskautta (autuuden asiassa). Siinähän
en taida syntiä tehdä, kuin omistan Jumalalle
ja ihmisille, mitä toden totta kummallekki tulee.
115. Mutta sanot: seurakunta on pyhä, pyhiä ovat isät. Hyvin, mutta seurakunnan täytyy,
olkoonpa kuinka pyhä tahtonsa, rukoilla: anna
meille meidän syntimme anteeksi. Samate
ovat kuitenkin isätki, vaikka kuinka pyhiä olisivat olleet, tulleet autuiksi syntein anteeksi
saamisen kautta. Ei ole siis uskomista, ei minua, ei seurakuntaa, ei isiä, ei apostoleita, ei
enkeliäkään taivaasta, jos opetamme jotain Jumalan sanaa vastaan, vaan Herran sana pysyy
ijankaikkisesti. Muutoin olisi tämä vääräin
apostolein peruste ollut suurimmasta arvosta
Paavalin oppia vastaan, kuin se toden oliki
suuri, aivan suuri asia, asettaa koko seurakunta, koko apostolein joukko Galatalaisten silmiin vastoin yksinäistä Paavalia, joka oli sekä
nuorempi että vähä-arvosempi! Se oli siis oivallisen luja peruste ja mahtava pääte. Sillä ei
kukaan mieltä mielin sano seurakunnan erehtyvän, ja täytyy kuitenki sanoa, että se erehtyy,
jos opettaa jotain ilman taikka vastoin Jumalan

sanaa.
116. Pietari, jaloin apostolein joukosta, eli
ja opetti ilman perustusta Jumalan sanasta, hän
siis erehtyi. Ja Paavali ei pitänyt takanansa tätä
erhetystä (vaikka se päältä nähden oli halpa),
kuin näki sen käyvän koko seurakunnan vahingoksi, vaan vastusti häntä julkisesti, ja nuhteli
siitä, ettei hän vaeltanut evankeliumin totuudessa, katso 2 luk. Sentähden ei auta kuulla
seurakuntaa, ei isiä, ei apostoleita, ei enkeleitäkään, jolleivät tuo ja opeta puhdasta Jumalan
sanaa.
117. Tämä peruste nytkin aivan maahan
vaivuttaa meidän asiamme. Sillä jollei ole paavia, isiä, Lutheria, y. m. Uskomista, jolleivät
opeta puhdasta Jumalan sanaa, ketä sitte on uskottava? Kuka nyt visseyttännee omattunnot ja
määrännee, kumpi, mekö vaiko vastustajamme, opettavat puhdasta Jumalan sanaa? Sillä
heki kerskaavat itse, että heillä on ja että he
opettavat puhdasta Jumalan sanaa. Emme usko
paavisia, kuin eivät opeta, eikä taidakkaan
opettaa Jumalan sanaa; he taas puoleltansa vihaavat ja vainoovat meitä katkerimmasti, kuin
myrkyllisimpiä villihenkiä ja vietteliöitä ainakin. Mitä on tässä tehtävä? Onko jokaisen hurmahengen sallittava opettaa, mitä tahtoo, koskei mailma voi kuulla eikä kärsiä meidän oppiamme? Sillä vaikka Paavalin kanssa kerskaisimme mitä parhain, että opetamme puhdasta
Kristuksen evankeliumia, (jonka edessä pitää
keisarin, paavin ja koko mailman lannistuman
ja päälle päätteeksi avoimin käsin sekä suurimmilla kiitoksilla vastaanottaman, mielihyvin
siihen suostuman ja hartaasti siitä huolta pitämän, että siitä kaikin paikoin opetettaisiin;
mutta että jos joku toisin opettaa, olkoon paavi, pyhä Augustinus, taikka apostoli, eli taivaan enkeli, hän olisi ynnä evankeliuminsa
kanssa kirottu), emme kuitenkaan siitä mitään
hyödy, vaan meidän täytyy kuulla, että tällainen kerskaamisemme on ei vain ylpiä, röykkiä,
turha, vaan häpäiseväki ja perkeleellinen kerskaus. Mutta jos taas lannistumme ja vältämme
vastustajain kiukkua, silloin molemmat sekä
paaviset että hurmahenget kopeilevat. Jälki-

mäiset tahtovat tuoda esiin ja opettaa jotain
uutta, jota ei mailma ole ennen kuullut, edelliset taas pystyyn nostavat ja vahvistavat kauhistuksiansa. Jokainen siis katsokoon, että olisi
varmin kutsumuksestansa ja opiltansa, ja rohkenisi Paavalin kanssa varmimmasti ja vakavaimmasti sanoa: ehkä me taikka joku enkeli
taivaasta y. m.
118. Tähän asti on Paavali ajanut tätä asiaa
ja ainetta: evankeliumiani en ole minä saanut
ihmisiltä, vaan Jesuksen Kristuksen ilmoituksesta. Sen hän myös yltäkyllä vahvistaa, kertoen monta historiaa ja tapausta.
13 ja 14 v. Sillä te olette kuulleet minun
muinaisen olentoni Juutalaisten tavoissa,
kuinka ylönpaltisesti minä Jumalan Seurakuntaa vainosin, ja hävitin sitä. Ja menestyin Juutalaisten menoissa ylitse monen minun vertaiseni minun suvussani, ja olin ylön
kiivas isäin säätyin tähden.
119. Tämä lause ei sisällä erinäistä opin
kappaletta, Paavali kertoo kuitenki tässä oman
esimerkkinsä, sanoen: minä puolustin urhollisemmin ja kiivaammin farisealaisuutta ja juutalaisuutta kuin te ja väärät opettajanne. Jos
siis lain vanhurskaus olisi jotain, en olisi siitä
luopunut, jonka täyttämisestä, ennen kuin tunsin Kristuksen, niin harrastin ja siinä menestyinkin, että voitin monet vertaiseni. Sitte olin
sen puolustamisestaki niin kiivas, että tuimimmasti vainosin Jumalan seurakuntaa ja hävitin
sitä. Sillä minä salpasin monta pyhää vankeuksiin, kuin minä ylimmäisiltä papeilta olin saanut vallan; ja koska he tapettiin, mielistyin minäki heidän tuomioonsa, ja rankaisin heitä
usein jokaisessa synagogassa, ja vaadin heitä
pilkkaamaan, ja olin heitä vastaan ylönpaltisesti vimmattu ja vainosin heitä hamaan ulkokaupunkeihin. (Ap. T. 26: 10, 11.)
Ja olin ylön kiivas isäin säätyin tähden.
120. Isäin säädyksi kutsuu hän tässä paikassa ei fariseusten eli ihmisellisiä säätyjä,
niinkuin Hieronymus oikein muistuttaa. Sillä
ei tässä ole puhetta farisealaisista säännöistä,
vaan paljo korkeimmista asioista. Itse Moseksen lain kutsuu hän siis isäin säädyksi, se on,

semmoisiksi, jotka isiltä saatiin ja perittiin.
Niistä, sanoo hän, olin juutalaisena ylön kiivas. Samate lausuu hän, Fil. 3: 5, 6, sanoen:
lain jälkeen olin fariseus, kiivaudessa seurakunnan vainooja, vanhurskaudessa, joka laista
tulee, laittamaton, ikään kuin sanoisi: julkisesti
taitaisin kerskata ja pilkaten vaatia tässä koko
Judan kansaa, parhaimpiaki ja pyhempiä heistä, tuomaan luvustansa edes yksi, joka olisi ollut palavampi ja kiivaampi Moseksen lain puolustaja, kuin minä muinen olin. Yli muiden,
(sanoo hän), olin minä perin mainio kiivaaja
näistä isäin säädyistä, se on, sangen harras lain
vanhurskaudesta. Tämän pitäisi vaikuttaman,
ett'et te, Galatalaiset, uskoisi, niitä pettäjiä, jotka korottavat lain vanhurskautta, parhaimpana,
josta, jos siitä olisi kerskattavaa, minä todemmin taitaisin uhalla kerskata.
121. Samate oli minullaki, jos jollaki
muulla, ennen kuin evankeliumin valo koitti
minulle, jumalinen mieli ja kiivaus paavin laista ja isäin säännöistä, ja puuhasin niissä herkeämätä ja puolustin niitä toden tiestä pyhinä
sääntöinä ja niiden pitämistä välttämättömänä
autuuteen. Sitte vielä koetin, parhaimman saattoni mukaan, täyttää niitä, vaivaten ruumistani
paastolla, valvomisella, rukouksilla ja muilla
harjoituksilla enemmän, kuin kaikki ne, jotka
nyt niin katkerasti vihaavat ja vainoovat minua, sentähden että riisun niiltä kunnian vanhurskauttamaan (ihmistä). Sillä minä olin niiden pitämisessä niin uskollinen ja taika-uskoinen, että laskin ruumiini päälle raskaamman
kuorman, kuin se terveyttä vahingoittamata
jaksoi kantaa; vilpittömästi kumarsin paavia,
pyytämätä lihavia kirkkoherrasioja, arvoja y.
m., vaan mitä ikänä tein, sen tein vilpittömästä
sydämmestä, hyvässä kiivaudessa ja Jumalan
kunniaksi y. m. Mutta se kuin oli minulle voitto, sen pidän nyt Paavalin kanssa vahinkona
ylöpaltisen Herrani Jesuksen Kristuksen tuntemisen rinnalla. Mutta vastustajat, niinkuin laiskat ja kiusauksia kokemattomat ihmiset, eivät
usko, että minä ja moni muu, jotka hartaimmasti etseivät sydämmillensä rauhaa, jota kuitenkin oli mahdoton sellaisessa niin suuressa

pimeydessä saavuttaa, olemme kokeneet ja
kärsineet kaikkea sellaista.
15–17 v. Mutta koska Jumala tahtoi,
joka minun oli eroittanut äitini kohdusta, ja
armonsa kautta kutsui, että hän Poikansa
minun kauttani ilmoittaisi, ja minä julistaisin hänen evankeliumin kautta pakanain
seassa, niin en minä ensinkään lihan ja veren kautta tutkinut, en myös Jerusalemiin
niitten tykö palannut, jotka ennen minua
apostolit olivat, vaan menin pois Arabiaan
ja palasin jällensä Damaskuun.
122. Tämä on Paavalin ensimäinen matka.
Tässä Hieronymus hikoilee ja sanoo, ettei
Luukas kirjoita Apostolein teossa Paavalin
matkasta Arabiaan, juuri kuin olisi ollut tarpeellista kirjoittaa jokaisen erinäisen päivän tapaukset ja työt, kuin se on mahdotontakin. Siinä on kyllä, että meillä on historiasta jonkilainen pää-asiallinen tieto ja sitte vielä kertomuksia muutamista erinäisistä tapauksista, jotka
sopivat meille esimerkiksi ja opiksi. Mutta tässä todistaa Paavali, että hän, Jumalan armosta
saatuansa kutsumuksen saarnaamaan Kristusta
pakanoille, oli kohta mennyt Arabiaan, keskustelemata kenenkään kanssa työstä, johon hän
oli kutsuttu. Ja tämä paikka osottaa, kuka hänen opettajansa oli ollut, kuinka hän oli tullut
evankeliumin tuntoon ja apostolivirkaan. Koska Jumala tahtoi, sanoi hän, ikään kuin sanoisi: sitä en ansainnut sillä, että mielettömästi
olin kiivas lain puolesta; eipä vainen, vaan
tämä tyhmä ja jumalaton kiivaus sokaisi minun
niin, että minä Jumalan sallimasta vaivuin hurjimpiin ja häpiällisimpiin rikoksiin. Minä vainosin Jumalan seurakuntaa, olin Kristuksen vihollinen, pilkkasin hänen evankeliumiansa, ja
olin vihdoin viimein syypää monen viattoman
ihmisen veren vuodattamiseen. Sellainen oli
minun ansioni. Keskellä näitä hurjuuksia kutsuttiin minä niin suureen armoon. Näiden hurjuuksienko tähden? Ei suinkaan. Mutta minua
kutsuvan ja armahtavan Jumalan ylönpaltinen
armo antoi anteeksi ja jätti minulle lahjaksi nämät häpäsemiseni y. m., ja näiden kauheitten
synteini siaan, jotka pidin suurimpana vanhurskautena ja Jumalalle otollisimpana juma-

lanpalveluksena, antoi hän minulle armonsa,
totuuden tunnon, ja kutsumuksen apostolivirkaan.
123. Me tulimme tänäpänä samallaisella
ansiolla armon tuntoon. Munkkina ristiinnaulitsin minä Kristuksen joka päivä ja häpäisin
häntä väärällä uskollani, joka silloin alati rippui minussa. Ulkonaisesti en ollut niinkuin
muut ihmiset, ryövärit, väärät, huorintekiät,
vaan pidin puhtauden, kuuliaisuuden ja köyhyyden lupaukseni, ja vihdoin, vapaa nykyisen
elämän murheista, rupesin paastoin, valvomisten ja rukousten harjoituksiin ja lukemaan
messuja y. m. Mutta kuitenki säilytin minä kaiken tämän pyhyyden ja omaan vanhurskauteen
luottamisen alla alinomaista epä-uskoa, epäilystä, pelkoa, vihaa ja häväistystä Jumalaa vastaan, ja oli siis tämä hurskauteni paljas sontalätäkkö ja suloisin perkeleen pesä. Sillä sellaisia
pyhiä rakastaa saatana ja pitää ne silmäteränänsä, kuin ne turmelevat ruumiinsa ja sielunsa, kieltävät ja ryöstävät itseltänsä kaikki Jumalan lahjain siunaukset. Sillä välin hallitsee
kuitenki sellaisissa suurin jumalattomuus, sokeus, epäilys, Jumalan ylenkatse, tietämättömyys evankeliumista, sakramenttein väärä
nautinto, Kristusta häpäseminen ja tallaaminen, ja kaikkein Jumalan hyväin lahjain nurja
nauttiminen. Lyhyesti: sellaiset pyhät ovat saatanan sidotuita orjia, ja sentähden vaaditaan
ajattelemaan, puhumaan ja tekemään, mitä hän
tahtoo, vaikka he päältä nähden kuinkaki näkyisivät voittavan kaikki muut hyvissä töissä,
ankarassa ja pyhässä elämässä.
124. Semmoisia olimme paavikunnassa, ei
totta vähemmin, jollei enämmin pilkallisia ja
häpäseviä Kristusta ja hänen evankeliumiansa
vastaan, kuin Paavali, kumminki minä. Niin
suuri oli paavin arvo mielestäni, että pidin vähimmänki poikkeemisen hänestä ijankaikkisen
kadotuksen ansainneena rikoksena, ja tämä jumalaton luulo teki, että uskoin Johannes Hussin olleen niin kirotun villi-oppisen, että pidin
jo paljaan hänen päällensä ajattelemisen kauheana rikoksena ja olisin itse, paavia puolustaakseni, ollut avullinen kantamaan tulta ja

puita tämän villihengen polttamiseksi ja uskonut niin osottaneeni Jumalalle suurimman palveluksen. Sentähden eivät ole puplikanit ja
portot pidettävät pahoinakaan tällaisten ulkokullattuin pyhäin rinnalla. Sillä koska he tekevät syntiä, puree heidän omantuntonsa heitä
sentähden, eikä he vanhurskauta jumalattomia
töitänsä, mutta nämät eivät ainoastansa ole
tunnustamata kauhistuksiansa, epäjumaluuttansa ja jumalatonta jumalanpalvelustansa synniksi, vaan ylistävätki niitä vanhurskautena ja
Jumalalle otollisimpana uhrina, ja kumartavat
suurimpana pyhyytenä, ja lupaavat muille niiden kautta autuuden, ja myyvät niitä autuuden
tuottavina kappaleina rahaan.
125. Se siis on mainio vanhurskautemme,
se suuri ansiomme, jonka avulla tulimme armon tuntoon, että olimme, näet sen, niin kiukkuisesti ja saatanallisesti vainonneet, häväisseet, tallanneet ja kironneet Jumalaa, Kristusta,
evankeliumia, uskoa, sakramentteja, kaikkia
hurskaita, totista jumalanpalvelusta, ja opetimme ja määräsimme perin päin vastoin. Ja jota
pyhempiä olimme, sitä sokaistuneempia, sitä
rehellisemmin palvelimme perkelettä. Jokainen meistä oli murhaaja, jollei työllä, kuitenki
sydämmellä.
15 v. Mutta koska Jumala tahtoi.
126. Ikäänkuin sanoisi: sula ja arvaamaton
Jumalan armo on se, että hän ei ainoastaan
säästä minua, niin rikoksellista, häpäsiätä, vainoojaa ja Jumalan kunnian ryöstäjää, vaan siihen lisäksi lahjoittaa minun autuuden tunnolla,
pyh. Hengellä, Pojallansa Kristuksella, apostoliviralla ja ijankaikkisella elämällä. Samate
katsoi Jumala myös meitä, samallaisiin syntein
viallisia, ja ei ainoasti anteeksi antanut, sulasta
armahtamisesta Kristuksen tähden, jumalattomuuttamme ja häpäsemisiämme, vaan siihen
lisäksi yllöttiki meitä suurimmilla hyvillä töillä
ja hengellisillä lahjoilla. Mutta moni meistä ei
ainoastaan ole kiittämätön Jumalalle tästä sanomattomasta armostansa, ja unhota itsensä
puhdistetuksi, (kuten 2 Piet. 1: 9 sanotaan,) entisistä synneistänsä ja saaneensa armon, mutta
myös rupee jälleen, avaten perkeleelle akku-

nat, kyllästymään sanaan, usiat turmelemaankin sitä, ja ovat uutten erhetysten synnyttäjät.
Näiden viimeiset ovat ensimäisiä pahemmat.
Joka minun oli eroittanut äitini kohdusta.
127. Lause on hebrealainen ja merkitsee:
hän pyhitti, sääsi ja valmisti minun; se on: jo
äitini kohdussa ollessani oli Jumala ennakolta
säätänyt, että minä niin kauhealla kiukulla rajuaisin seurakuntaa vastaan, ja että hän sitte
sulasta armosta laupiaasti johdattaisi minun
parhaasta juoksustani julmuuden ja pilkan tieltä totuuden ja autuuden tielle. Lyhyesti, kuin
en vielä ollut syntynytkään, olin apostoli Jumalan silmissä, ja koska aika tuli, julistettiin
minä apostoliksi myös mailman silmissä. Näin
Paavali päänänsä paljastaa itsensä kaikesta ansiosta, ja omistaa Jumalalle ainoalle kunnian,
vaan itsellensä häpiän, ikäänkuin tahtoisi hän
sanoa: kaikki lahjat, pienimmät ja suurimmat,
hengelliset ja ruumiilliset, jotka Jumala oli minulle lahjoittava, ja kaiken hyvän, kuin joskus
polvenani olen tekevä, oli Jumala itse jo säätänyt, vielä ollessani äitini kohdussa, kussa en
taitanut mitäkään hyvää ajatella, enkä toivoa,
enkä tehdä, vaan olin muodoton itu. Sentähden
tuli tämä lahja minulle sulasta Jumalan säätämisestä ja armollisesta armahtamisesta, kuin
en vielä syntynytkään ollut. Sitten kuin jo olin
syntynyt, kärsei hän minua, joka olin raskautettu sanomattomilla paheitten ja syntein kummituksilla; ja enää julki näyttääksensä laupiutensa runsaimman ja sanomattoman suuruuden
kahtaani, antoi hän minulle sulasta armosta anteeksi sangen suuret ja määrättömät syntini.
Sitte yllötti hän vielä minua niin suurella armonsa kylläisyydellä, ett'en minä ainoastaan
yksin tuntisi, mitä Kristuksessa meille oli lahjoitettu, vaan että minä sitä muillekki saarnaisin. Samallainen on kaikkein ihmisten ansio,
semmenki vanhain hulluin, jotka ovat vaivanneet itsensä ihmishurskauden saastassa enemmän kuin muut.
Ja armonsa kautta kutsui.
128. Katso apostolin hartautta: ”kutsui”

sanoo Hän. Kuinka? Liekö minun farisealaisuuteni, nuhteettoman ja pyhän elämäni, paastoini ja hyväin töitteni tähden? Eipä vainen;
vielä vähemmin pilkkaamiseni, vainoomiseni
ja väkivaltani tähden. Mutta kuinka sitte? sulasta armosta.
16 v. Että Hän Poikansa minun kauttani
ilmoittaisi.
129. Tässä kuulet, minkälainen oppi Paavalille on annettu ja uskottu, varmaan evankeliumin oppi, joka on Jumalan Pojan ilmoittaminen. Ja tämä on päin vastoin lain oppia, joka
ei ilmoita Jumalan Poikaa, vaan osottaa synnin, säikäyttää omantunnon, ilmoittaa kuoleman, Jumalan vihan ja tuomion, ja helvetin,
joista ei mikään ole Jumalan Poika. Evankeliumi on siis semmoinen oppi, joka ei kärsi ensinkään lakia. Oi, joska tässä osattaisiin hyvin
eroittaa, ett'ei evankeliumissa laki etsittäisi,
vaan eroitettaisiin siitä niin kauvaksi, kuin taivas on maasta. Eroitus on itsestänsä keviä, varmaa ja selvä, mutta meille on se vaikia, niin
aina lähes käsittämätön. Helposti tosin saatat
sanoa: evankeliumi ei ole muu, kuin Jumalan
Pojan ilmoittaminen, kuin Jesuksen Kristuksen
tunteminen, eikä lain ilmoittaminen, eli tunteminen; mutta omantunnon kilvassa ja itse harjoituksessa varmaan päättää sen, se on vaikea
harjaantuneimmillekkin.
130. Mutta jos evankeliumi on Jumalan
Pojan ilmoittaminen, niinkuin Paavali tässä
määrää, silloin ei se varmaan hakkaa eikä säikäytä omiatuntoja, ei uhkaa kuolemalla, eikä
saata epäilykseen, kuten laki, vaan on oppi
Kristuksesta, joka ei suinkaan ole laki eikä työ,
vaan vanhurskautemme, viisautemme, pyhyytemme ja lunastuksemme. 1 Kor. 1: 30. Ja
vaikka tämä on sydänpäivän valoa kirkkaampi,
oli paavilaisten tyhmyys ja sokeus kuitenki
niin suuri, että he tekivät evankeliumista rakkauden lain, Kristuksesta lain laatian, joka
määräsi raskaammat käskyt, kuin itse Moses.
Mutta evankeliumi opettaa, ettei Kristus tullut
säätämään uutta lakia eikä opettamaan elämän
tapoja, vaan se sanoo hänen tulleeksi sovinnoksi koko mailman syntein edestä, ja että

synnit annettaisiin meille anteeksi ja lahjoitettaisiin ijankaikkinen elämä hänen tähtensä,
eikä lain töiden eli meidän vanhurskautemme
tähden. Tästä arvaamattomasta aarteesta, joka
meille lahjaksi annettiin, saarnaa nimen oman
evankeliumi. Tämä oppi on siis sellaatuinen,
ett'ei sitä opita eikä saada ihmisen harrastamalla, ahkeruudella eli viisaudella, ei ensin Jumalan laillakaan, vaan itsensä Jumalan kautta,
niinkuin Paavali tässä sanoo, ilmoitetaan se,
ensin ulkonaisella sanalla, sitte sisällisesti pyh.
Hengen kautta. Evankeliumi on siis Jumalan
sana, joka astui alas taivaasta, ja ilmoitettiin
pyh. Hengen kautta, joka sen vuoksi myös lähetettiin, kuitenki niin, että ulkonainen sana
käy edellä. Sillä eipä itse Paavalillakaan ollut
sisällistä ilmoitusta ennen, kuin hän oli kuullut
ulkonaisen sanan taivaasta, tietysti tämän:
Saul! Saul! Miksis minua vainoot? (Ap. T. 9:
4). Ensin hän siis kuuli ulkonaisen sanan, sitä
seurasivat sitte ilmoitukset, sanan käsitys, usko
ja pyhän Hengen lahjat.
Ja minä julistaisin häntä evankeliumin
kautta pakanain seassa.
131. Paavali sovittaa sanansa paikkaansa,
hän sanoo: koska Jumala tahtoi, että hän
Poikansa minun kauttani ilmoittaisi. Mitä
varten? Ei vain sitä varten, että minä yksin uskoisin Jumalan päälle, vaan että minä myös julistaisin häntä pakanain seassa. Miksei Juutalaisten seassa? Tästäki näet, että Paavali on nimen oman pakanain apostoli, vaikka hän saarnasi Kristusta Juutalaistenki seassa. Ihan lyhyesti käsittää Paavali tässä, tapaansa seuraten,
koko autuutensa opin (theologiam), joka on,
saarnata Kristusta pakanain seassa, ikään kuin
sanoisi hän: en tahdo rasittaa pakanoita lailla,
sillä minä olen pakanain apostoli ja evankelistaa, enkä lain laatia heille. Näin sovittaa hän
kaikki sanansa päin vastoin vääriä apostoleita,
ikään kuin sanoisi hän: ette, Galatalaiset, kuulleet minun saarnaavan lain eli töiden vanhurskautta, sillä se on Moseksen virka, eikä minun,
Paavalin, pakanain apostolin. Sillä evankeliumin virka ja palvelus on minulle teidän seassanne uskottu, teille julistaakseni samaa ilmoi-

tusta, joka itselläni on. Sentähden ei pidä teidän yhtään opettajaa kuuleman, joka lakia
opettaa, sillä pakanoille pitää saarnattaman, ei
lakia, vaan evankeliumia, ei Mosesta, vaan Jumalan Poikaa, ei töiden vanhurskautta, vaan
uskon. Tämä on pakanoita omituisesti koskeva
saarna.
Niin en minä ensinkään lihan ja veren
kautta tutkinut.
132. Hieronymus kumoo tällä paikalla
Porphyriuksen ja Julianuksen, jotka syyttivät
Paavalia ylpeydestä, kuin ei hän tahtonut keskustella muiden apostolein kanssa evankeliumistansa, ja kuin Paavali kutsui muut apostolit
lihaksi ja vereksi. Mutta lyhyesti sanottu: kuin
Paavali tässä puhuu lihasta ja verestä, ei tarkoita hän sillä muita apostoleita, sillä hän lisää
kohta: en myös mennyt Jerusalemiin niiden
tykö, jotka ennen minua apostolit olit; vaan
hän tahtoo sanoa ainoastansa, ettei hän, Kristukselta saatuansa evankeliumin ilmoituksen,
kenenkään ihmisen kanssa keskustellut Damaskussa, saatikka pyytänyt ketään itsellensä
evankeliumia opettamaan, niin myös, ettei hän
käynyt edes Jerusalemiin Pietarin ja muiden
apostolitten luokse, heiltä evankeliumia oppiaksensa, vaan että hän kohta Damaskussa, –
kussa Ananias kasti hänen ja pani kätensä hänen päällensä, (sillä hänellä tarvittiin olla ulkonainen merkki ja todistus kutsumuksestansa) –
saarnasi, että Jesus oli Jumalan Poika. Samaa
kertoo Luukas Ap. T. 9.
17 v. En myös Jerusalemiin niiden tykö
palainnut, jotka ennen minua apostolit olit;
vaan menin pois Arabiaan, ja palasin jälleen Damaskuun.
133. Se on: ennen kuin olin nähnyt eli kysynyt apostoleilta, läksin minä Arabiaan, ja
aloitin kohta evankeliumin saarnaamista pakanain seassa, jota varten olin kutsuttu ja saanut
jumalallisen ilmoituksen. Suotta siis Hieronymus kysyy: mitä teki Paavali Arabiassa? Mitästä muuta olisi hän siellä tehnyt, kuin saarnannut Kristusta? Sitä varten sanoo hän Jumalan Pojan itsellensä ilmoitetuksi, että hän saarnaisi häntä pakanain seassa. Sentähden meni

hän myös kohta Damaskusta, joka oli pakanallinen kaupunki, Arabiaan, kussa myös oli pakanoita, ja toimitti siellä ahkerasti virkaansa, ei
ollen yhdeltäkään ihmiseltä eli apostolilta
evankeliumissa opetettu, vaan tytyi ainoaan
taivaalliseen kutsumukseen ja Kristuksen ilmoitukseen.
134. Koko tämä paikka kumoo siis vääriä
apostoleita, jotka sanoivat, että hän oli ollut
apostolitten, jotka elivät lain jälkeen, opetuslapsi ja sanankuulia; sitte myös, että Paavali
itse oli elänyt lain jälkeen, josta syystä pakanoillekkin on tarpeessa pitää laki ja ympärileikkauttaa itsensä. Tutkiaksensa siis näiden
parjaajain suun, kertoo hän tämän pitkän historian. Ennen kääntymistäni, sanoo hän, en oppinut minä evankeliumiani apostoleilta eli muilta
uskovaisilta veljiltä, kuin ankarimmasti vainosin tätä oppia ja Jumalan seurakuntaakin, jota
hävitinkin, enkä kääntymisenikään jälkeen, sillä kohta saarnasin Damaskussa, en Mosesta lakinensa, vaan Kristusta, keneltäkään mitään
kysymätä ja apostoleita näkemätä. Samate saatamme meki kerskata, ettemme saaneet oppiamme paavilta. Tosin olemme häneltä saaneet pyhän raamatun ja ulkonaiset tunnustukset, vaan ei oppia, jonka saimme Jumalan ainoasta armosta. Sitte olemme olleet ahkeria lukemaan ja tutkimaan. Tyhjä on siis tämä vastustajaimme päätös: kuka uskoisi, Lutherilaiset, teidän oppinne, kuin ette ole julkisessa virassa teidän tulee saada oppinne paavilta ja
pispoilta, jotka ovat sitä varten asetetut ja ovat
laillisessa kutsumuksessa y. m.
18 ja 19 v. Sitte kolmen vuoden perästä
tulin minä Jerusalemiin Pietaria oppimaan:
ja olin hänen kanssansa viisitoistakymmentä päivää. Mutta en minä muita apostoleita
yhtään nähnyt, paitsi Jakobia, Herran veljeä.
135. Paavali tunnustaa olleensa apostolein
tykönä, vaan ei kaikkein. Kuitenkin ilmoittaa
hän käyneensä Jerusalemissa heidän tykönänsä, ei siihen käsketty, vaan vapaasta tahdosta;
sitte myös, ei mitään heiltä oppiaksensa, vaan
ainoastaan Pietaria oppimassa. Niin kirjoittaa

myös Luukas, Ap. T. 9: 27, että Barnabas vei
Paavalin apostoleille ja jutteli heille, kuinka
hän oli nähnyt Herran tiellä ja että Herra oli
puhutellut häntä, niin myös, kuinka hän oli urhollisesti toiminut Damaskussa Jesuksen nimessä. Sellaisen todistuksen antaa Barnabas
hänestä. Kaikki sanat ovat sentähden niin sovitetut, että kieltää evankeliuminsa olevan ihmisiltä. Tosin tunnustaa hän nähneensä Pietarin ja
Jakobin, Herran veljen, mutta paitsi näitä kahta
ei ketään muista, mutta kieltää niiltä mitään
oppineensa y. m.
136. Hän myöntää siis olleensa Jerusalemissa apostolitten tykönä, ja sen olivat väärät
apostolit oikein jutelleet. Siihen lisäksi myöntää hän siellä eläneensä Juutalaisen tavan jälkeen, mutta sitä tehneensä vain Juutalaisten
parissa. Sillä Paavali noudatti tämän latinaisen
värsyn ohjausta: cum fuerin Romae, romano vivito more, se on, koska olet Romassa, niin elä
romalaisten tavalla; taikka niinkuin suomalainen sanoo: pidä maassa maan tapaa. Sen todistaa hän myös 1 Kor. 9: 19–22 sanoen: sillä
ehkä minä olen vapaa jokaisesta, niin minä
olen kuitenki minuni tehnyt jokaisen palveliaksi, että minä sitä usiammat voittaisin. Ja
olen juutalaisille tehty niinkuin juutalainen
y. m. – minä olen kaikille tehty kaikiksi, että
minä kaiketi muutamat autuaaksi saattaisin. Hän myöntää siis olleensa Jerusalemissa
apostoleitten tykönä, mutta kieltää oppineensa
heiltä evankeliuminsa. Hän kieltää olleensa
vaadittu evankeliumia opettamaan, niinkuin
apostolit sääsivät. Paino on siis tässä sanassa
”oppimaan”, Pietaria oppimaan, sanoo hän, tulin minä, en häneltä oppiakseni. Pietari ei ollut
siis minun opettajani, eikä Jakob. Muita hän ei
ensinkään sano nähneensä.
137. Mutta miksi puhuu Paavali niin monilla sanoilla yhtä ja samaa, ett'ei hän saanut
evankeliumiansa ihmiseltä, eikä apostoleiltakaan oppinut? Hän tahtoo saattaa vääräin apostolein kautta kukistetut seurakuntansa lujiksi
siitä, että hänen evankeliuminsa on Jumalan
sana. Sentähden hän sitä niin kovasti teroittaa.
Ja joll'ei hän niin olisi sitä puolustanut, ei olisi

hän taitanut sortaa vääriä apostoleita alas, jotka olivat häntä vastaan sanoneet näin: me
olemme yhtä hyviä, kuin Paavali, sillä me
olemme yhtä hyvin apostolein opetuslapsia,
kuin hänki; sitte on hän vielä yksin, mutta meitä on monta. Me voitamme siis hänen arvossa
ja luvussa.
138. Tässä on Paavalin nyt täytynyt kerskata, vannoa ja vakuuttaa, ettei hän ollut oppinut evankeliumiansa yhdeltäkään ihmiseltä,
eikä ollut saanut sitä apostoleiltakaan. Ja suurimmasti tarpeessa oli näin kerskata, eikä siis
turhaa ylpeyttä, niinkuin Porphyrius ja Julianus parjaavat, jotka eivät ymmärtäneet, eikä
Hieronymuskaan, mitä Paavali tarkoitti. Tässä
oli Paavalin virka vaarassa, niin myös kaikki
ne seurakunnat, joiden opettajana hän oli ollut.
Se hätä, jossa Paavalin virka ja kaikki seurakunnat olivat, vaati siis häntä välttämättömästi
pyhällä ylpeydellä kehumaan Kristukselta saatua kutsumustansa ja evankeliumin ilmoitusta,
että omattunnot visseytettäisiin siitä, että Paavalin oppi on Jumalan sana. Suurta ja täyden
totta asiaa ajettiin siis tässä, että nimittäin,
kaikki seurakunnat säilytettäisiin terveellisessä
opissa; suorimmin: tässä on kysymyksenä asia,
josta on elämä ja ijankaikkinen kuolema. Sillä
jos puhdas ja varma sana otetaan pois, niin ei
sitten enää ole lohdutusta, autuutta, elämää y.
m. Hän kertoo siis näitä, säilyttääksensä seurakunnat oikiassa opissa, ei hän riitele oman
kunniansa puolesta, niinkuin Porphyrius parjaa. Hän tahtoi siis tällä kertomuksella osottaa,
ettei hän saanut keneltäkään evankeliumiansa,
niin myös, että hän oli Jumalan ilmoituksesta
saarnannut samaa evankeliumia kuin apostolitki muutamia vuosia, kolme taikka neljä Damaskussa ja Arabiassa, ennenkuin hän oli nähnyt ketään apostoleista.
139. Hieronymus näkee paljo vaivaa niiden 15 päivän salaisuutta tutkimisesta. Hän sanoo myös, että Pietari näiden 15 päivän kuluella opetti Paavalia ja selitti hänelle 8 ja 7 luvun
salaisuuden. Mutta näistä puheista ei ole mitään. Sillä Paavali sanoo selkeillä sanoilla tulleensa Jerusalemiin, oppimaan Pietaria ja ol-

leensa hänen luonansa 15 päivää. Jos hän olisi
tarvinnut oppia evankeliumia Pietarilta, olisi
hänen tarvinnut siellä viipyä muutamia vuosia,
viidessä toista päivässä ei olisi hänestä tullut
niin suurta apostolia ja pakanain opettajaa, puhumata siitä, kuin Luukas, Ap. T. 9: 28,29,
kertoo, että hän näiden 15 päivän kuluella rohkiasti puhui Herran Jesuksen nimeen ja kamppaili Grekiläisten kanssa y. m.
20 v. Mutta sen kuin minä teille kirjoitan, katso, Jumala tietää, ett'en minä valehtele
140. Mutta miksi lisää hän valan? Kuin
hän kertoo erään tapauksen vaatii tarve häntä
vannomaan, että seurakunnat uskoisivat hänen,
ja ettei väärät apostolit sanoisi: kuka tietää jos
Paavali puhuu totta? Tässä näet Paavalin, Kristuksen valitun aseen, olleen niin suuressa ylenkatseessa, että hänen täytyi Galatalaisillensa,
joillen hän oli Kristusta saarnannut, vannoa
totta puhuvansa. Mutta jos apostoleita se kohtasi, että heillä oli niin voimallisia vastustajia,
että he rohkenivat katsoa heitä ylön ja soimata
valheesta, ihmekkö sitte, jos meitä nyt sama
kohtaa, jotka emme ole mahdolliset luettaa
apostolien vertaisiksi? Vaikka asia näyttää halvalta, vannoo hän kuitenki siinä totta sanovansa, ettei hän oleskellut Pietarilla mitään oppimassa, vaan häntä katsomassa. Mutta jos asiaa
tyystemmin tarkastat, on se aivan vaka ja suuri, kuten ennen olemme kuulleet. Samate vannonemme meki Paavalin mukaan: Jumala tietää, ettemme valehtele.
21 v. Sitte tulin minä Syrian ja Kilikian
maakuntiin.
141. Syria ja Kilikia ovat naapuri-maakuntia. Tässä hän yhtäpäätä ajaa sitä ainaistansa,
että osottaa olleensa sekä ennen että jälkeen,
evankeliumin saarnaajan, jonka hän oli saanut
Kristuksen ilmoituksesta, sekä ennen että jälkeen nähtyänsä apostolit, vaan ei koskaan oppilaan.

22–24 v. Ja minä olin tuntematon kasvoista niille Judean seurakunnille, jotka olit
Kristuksessa. Mutta he olit ainoasta kuulleet: että se joka meitä muinen vainosi, hän
saarnaa nyt uskoa, jota hän muinen hävitti.
Ja kiitit minun tähteni Jumalata.
142. Tämän hän lisää historian järjestyksen tähden, sanoen saarnanneensa Syriassa ja
Kilikiassa, kussa oli tavannut Pietarin ja niin
saarnanneensa, että hän voitti todistuksen kaikilta seurakunnilta, ikään kuin sanoisi: minä
huudan kaikki Judeankin seurakunnat todista-

jikseni. Ei yksin Damaskun, Arabian, Syrian,
Kilikian, vaan Judeanki seurakunnat todistavat, että saarnasin sitä uskoa, jota muinen vainosin ja vastustin; ja kiittävät Jumalaa minun
tähteni, ei että minä saarnasin, että ympärileikkaus ja Moseksen laki ovat pidettävät, vaan
saarnaamani uskon tähden ja seurakuntain tähden, jotka minun evankeliumivirkani kautta
ovat raketut. Teillä on siis, ei yksinänsä Damaskun, Arabian y.m. seurakuntain todistus,
vaan myös koko yhteisen seurakunnan todistus
Judeassa.

Toinen Luku.
1 v. Sitte neljäntoistakymmenen vuoden
perästä, menin minä Jerusalemiin.
1. Paavali opetti pakanat vanhurskautettavan paljaalla uskolla, ilman lain töitä. Siellä ja
täällä pakanoille levitettyänsä, tuli hän Antiokiaan, ja puhui siitä opetuslapsille. Siellä sitte
sousivat Paavalia vastaan ne, jotka olivat opetetut lain tapaan, kiukutellen, että hän saarnasi
pakanoille vapautta laista, ja siitä nousi kiivain
riita, joka sittemmin nostatti uusia levottomuuksia. Paavali ja Barnabas pysyivät lujina
ja todistivat, sanoen: kussa ikänä pakanoille
saarnasimme, tuli pyhä Henki ja laskeusi heidän päällensä, jotka sanan kuulivat. Ja näin
kävi kaikissa pakanain seurakunnissa. Mutta
emme saarnanneet ympärileikkausta, emmekä
vaatineet lain pitämistä, vaan paljasta uskoa
Kristukseen saarnasimme me. Ja tähän uskon
saarnaan Kristukseen antoi Jumala pyhän Henkensä kuulioille. Pyhä Henki hyväksyy siis pakanain uskon ilman lakia ja ympärileikkausta.
Sillä jollei hänelle olisi kelvannut tällainen
evankeliumin saarnaaminen ja pakanain usko,
eipä olisi hän astunut ales näkyväisellä muodolla ympärileikkaamattomain sanankuuliain
päälle. Mutta koska hän siis paljaan uskon
saarnan kautta laskeusi heidän päällensä, on
siitä varsin varma, että pyhä Henki sellaisella
merkillä hyväksi katsoi pakanain uskon. Sillä

ei koskaan ennen ole nähty lakia saarnattaessa
niin tapahtuneeksi. Semmoinen oli Paavalin ja
Barnabaan peruste.
2. Silloin Juutalaiset ja moni uskovainen
fariseus, jotka kuitenki vielä ankarasti ja kiivaasti puolustivat lain kunniaa, paneusivat kaikista voimista Paavalia vastaan, joka opetti pakanat vanhurskautettavan sulasta uskosta ilman lain töitä, ja tahtoivat tarmon takaa, että
laki olisi pidettävä ja pakanat ympärileikattavat; muutoin eivät tulisi pakanat autuiksi. Eikä
se ihmekkään. Sillä jo paljas Jumalan lain nimi
on valta pyhä ja peljättävä. Pakanakin, joka ei
tiedä mitään Jumalan laista, varmaan vavahtaa,
jos kuulee sanottavan: ”tämä oppi on Jumalan
laki.” Miksei olisi siis se salvanut heihin,
mikseivät olisi he ankarasti sotineet lain puolesta, jotka olivat siinä lapsuudesta asti opetetut ja imeneet sen luihinsa ja sisuuksiinsa.
Näemmepä jokapäivä, millä itsepintaisuudella
paavilaiset tappelevat, puolustaaksensa sääntöjänsä ja perkeleitten oppia. Paljoa vähempi
ihme oli, että Juutalaiset taistelivat sellaisella
innolla ja kiivaudella lakinsa puolesta, jonka
olivat Jumalalta saaneet. Niin suuri on tavan
voima, joka itsestänsä lakiin taipuvan luonnon
vahvistaa niin, että se, jos tapa siihen yhtyy,
pitkän ajan ja harjoituksen alla vahvistettuna
tulee kahdenkertaiseksi luonnoksi. Sentähden

oli Kristukselle kääntyneillekki Juutalaisille
mahdotonta, kohta jättää lain. He kyllä olivat
ottaneet vastaan uskon Kristukseen, mutta luulivat yhtäkaikki, lain olevan kanssa pidettävän.
Ja Jumala kärsei sillä välin tätä heidän heikkouttansa, kunnes evankeliumin oppi puhtaasti
eroitettaisiin laista. Samate kärsei hän Israelilaisten heikkoutta Ahabin ajalla, jolloin kansa
ontui kahden puolin. Kärseipä hän meidänkin
heikkouttamme paavikunnassa; sillä hän on
kärsiväinen ja sangen laupias. Mutta tätä Jumalan hyvyyttä älkäämme käyttäkö väärin, ja
pysykö heikkoudessa ja erhetyksessä, koska
totuus evankeliumin valon kautta ilmoitetaan.
3. Vielä oli heillä, jotka Paavalia vastaan
vaativat, että pakanat olivat ympärileikattavat,
puolellansa isäin laki, niin myös apostolein
esimerkki, vihdoin viimein Paavalinkin oma
esimerkki, joka oli ympärileikkauttanut Timotheuksen. Jos siis Paavali sanoi, tehneensä sen,
ei vaatimuksesta, vaan kristillisestä vapaudesta
ja rakkaudesta, etteivät uskossansa heikot pahentuisi, kuka olisi ymmärtänyt ja uskonut
sen? Tähän vastaa luonnollisesti koko kansa:
koska selvästi olet ympärileikkauttanut Timotheuksen, niin olet, sano mitä sanot, kuitenkin
tehnyt sen. Sillä tämä asia on ylen korkia ihmisjärjen käsittää. Puolustamisesta ei myös ole
silloin apua, koska kansan suosio on kadotettu
ja jouduttu tällaiseen pulaan. Koska siis Paavali näki tämän riidan ja nämät metelit joka päivä
lisääntyvän, ja häntä siihen jumalallinenkin ilmoitus oli yllyttänyt, lähti hän Jerusalemiin
neljäntoista ajastajan perästä (lukuun ottamata
niitä vuosia, joina hän oli saarnannut Damaskussa ja Arabiassa) keskustelemaan evankeliumistansa apostolein kanssa, ei kuitenkaan itsensä, vaan kansan tähden.
4. Mutta tämä riita, joka lain pitämisestä
nousnut oli, koetteli sitte kauvan aikaa Paavalia ja saatti hänelle paljon tekemistä. Tätä riitaa
en luule kuitenkaan siksi, josta Luukas puhuu
Ap. T. 15 luv., jonka näyttää syntyneen kohta
evankeliumin alussa, vaan historia, josta Paavali tässä puhuu, näyttää tapahtuneen kauvan

jälkeen päin, koska hän oli evankeliumia saarnannut jo lähes 18 ajastaikaa.
Barnabaan kanssa ja otin Tituksen
kanssani.
5. Hän ottaa kaksi todistajaa kanssansa,
Barnabaan ja Tituksen. Barnabas oli ollut Paavalin kumppani pakanain seassa, vapautta laista saarnaamisessa. Sitte oli hän myös kaikkein
Paavalin tekoihin todistaja. Hän oli nähnyt p.
Hengen annetuksi ympärileikkaamattomille ja
Moseksen laista vapaille pakanoille, ainoastaan uskon saarnasta Kristuksen päälle, ja hän
yksin piti Paavalin kanssa kiinni siitä, että oli
tarpeetonta rasittaa pakanoita lailla, vaan siinä
olevan kylläksi, että he uskovat Kristuksen
päälle. Hän todisti siis omasta havaitsemisestansa ynnä Paavalin kanssa, laista kiivaavia
Juutalaisia vastaan, että pakanat, ainoastaan
uskon kautta, ilman lakia ja ympärileikkausta,
tulevat Jumalan lapsiksi ja autuiksi. – Titus
(jälleen) oli, ei ainoastaan kristitty, vaan myös
arkkipispa, jolle Paavali oli uskonut seurakuntain järjestyttämisen Kretassa. Tit. 1. Hän oli
ollut pakana.
2 v. Ja minä menin ylös ilmoituksen jälkeen.
6. Ei Paavali olisi mennyt Jerusalemiin,
jollei Jumala olisi ilmoituksen kautta käskenyt
häntä sinne. Mutta kuin Jumala erinäisen ilmoituksen kautta kehoitti ja käski häntä menemään, niin hän meni, tukkiaksensa niiden
suun, jotka ympärileikkauksesta uskoivat ja intivät, että laki on pidettävä, taikka kumminki
lohduttaaksensa heitä, että evankeliumin totuus enemmän tulisi valkeuteen ja vakautuisi.
Ja asetin heidän eteensä sen evankeliumin.
7. Tässä siis kuulet, Paavalin vasta kahdeksantoista vuoden perästä tulleen Jerusalemiin, ja keskustelleen evankeliumistansa apostolein kanssa.
Jota minä pakanain seassa julistan.
8. Juutalaisten salli hän, samate kuin
muutkin apostolit, pitää kappaleeksi aikaa lakia ja ympärileikkausta. Hän sano 1 Kor. 9: 22:

minä olen kaikille tehty kaikiksi, kuitenki
niin, että evankeliumin oppi pysyy eheänä; sitä
tahtoi hän lain, ympärileikkauksen, apostolit ja
taivaan enkelin välttämään. Sillä näinpä hän,
Ap. T. 13: 38, sanoo Juutalaisille: teille tämän
Kristuksen kautta ilmoitetaan syntein anteeksi antamus ja (selvästi lisäten) kaikista
niistä, joista ette voineet Moseksen lain
kautta vanhurskaaksi tulla. Sentähden terottaa hän jokapaikassa ahkerasti evankeliumin
oppia, eikä koskaan salli sen joutua vaaraan.
Ei hän kuitenkaan kohta rynnä rinnoille, vaan
asettaa itsensä heikkojen mukaan. Ja etteivät
heikot pahentuisi, sanoi hän Juutalaisille luultavasti näin: jos tahdotte pitää Moseksen lain
kelpaamattoman jumalanpalveluksen, kuin se
ei auta vanhurskauteen, en tahdo sitä teiltä
ryöstää, niin pitäkäät se, ainoastansa pakanoita, joilla ei sitä jumalanpalvelusta ole, älköön
sillä rasitettako y. m.
9. Paavali tunnustaa siis keskustelleensa
evankeliumista apostolein kanssa. Mutta, sanoo hän, eivät he antaneet eikä opettaneet
meille mitään; päin vastoin taistelimme me
apostolein kuullen aivan miehuullisesti, puolustaen evankeliumin vapautta niitä vastaan,
jotka vaativat ja yrittivät rasittamaan pakanoita
lailla, ja voitimme myös ne. Väärät apostolinne valehtelivat siis, koska sanovat, että me
apostolein käskystä ympärileikkasimme Timotheuksen, keritsimme päämme Kenkreassa
ja menimme Jerusalemiin. Niin, me kerskaamme siitä, että menimme Jerusalemiin Jumalan
ilmoituksen jälkeen, eikä apostolein käskystä
ja, että siellä keskustellen evankeliumista heidän kanssansa, saimma aikoin juuri päin vastoin sen, että apostolit hyväksyivät meidän,
eikä heitä, jotka meitä vastustivat.
10. Mutta asia, jota tässä evankeliumin
keskustuksessa ajettiin, oli: saattavatko ihmiset
lakia paitsi vanhurskauttaa? Eli: liekö lain pitäminen välttämätön vanhurskauttamiseen? Tähän sanoo Paavali: pakanoille saarnasin minä
evankeliumini mukaan, jonka Jumalalta saanut
olin, uskoa Kristukseen, enkä lakia; ja tähän
uskon saarnaan saivat he pyh. Hengen; ja tämä

todistajana on Barnabas. Sen johdosta päätän,
ett'ei pakanoita pidä lailla raskautettaman eikä
ympärileikattaman. Juutalaisia en estä, että ne,
kutka hyvänsä niin tahtovat, saavat pitää lain
ja ympärileikattaa, ainoastaan sen tekevät vapaalla omallatunnolla. Ja niin opetin ja elin
minä Juutalaisten parissa, oli Juutalaisille Juutalainen y. m., kuitenkin aina pitäen evankeliumini turmeltumattomana.
Mutta erinomaisesti niitten eteen, jotka
jonakin pidetään.
11. Se on, en pannut sitä, eli keskustellut
siitä ainoastansa veljein kanssa, vaan niidenki
kanssa, jotka olivat etevimmät.
Etten minä hukkaan juoksisi, elikkä olisi jo juosnut.
12. Ei että Paavali epäili turhaan juoksevansa taikka juosneensa, kuin hän oli jo 18
vuotta saarnannut, ja tekstissä kohta seuraa,
että hän pysyi mielessänsä seisovaisena ja
voitti; vaan sen vuoksi, että moni luuli hänen
niin monta vuotta turhaan saarnanneen, sentähden että hän pakanat laista vapautti. Sitte oli
päivästä päivään tämä luulo pääsnyt valtaan,
että laki olisi välttämättömästi tarpeellinen
vanhurskauttamiseen. Sentähden tahtoi hän, ilmoituksen jälkeen mennen ylös (Jerusalemiin),
parata tätä pahaa, että tästä keskustelemuksesta
kaikille olisi selvä, hänen evankeliuminsa ei
eriävän muiden apostolein opista, niin tukkiakseen vastaan sanojain suut, jotka ilman olisivat
sanoneet, hänen hukkaan juoksevan eli juosneen. Mutta tässä ohi mennen valta, oman eli
lain vanhurskauden ansion eli voiman olevan,
että ne, jotka sitä opettavat, hukkaan juoksevat
ja elävät.
3 v. Mutta ei Tituskaan, joka minun
kanssani oli, ollut vaadittu itseänsä ympärileikkauttamaan, ehkä hän Grekiläinen oli.
13. Sana ollut vaadittu osottaa tarpeeksi,
mimmoinen tämä keskusteleminen ja päätös
oli, nimittäin tämä: ympärileikkausta älköön
pantako pakanain (niskaan), kuitenki sallittakoon se ajaksi Juutalaisille, ei sentään tarpeellisena vanhurskauteen, vaan kunnioittamisesta

isiä kohtaan, sitte myös rakkauden tähden, ett'ei heikkoja loukattaisi, siksi että hekin uskossa
vahvistuisivat. Sillä huonosti olisi sopinut,
kohta jättää laki ja isäin jumalanpalvelus, jonka Jumala niin suurella juhlallisuudella oli tälle kansalle antanut.
14. Paavali ei hyljää siis ympärileikkausta
kirottuna asiana, eikä sanalla eikä työllä vaadi
hän Juutalaisia siitä (luopumaan); sillä 1 Kor.
7: 18, sanoo hän: jos joku ympärileikattu on
kutsuttu, älkään se esinahkaa pyytäkö. Ympärileikkauksen hän vaan hylkäsi tarpeettomana asiana vanhurskauteen, kuin eivät isätkään
vanhurskautetut sen kautta, vaan se oli heille
paljas vanhurskauden merkki, Rom. 4: 11, jonka kautta olivat saaneet todistuksen ja harjoittaneet uskoansa. Mutta koska uskovaiset Juutalaiset, jotka vielä olivat heikot ja kiivasivat
lain puolesta, kuulivat ympärileikkauksen vanhurskauteen tarpeettomaksi, eivät voineet he
sitä toisin ymmärtää, vaan että se päänänsä oli
hyödytön ja kirottu. Ja tätä heikkoa luuloa väärät apostolit kiihdyttivät, että Paavalin oppi
saatettaisiin epäluulon alaiseksi yhteisen kansan tästä muka vääryydestä vihoitetuissa mielissä. Samate emmekään nyt hyljää paastoa ja
muita jumalisia harjoituksia kirottuina kappaleina, vaan opetamme, ett'ei niillä harjoituksilla saada syntejä anteeksi j. n. ed. Mutta kansa,
kuultuansa sen, päättää kohta, että kiroomme
hyvät työt, ja tätä kansan luuloa vahvistavat
paavilaiset saarnoillansa ja kirjoissansa; mutta
he valehtelevat ja tekevät meille vääryyttä. Sillä muutamia satoja vuosia takaperin ei ole kukaan opettanut hyvistä töistä paremmin ja
enemmän, kuin me nyt y. m.
15. Sentähden ei kironnut Paavali ympärileikkausta niin, kuin olisi sen ottaminen ja pitäminen ollut synti. Sillä sen kautta olisi hän
enin pahentanut Juutalaisia. Vaan tässä kokouksessa ja keskustelemisessa oli määrätty,
ettei se ole tarpeellinen vanhurskauttamiseen,
eikä sentähden laskettava pakanain niskoille.
Niin keksittiin se keskitie ja suopeus, että Juutalaiset saivat pitää lain ja ympärileikkauksen
joksikuksi ajaksi esi-isiä kunnioittamisesta ja

rakkaudesta uskossa heikkoja kohtaan, mutta
etteivät kuitenkaan senkautta etsisi vanhurskauttamista, eikä laskisi sitä pakanain niskoille, kuin se oli heille jotain outoa ja lisäksi raskas ijes (Ap. T. 15: 10); lyhyesti: ett'ei ketään
vaadittaisi ympärileikkauttamaan, taikka väkisin estettäisi ympärileikkauttamasta.
16. Tämän Paavalin lauseen ymmärryksestä on ankara riita Hieronymuksen ja Augustinuksen kesken. Sana vaadittu puoltaa kuitenkin Augustinuksen käsitystä. Ei Hieronymus
ymmärtänyt asiaa. Sillä ei tässä ole kysymyksenä, mitä Pietari taikka Paavali saivat aikoin
ympärileikkauksella taikka ympärileikkaamattomuudella, kuten Hieronymus luulee, ja siitä
syystä ihmettelee, miksi Paavali rohkeni torua
Pietaria siitä, kuin hän itse teki, koska, sanoo
hän, Paavali ympärileikkasi Timotheuksen, ja
eli pakanain tapaan ja Juutalaisten parissa Juutalaisten tapaan y.m. Ei hän luule siinä olevan
täyttä totta. Sentähden hän päättää, ett'ei kumpikaan tehnyt syntiä, vaan että he hyvässä mielessä teeskentelivät. Mutta kaikki nämät riidat
tässä sekä olivat että ovat täysitosia ja tärkeimmistä asioista, sentähden eivät tehneet mitään
ulkokullaisuudesta. Vaan pääkysymys oli
tämä: onko laki tarpeellinen vanhurskauttamiseen vaiko ei? Tästä pääaineesta, jossa koko
kristinopin ydin on, kamppailevat tässä Pietari
ja Paavali. Paavali oli perin toimen ja kunnian
mies, mistään turhasta asiasta koko Antiokian
seurakunnan edessä niin rohkiasti karkaamaan
Pietaria vastaan ja häntä häpäsemään. Vaan
hän nuhteli häntä kristinopin pääkappaleesta.
Sillä Juutalaisten pois ollessa söi Pietari pakanain kanssa, mutta niiden tultua, eroitti hän itsensä heistä y. m. Silloin torui Paavali häntä,
että hän ulkokullaisuudellansa vaati pakanat
elämään Juutalaisten tavalla. Koko paino on
siis sanassa vaadit; sitä ei huomannut Hieronymus.
17. Ei Paavali vaatinut siis ketään, joka
tahtoi itsensä ympärileikkauttaa, pysymään
ympärileikkaamattomana, ainoasti hän vaan
tiesi ympärileikkauksen tarpeettomaksi vanhurskauttamiseen. Tämän ”vaateen” tahtoi

Paavali hävittää. Hän salli siis Juutalaisten pitää lakinsa vapaalla omallatunnolla, kuin hän
opetti, että sekä Juutalaiset että pakanat olkoot
vapaat omassatunnossa laista ja ympärileikkauksesta, juuri kuin kaikki esi-isät ja pyhätkin
olivat vanhassa testamentissä omassatunnossansa olleet vapaat ja vanhurskautetut uskossa,
ei laista taikka ympärileikkauksesta. Ja tosin
olisi Paavali saattanut ympärileikkauttaa Tituksenkin, mutta havaittuansa itsensä siihen vaadittavan, ei hän tahtonut. Sillä jos ympärileikkauksen vaatiat olisivat sen aikoin saaneet, olisivat kohta pääsneet tämän luvan voimasta valtaan. Samate jätämme mekin itse kunkin vapaaksi, pukemaan yllensä taikka riisumaan
munkkikaapun, menemään luostariin taikka
jättämään sen, syömään lihaa taikka kaalia,
kuin vaan tekee niitä vapaasti ja ilman omantunnon pahennusta, taikka veljille palvelukseksi rakkauden esimerkkinä, eikä uskon asiana,
tietäen etteivät ne auta täysiksi tekemään syntein edestä taikka ansaitsemaan armoa y. m.
18. Mutta niinkuin väärät apostolit silloin
eivät jättäneet lain pitämistä ja ympärileikkausta vapaaksi, vaan tekivät sen autuuteen
välttämättömäksi, samate väittävät nytki vastustajamme, ett'ei ihmissääntöjä voida jättää,
saattamata autuutta vaaraan, ja tekevät niinmuodoin rakkauden näytteestä uskon näytteen,
kuin kuitenkin uskon näyte eli osote on ainoasti yksi, uskoa nimittäin Jesuksen Kristuksen
päälle. Ja kuin vaan se on autuuteen tarpeellinen, niin se myös koskee kaikkia ihmisiä.
Mutta vastustajamme kumartaisivat Jumalan
verosta perkelettä kymmenen kertaa ennemmin, kuin antaisivat myöden. Sentähden paatuvatki päivästä päivään yhäti ja tahtovat taas
entiselleen asettaa jumalattomuutensa ja häväistyksensä Jumalaa vastaan, ja puolustaa niitä väkivoimalla, eikä myöntää meille hiuskarvaakaan. Sentähden pitkittäkäämme, meki,
pelkäämättöminä, sotalaumain Herran nimessä, julistaa Kristuksen kunniaa, ja sotia anttikristuksen valtakuntaa vastaan sanalla ja rukouksella, että yksin Jumalan nimi pyhitettäisiin, hänen valtakuntansa lähestyisi ja hänen

tahtonsa tapahtuisi. Että se pian kävisi toteen,
sitä sydämmessämme toivotamme, amen,
amen.
19. Tämä Paavalin voitto oli siis sangen
kunniallinen, ett'ei pakana Titus, kaikkein
apostolein ja uskovaisten keskellä, kussa niin
kiivaasti siitä asiasta kamppailtiin, kuitenkaan
ollut vaadittu ympärileikkauttamaan itsensä.
Tämän voiton sai Paavali, ja sanoo, että tässä
keskustelemuksessa kaikkein apostolein suostumalla ja koko seurakunnan hyväksymällä
päätettiin, ett'ei Titus ympärileikkauttako itsiänsä. Tukeva, vahva ja suuresta painosta vääriä apostoleita vastaan oli tämä todistus. Ja
Paavali tietää sortaa ja voimakkaasti karkoittaa
viholliset tällä päätteellä: ei Titustakaan ollut
vaadittu y.m. ikään kuin sanoisi: miksi sanovat väärät apostolit valhetellen minua vastaan,
että olin vaadittu pitämään ympärileikkauksen
itse apostolein käskystä? Päin vastoin on minulla puolellani kaikkein uskovaisten Jerusalemissa todistus, ja itse apostoleinkin, että minun
neuvostani juuri perin toisin päätettiin. En saanut siellä voittoa ainoasti niin, että Titus jäi
ympärileikkaamata, vaan sain sen niin, että
kaikki apostolit siihen suostuivat ja otaksuivat
sen. Väärät apostolinne valehtelevat siis, kuin
julkisesti apostolein nimessä herjaavat minua
teidän parissanne ja pettävät teitä sillä tavalla,
kuin kuitenki minulla on puolellani, eikä vastaani, apostolit ja kaikki uskovaiset, ja taidan
sen todeksi näyttää juuri Tituksen esimerkillä.
20. Ei kiroo kuitenkaan (kuten usein on sanottu) Paavali ympärileikkausta hyödyttömänä
asiana, eikä liioin vaadi ketään siihen, sillä olla
ympärileikattu eli leikkaamaton ei ole synti
eikä vanhurskaus, niinkuin ei syöminenkään ja
juominen ole synti, eikä vanhurskaus. Sillä
joko syöt, taikka et, et sentähden ole parempi
eli pahempi. 1 Kor. 8: 8. Mutta jos joku tulisi
ja tekisi sen synniksi taikka vanhurskaudeksi,
ja sanoisi: jos syöt, niin teet syntiä, jos olet
syömätä, niin olet vanhurskas, taikka päin vastoin, niin olisi semmoinen tyhmä ja jumalaton.
Jumalattomuutta on siis tahtoa pitää komentoja
syntinä taikka vanhurskautena, niinkuin paavi

tekee, joka pannakirjoissansa uhkaa kaikkia
sieluja perikadolla, jotka eivät tottele Romin
paavin lakia. Sentähden tekee hän myös kaikki
lakinsa autuuteen tarpeellisiksi. Perkele puhuu
siis paavissa ja sellaisissa säännöissä. Sillä jos
autuus on paavin lakien pitämisessä, mihin tarvinnemme sitte Kristusta vanhurskauttajana ja
autuuttajana?
4 ja 5 v. Sillä koska muutamat väärät
veljet heitänsä tungit sisälle, ja olit jo tulleet
sisälle koettelemaan meidän vapauttamme,
joka meillä Kristuksessa Jesuksessa on, että
he meitä orjuuteen vaatisit, empä me tosin
niille hetkeksikään myöntyneet kuuliaisuuteen, että evankeliumin totuus teidän tykönne pysyväinen olisi.
21. Tässä sanoo Paavali syyn, minkätähden hän Jerusalemiin meni, evankeliumistansa
apostolein kanssa keskusteli eikä myöntynyt
ympärileikkauttamaan Titusta, ei nimittäin visseytettääksensä ja vahvistaaksensa evankeliumissa apostolein kautta, sillä siitä ei hän ensinkään epäillyt, vaan että evankeliumin totuus
Galatalaisten ja kaikkein seurakuntain tykönä
pysyväinen olisi. Tästä näet, ett'ei Paavalin toimena ollut leikki eli halpa asia. Mutta kuin hän
sanoo evankeliumin totuus, niin hän sillä ilmoittaa olevan kahdenkaltaista evankeliumia,
totista ja väärää. Itsestänsä on evankeliumi tosin yksi, suora, totinen ja puhdas, mutta saatanan palveliain eljeillä turmellaan ja nurin
käännetään se. Siitä kuin hän sanoo evankeliumin totuus, tahtoo hän perivastaisenki ymmärretyksi, ikään kuin sanoisi: väärät apostolit
saarnaavat uskoa ja evankeliumia, mutta kumpikin on väärä, ja sentähden vastustin heitä
niin kiivaasti, ja sain tällä jyrkkyydelläni, ett'en heille myöntänyt, aikoin sen, että evankeliumin totuus teidän tykönänne pysyväinen olisi. Niin kehuvat paavi ja hurmahengetki vielä,
opettavansa evankeliumia ja uskoa Kristukseen. Tosin opettavat niitä, mutta samalla menestyksellä, kuin väärät apostolitki muinain,
jotka Paavali kutsuu ylempänä 1:sä luvussa
seurakuntain häiritsiöiksi, Kristuksen evankeliumin kukistajiksi y. m. Itsensä sanoo hän toisappäin opettavan evankeliumin totuutta, se

on, puhdasta ja totista evankeliumia, ikään
kuin sanoisi: mitä väärät apostolit opettavat,
on sulaa valhetta, vaikka sitä mitä varmimmaksi totuudeksi huutavat. Jotka siis heitä
kuulevat, ne heiltä saavat evankeliumin verosta joutavuutta ja valhetta. Samate käyttävät
kaikki villihenget varjona Jumalan, Kristuksen, seurakunnan y. m. Nimeä. Niin lupaavat
myös tahtovansa opettaa, ei valhetta ja väärää
oppia, vaan varminta totuutta ja puhtainta
evankeliumia.
22. Mutta evankeliumin totuus on, että
vanhurskautemme on yksin uskossa, ilman lain
töitä. Mutta evankeliumin väärennys ja turmelus on, koska sanotaan, että me uskossa vanhurskautetaan, mutta ei ilman lain töitä. Semmoisella lisätyllä ehdolla saarnasivat väärät
apostolit evankeliumia. Saman tekivät järkiniekat ja paavilaisemme, opettaen, että nimittäin Kristuksen päälle on uskottava, ja että
usko on autuuden perustus, mutta että se vanhurskauttaa yksistään rakkauden kautta muodostettuna. Tämä ei ole evankeliumin totuus,
vaan teeskelty korska ja väärennys. Mutta totinen evankeliumi on, että työt eli rakkaus eivät
ole uskon kaunistus eli täydellisyys, vaan että
usko itsessänsä on Jumalan lahja ja jumalallinen työ sydämmessä, joka sentähden vanhurskauttaa, että se käsittää itse Kristuksen Autuuttajana. Ihmisjärjen silmämaalina on laki (ja
ajattelee): sitä tein, sitä en tehnyt. Mutta usko,
koska se juuri omassa askareessansa on, ei
pidä ensinkään muuta silmissänsä, kuin Jesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, joka on annettu koko mailman syntein edestä. Ei se katso
rakkauttansa, eikä sano: mitä olen tehnyt? mitä
rikkonut? mitä ansainnut? vaan: mitä on Kristus tehnyt? mitä ansaitsi hän? Siinä vastaa
evankeliumin totuus: hän lunasti sinun synnistä, perkeleestä, ijankaikkisesta kuolemasta.
Usko tuntee siis tässä personassa, Jesuksessa
Kristuksessa, omivansa syntinsä anteeksi ja
ijankaikkisen elämän. Kuka nyt tämän silmämäärän kadottaa, hänellä ei ole totista uskoa,
vaan tyhjä kuvaelma ja luulo, ja kääntää silmänsä lupauksesta lakiin, joka säikäyttää hä-

nen ja pakottaa epäilykseen.
23. Mitä siis järkiniekat opettivat uskosta,
että se vanhurskauttaa, jos se vaan on rakkaudella muodostettu, – se on paljasta tarinaa. Sillä se usko vanhurskauttaa, joka käsittää Kristuksen, Jumalan Pojan, ja on hänellä puetettu,
eikä se, jonka sisältönä on rakkaus. Sillä uskon, jos on oleva vahva ja varma, tulee käsittää Kristus yksinään, eikä se taida omantunnon
kamppauksessa ja ahdistuksissa nojata muuhun, kuin tähän yhteyteensä hänen kanssansa.
Joka siis uskolla käsittää Kristuksen, hän taitaa, vaikka laki kuinkaki peljättäisi häntä ja
syntein kuorma rasittaisi, kuitenki kerskata
olevansa vanhurskas. Kuinka eli minkä kautta?
Päärlyn Kristuksen kautta, jonka hän uskolla
omistaa. Tätä eivät ymmärrä vastustajat, sentähden heittävät päärlyn, Kristuksen, ja panevat hänen siaansa rakkauden, jonka nimittävät
päärlyksi. Mutta kuin eivät tiedä, mikä usko
on, ei taida heillä olla uskoakaan, vielä vähemmin taitavat sitä muille opettaa. Mutta ei uni,
luulo ja luonnollinen järki, joita heillä on, ole
usko.
24. Tätä sanon ymmärtääksenne Paavalin
innokkaasti sanovan evankeliumin totuus,
moittiaksensa sitä vastaista. Sillä näillä sanoilla hän morkkaa vääriä apostoleita, että he opettavat väärää evankeliumia. Sillä he yhtenään
vaativat ympärileikkausta ja lain pitämistä, autuuteen tarpeellisena. Sitte virittelivät kavalilla
kujeilla ja juonilla pauloja Paavalin eteen. Sillä
he pitivät silmällä, jos hän ympärileikkauttaisi
Tituksen, sitte jos hän rohkenisi vastustaa heitä, apostolein läsnäollessa. Sentähden hän nuhtelee heitä ankarilla sanoilla. He tahtoivat, sanoo hän, koetella meidän vaputtamme, joka
meillä Kristuksessa Jesuksessa on, meitä orjuuteen vaatiaksensa. Sitä varten varustivat itsensä väärät apostolit parhain päin ja heillä oli
kaikki jo kunto tilassa Paavalia vastaan, julkisesti häntä, kuinka kulloinki, häväistäksensä ja
sortaaksensa seurakunnan edessä ja täksi olivat
aikeissa väärin käyttää apostoleinkin arvoa,
joiden kuulten kantoivat hänen päällensä, sanoen: Paavali tuo ympärileikkaamattoman Ti-

tuksen kaikkein uskovaisten seurakuntaan,
kieltää ja kiroo lakia teidän apostolein nähden.
Jos hän tohtii täällä tehdä tätä, mitä uskaltaneekaan hän tehdä pakanain parissa, teidän
poisollessanne?
25. Koska hän siis huomasi, että he sellaisilla juonilla häntä ahdistivat, vastustaa hän urhollisimmasti vääriä apostoleita, sanoen:
emme sallineet panna vapauttamme, joka meillä on Kristuksessa Jesuksessa, vaaran alttiiksi,
vaikka väärät veljet meitä mitä pahimmin väijyivät ja ahdistivat, vaan me voitimme heidän
itse apostolein tuomiopäätöksen mukaan, emmekä hetkeksikään myöntäneet heille (he luultavasti kyllä sanoivat: jätä, hyvä Paavali, tämä
vapaus kumminki joksikuksi ajaksi); sillä me
ymmärsimme, että he kiivaasti puolustivat lakia autuuteen välttämättömän tarpeellisena.
Mutta jos olisivat anoneet, noudattamaan sitä
veljellisen rakkauden tähden, olisi Paavali
myöntynyt, mutta he vaativat toista, saattaa,
näethän, Paavali ja kaikki hänen oppinsa hyväiliät orjuuteen. Ja sitävarten ei myöntänyt
hän heille hetkeksikään.
26. Niin meki myönnämme paavisille,
mitä myönnettävä on, ja enämmänki kuin pitäisi; me eroitamme ainoasti omantunnon vapauden, joka meillä on Kristuksessa Jesuksessa. Sillä emme kärsi pakkoa, emmekä salli sitoa omaatuntoamme mihinkään työhön, niin
että sitä taikka tätä tehden olisimme vanhurskaita, mutta niitä tekemätä kadotettuja. Mielellämme syökäämme heidän kanssansa samaa
ruokaa, niin myös pitäkäämme heidän juhlansa
ja paastonsa, ainoastansa he sallivat meidän pitää niitä vapaalla ehdolla ja jättävät pois ne kovat uhkaukset, joilla tähän asti ovat peljättäneet ja valtansa alle saattaneet koko mailman,
(sanoen): me käskemme, me rasitamme ja taas
rasitamme, kiroomme y. m. Mutta emme saa
heitä jättämään meille tätä vapautta, niinkuin
ei Paavalikaan silloin saanut. Sentähden teemme, mitä hänki teki. Sillä kuin ei hän voinut
saada tätä vapautta, ei hän hetkeksikään myöntynyt kuuliaisuuteen väärille apostoleille.
27. Niinkuin siis vastustajamme eivät tah-

do jättää meille tätä pilaumattomana, että paljas usko Kristukseen vanhurskauttaa, niin emmekään tahdo emmekä taidakkaan myöntää
heille sitä, että rakkaudella muodostettu usko
vanhurskauttaa. Sen suhteen tahdomme ja pitääki meidän oleman kapinallisia ja itsepintaisia, muutoin menettäisimme evankeliumin totuuden, menettäisimme vapautemme, joka
meillä on, ei keisarissa, kuningoissa, ruhtinoissa, ei paavissa, mailmassa, lihassa, veressä,
järjessä y. m., vaan Kristuksessa Jesuksessa,
menettäisimme uskon Kristukseen, joka, niinkuin ennen sanoin, käsittää Kristuksen, päärlyn, eikä mitään muuta. Jos vastustajat jättäisivät meille tämän uskon, jonka kautta olemme
uudesti syntyneet, vanhurskautetut ja Kristukseen istutetut, eheäksi, niin antaisimme itsemme alttiiksi tekemään kaikkia, kuin ei vain sodi
tätä uskoa vastaan. Mutta kuin emme voi sitä
saada heiltä, niin emme mekään puolestamme
tahdo myöntää heille mitään ollenkaan. Sillä
tässä on kysymys tärkeästä ja suuresta asiasta,
minä sanon, Jumalan Pojan kuolemasta, joka
Isänsä tahdosta ja käskystä tuli lihaksi, ristiinnaulittiin ja kuoli koko mailman syntein edestä. Jos usko tässä myöntää, niin tämä Jumalan
Pojan kuolema, ylösnousemus y. m. On turha,
niin on seki paljas tarina, että Kristus on mailman vapahtaja, ja vihdoin löyttään Jumalaki
valehteliaksi, kuin ei pitänyt, mitä hän oli luvannut. Tässä asiassa on siis itsepintaisuutemme jumalinen ja pyhä. Sillä sitä sen kautta
pyydämme, että säilyttäisimme vapautemme,
joka meillä Kristuksessa Jesuksessa on, ja että
pitäisimme evankeliumin totuuden, jonka kadotettua kadotimme Jumalan, Kristuksen,
kaikki lupaukset, uskon, vanhurskauden ja
ijankaikkisen elämän.
28. Mutta joku sanonee: laki on jumalallinen ja pyhä. Pitäkään tosiaan kunniansa, mutta
ei laki, vaikka jumalallinen ja pyhä, saa minulle opettaa, että minä sen kautta vanhurskautetaan ja elän. Sen tosin sallin opettaa minua,
että olen velvollinen rakastamaan Jumalaa ja
lähimäistäni, sekä elämään puhtaudessa, kärsivällisyydessä y. m. Mutta ei se saa osottaa mi-

nulle, kuinka minä olen vapahdettava synneistä, perkeleestä, kuolemasta ja helvetistä. Tässä
kysyttäkään ja kuultakaan mitä evankeliumi
opettaa, ei mitä minun tekemän pitää, sillä se
on lain omituinen virka, vaan mitä Jesus Kristus, Jumalan Poika, minun tähteni on tehnyt,
nimittäin kärsinyt ja kuollut minun tähteni, vapahtaaksensa, minun synnistä ja kuolemasta.
Tämän käskee evankeliumi minun itselleni
omistamaan ja uskomaan, ja se onkin ja kutsutaan evankeliumin totuudeksi, ja se on kristinopin pääkappale, josta koko jumalisuuden tunteminen rippuu. Sen hyvin tietää ja sitä alati
terottaa on sentähden aivan suuresta hyödystä.
Sillä kuin se on arin, niin se helpoimmin turmellaan. Sen oli Paavali hyvin kokenut, sen
kaikki jumalisetki kokevat.
29. Lyhyesti: Paavali ei tahtonut ympärileikkauttaa Titusta minkään muun tähden,
vaan, kuten sanoo, että muutamat väärät veljet
olivat tunkeneet heitänsä sisälle, koettelemaan
meidän vapauttamme y. m., ja joilla oli mielessä vaatia Paavalia ympärileikkaamaan Titusta.
Paavali jällen, havaittuansa tämän vaateen ja
tarpeen, ei tahtonut hetkeksikään myöntää,
vaan on heitä vastaan kaikesta voimasta, ja sanoo sentähden: ei Tituskaan, joka minun
kanssani oli, ollut vaadittu itsiänsä ympärileikkauttaman, ehkä hän Grekiläinen oli.
Jos he olisivat sitä pyytäneet häneltä rakkauden ja veljellisen palveluksen vuoksi, ei olisi
hän kieltänyt. Mutta kuin he tahtoivat ja vaativat sitä pahaksi esimerkiksi, omantuntoin orjuuttamiseksi ja koko evankeliumin kukistamiseksi, niin vastusti hän heitä sangen urhollisesti, murti läpitse, ja voitti sen, ett'ei Titusta ympärileikattu.
30. Asia tosin näyttää hyvin vähältä, olla
joko ympärileikattu taikka ympärileikkaamaton, mutta koska siihen tulee uskallus ja pelko
ympärileikkauksen pitämisen taikka jättämisen
tähden, niin Jumala, Kristus, armo ja kaikki
Jumalan lupaukset kielletään. Muutoin jos ympärileikkaus pidetään ilman sellaista lisäystä,
niin siitä ei ole haittaa. Samate, jos paavi vaatisi meitä pitämään sääntöjänsä komentoina,

niin emme lukisi niiden pitämistä raskaaksi.
Sillä mikä rasitus olisi kantaa munkkikaapua?
käydä kallopäänä? Onhan meilläki komentomme, joita noudatamme. Mutta lisätä tähän tämä
suuri pahe, että sellaisesta vähäpätöisyydestä,
niin perki mitättömästä asiasta on joko elämä
ja autuus, taikka kuolema ja ijankaikkinen kadotus, se on saatanallinen häväistys. Joka ei
tässä huuda vastaan, hän olkoon kirottu. Minä
syön, juon, kannan munkkikaapua, teen kaikki,
mitä ikänänsä paavi määrää, mutta antakoon
niiden kaikkein olla vapaita. Mutta koska hän
tahtoo kiskoa niitä, autuuteen välttämättöminä,
sitoo omat tunnot niihin ja tekee niistä Jumalalle otollista palvelusta, silloin on häntä kaikkinensa vastustettava. Ei vahingoittaisi leikata
puuta, hakata kiveä kuvaksi, mutta säätää jumalanpalvelusta ja tehdä puu, kivi, kuva Jumalaksi, se on palvella epäjumalaa Jumalan verosta.
31. Tarkoin on siis punnittava asia, jota
Paavali ajaa, ettemme suotta lörpöttelisi Hieronymuksen kanssa, jonka luulosta oli kysymys
ja riita ympärileikkauksesta ja laista itsessänsä.
Siinä hän erehtyi. Sillä ei tässä ole siitä väännettä, jos puu on puu, jos kivi on kivi, vaan riita on lisäyksestä, se on, sellaisten kappalten
käytännöstä, jos, näet sen, tuo puu on Jumala,
taikka jos tuossa kivessä on jumaluus. Tähän
vastaamme: puu on puu y. m. Samate ei ole
ympärileikkaus mitään, esinahka ei ole mitään,
sanoo Paavali, mutta panna niihin vanhurskautensa, osottaa niille kunnioitusta, ripustaa niihin autuutensa toivon, sanoa kuoleman pelvon
olevan niistä, se on, korottaa komennoita jumalisiksi. Sentähden älkään rahtuakaan myönnettäkö vastustajille, niinkuin ei Paavalikaan
myöntänyt väärille apostoleille, kuin vanhurskauteen kuuluu, ei ympärileikkaus, eikä esinahka, eikä hiusten ajellus, eikä munkkikaapu,
vaan yksin ja sula armo. Tämä on evankeliumin totuus.
6 v. Mutta niihin, jotka jonakin pidetään, minkä kaltaiset he muinen olit, ei minun mitäkään tule.
32. Puhe on katkaistu. (Sanaan niihin olisi

hänen tarvinnut lisätä nämät sanat: en mitään
saanut eli oppinut. Mutta Paavalissa puhuvalle
pyhälle Hengelle on anteeksi annettava, jos silloin tällöin rikkoo kielioppia vastaan. Hän puhuu palavalla innolla. Mutta ei palava saata
puheessa niin visusti noudattaa kieliopin sääntöjä ja kaunopuheen määräyksiä. Mutta tämä
kumoominen on valta vahva ja rohkia. Sillä
hän ei anna oikeillekkaan apostoleille ylistäviä
nimityksiä, vaan sanoo likipitäin halventamalla jotka jonaki pidetään, se on, joita arvossa
pidetään ja joiden tahdosta kaikki rippuvat. Ja
suuri oliki sentään kaikkein apostoleitten arvo
ja valta kaikissa seurakunnissa, eikä Paavali
halvenna millään heidän kunniaansa. Mutta
näin ylönkatsoen vastaa Paavali vääriä apostoleita, jotka Paavalia vastaan panivat kaikin paikoin seurakunnissa apostoleitten ja heidän
opetuslastensa suuren arvon ja mahtavuuden,
niin vähentääksensä Paavalin arvoa ja tehdäksensä koko hänen virkansa epäluulon alaiseksi.
Sitä ei saattanut Paavali millään ehdolla kärsiä.
Että siis evankeliumin totuus ja omaintuntoin
vapaus Kristuksessa olisi pysyväinen Galatalaisissa ja kaikissa pakanain seurakunnissa,
vastaa hän mitä ylpeimmästi vääriä apostoleita, ett'ei hän nimittäin ensinkään siitä pidä lukua, kuinka mainiot apostolit ovat, taikka millisiä ovat olleet, ja sitte viimein, ett'ei sekään
häntä suuresti liikuta, että he häntä vastaan panevat apostolisen nimen mahtavuuden. Tosin
olivat apostolit jotain ja heidän arvonsa kunnioitettava, mutta ei sentähden kuitenkaan
myönnettävä, että hänen pitäisi jonkun, vaikka
kuinkakin mainion joko apostolin taikka taivaan enkelin nimen ja arvon tähden, paneman
evankeliuminsa ja virkansa vaaran alttiiksi.
33. Ja vahvimmista syistä, jota väärät
apostolit ankarasti terottivat, oli juuri tämä:
apostolit elivät Kristuksen parissa kolme vuotta, kuulivat ja näkivät kaikki hänen puheensa
ja ihmeensä, niin saarnasivatpa itsekkin ja tekivät ihmeitä, Kristuksen vielä maan päällä
vaikuttaessa, jota ei Paavali ikänänsä nähnyt
lihassa, vaan kääntyi kauvan aikaa sen jälkeen,
kuin hän oli kunniaan otettu. Kumpiako nyt

uskottakaan, yhtä Paavaliako, joka tosiaan oli
paljas opetuslapsi, ja siksiki vasta myöhemmin
tullut, vaiko niitä ihan mainioita ja suuria
apostoleita, jotka Kristus oli lähettänyt ja vahvistanut kauvan aikaa ennen Paavalia? Tähän
vastaa Paavali: mitä sitte? Tämä pääte ei mitään sido; olkoot vain suuret apostolit, olkoot
enkelitki taivaasta, minun ei tule niihin mitään.
Nyt puhutaan, ei apostolein arvosta, vaan Jumalan sanasta ja evankeliumin totuudesta. Heidän suuruutensa tosin pitää kajoomata säilytettämän, kuitenkin pitää viimemainitun (evankeliumin totuuden) päällä käden oleman. Samoin
emme pidä mitään lukua siitä, kuinka jalot Pietari ja muut apostolit olivat, kuinka monta ja
suurta ihmettä he tekivät. Sitä ajamme, että
evankeliumin totuus tykönämme pysyväinen
olisi. Ja tämä selvitys asiasta näkyy aivan heikolta, että hän tahallansa niin ylönkatsoo apostolein arvon, jonka väärät apostolit pistivät
häntä vastaan, ja lahottaa heidän vahvimman
perusteensa vain näin: se ei minuun mitäkään
tule. Hän lisää kuitenki sittemmin syyn kumoomiseensa.
Ei Jumala katso ihmisen muotoa.
34. Tämän lauseen lainasi Paavali Mosekselta, joka sitä usein käyttää: ei teidän pidä
katsoman yhdenkään muodon jälkeen tuomiossa (5 Mos. 1: 17; 2 Mos. 1: 6). Jumaluustieteellinen sananlasku on: ei Jumala katso
ihmisen muotoa. Tällä lauseella hän tukkii
vääräin opettajain suun, ikään kuin sanoisi: te
panette minua vastaan ne, jotka jonakin pidetään y. m., vaan ei Jumala siitä ensinkään välitä, ei hän katso apostolin, pispan-, esivallanvirkaa, ei hän katso kunniasioja, arvoa y. m., ja
sen todistukseksi sallei hän yhden suurista
apostoleista, nimittäin Juudan, langeta ja kadotettaa, samate myös suurimman, niin aina ensimäisen, Israelin kuningoista, Saulin. Hän hylkäsi molemmat esikoiset. Ismaelin ja Esaun.
Niin näet, kautta raamatun, Jumala usein heittäneen ja hyljänneen päältä katsoen parhaimmat ja pyhimmät miehet, ja sellaisissa esimerkeissä näkyy Jumala, vähä puuttuen, hirviäksi.
Mutta semmoisten kauheitten esimerkkein

asettaminen ja kirjoittaminen oli ja on suurimmasta tarpeesta; sillä luonnossamme rippuu se
vika, että ihmettelemme ihmisiä, ja niitä katsomme enemmän, kuin sanaa. Jumala jälleen
tahtoo meitä sanaa tarkkaamaan ja vahvasti siihen luottamaan, hän tahtoo valitsemaan ytimen, eikä kuorta, kunnioittamaan perheenvanhinta enemmän, kuin tupaa. Pietarissa ja Paavalissa ei tahdo hän meitä ihmettelemään ja
kumartamaan apostolivirkaa, vaan Kristusta,
joka heissä puhuu, ja Jumalan sanaa, jonka he
meille tuovat ja saarnaavat.
35. Näitä ei osaa luonnollinen ihminen
eroittaa; ainoasti hengellinen ihminen eroittaa
ihmisen personan sanasta, jumalallisen peitteen (naaman) Jumalasta itsestä. Mutta koko
luonto on Jumalan peite. Ei menettele päälliseksi Jumala kanssamme tässä elämässä kasvoista kasvoihin, vaan verhon takaa eli naamaan puettuna, se on, kuten Paavali 1 Kor. 13:
12 sanoo, että: näemme niinkuin peilistä tapauksessa, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Sentähden emme taida olla verhoa vailla,
mutta taitoa tässä tarvitaan, eroittamaan Jumala verhosta; ja tällaista taitoa ei ole mailmalla.
Ahne, joka kuulee, ettei ihminen elä ainoasti
leivästä, vaan jokaisesta sanasta, kuin lähtee
Jumalan suusta, nielee tosiaan leivän, muttei
näe leivässä Jumalaa, kuin katsoo ainoasti verhoa. Niin menettelee hän kullan ja muitten
luontokappaltenki kanssa, sen aikaa hän uskoo, kuin hänellä on niitä; mutta epäilee, koska häneltä puuttuu niitä. Hän kumartaa siis ja
palvelee ei Luojaa, vaan luotuja, ei Jumalaa,
vaan vatsaa. Näitä sanon sentähden, ettei kukaan luulisi Paavalin päänänsä hyljäävän ja
lastavan personia ja peitteitä. Sillä ei hän sano,
ett'ei saa muotoa ei personaa olla, vaan ett'ei
Jumala katso kenenkään muotoa. Personia ja
peitteitä tarvitaan, ja Jumala on antanut niitä,
ja ne ovat hänen hyviä luontokappaleitansa,
muttemme saa niitä kunnioittaa ja kumartaa.
Niiden käytännöstä, eikä niistä itsestä on siis,
kuten ennen olen sanonut, koko mahti. Ympärileikkaus ja esinahka ei ole itsestänsä paha
(sillä ympärileikkaus eikä esinahka mitään kel-

paa), vaan vika on niiden käytännössä. Kumartaa ja palvella ympärileikkausta ja tahtoa asettaa vanhurskaus siihen, ja synti esinahkaan, se
on kirottu käytäntö, joka on poistettava, kuin
se on poistettu, ovat ympärileikkaus ja esinahka hyviä kappaleita.
36. Niin on esivalta, keisari, kuningas,
ruhtinas, raatimies, lääkäri, saarnaaja, opettaja,
oppilas, isä, äiti, lapset, isänsä palkollinen y.
m. Personia Jumalan säätämässä virassa, ja Jumala tahtoo meidän tunnustamaan ne hänen
luomiksensa ja niitä Jumalan pelvossa kunnioittamaan, ja niitä myös täytyy tässä elämässä olla. Mutta ei hän tahdo antamaan niille jumaluutta, se on, pelkäämään ja kumartamaan
niitä, niihin luottamaan ja hänen unohtamaan.
Ja että Jumala helpommin vieroittaisi meitä
personia ihmettelemästä, jättää hän heihin syntejä ja vikoja, jopa suuriakin ja häpiällisiä,
opettaaksensa meitä eroittamaan Jumala personasta. David, jaloin kuningas lankesi, ettei persona näkyisi, johon olisi luotettava, kauheisiin
synteihin, huoruuteen, murhaan y. m. Apostoli
Pietari kielsi Kristuksen. Näitten ja samallisten
esimerkkein, joita raamattu on täynnä, tulee
varottava meitä, rippumasta personassa ja luulemasta, että omistamme kaikki, omistaessamme personan (kuten paavikunnassa tapahtuu,
kussa päätetään kaikista ulkonaisen muodon
jälkeen, josta syystä se myös on sula muodon
katsominen). Jumala antoi kaikki luomansa
hyödyksemme ja hyväksemme, ei kumartaaksemme ja palvellaksemme niitä. Käytä siis leipää, viinaa, vaatteita, tavaroita, kultaa ja muita, mutta älä niihin luota, äläkä niistä kerskaa.
Sillä yksin Jumalasta on kerskattava ja häneen
luotettava. Hän ainoa on rakastettava, peljättävä, palveltava.
37. Ihmisen muodoksi kutsuu Paavali tässä apostolitten viran, jotka varmaan olivat tehneet monta ihmettä, opettaneet ja kääntäneet
monta uskoon, olleet Kristuksen likiset ystävät; lyhyesti: persona (ihmisen muoto) sisältää
tässä apostolitten koko ulkonaisen käytöksen,
joka oli pyhä, ja heidän arvonsa, joka oli suuri.
Jumala ei kuitenkaan, sanoo hän, katso sitä, ei

niin ymmärtäen, kuin ei hän ensinkään sitä
katsoisi, vaan niin, ett'ei hän vanhurskauttamisen asiassa sitä katso, vaikka he olivat kuinkaki suuret ja loistavat. Sillä tarkoin on tämä
eroitus pidettävä, että puhumme asioista autuus-opissa perin toisin, kuin kansallisuus- eli
yhteys-elämässä. Maallisissa toimituksissa tahtoo Jumala kunnioittamaan personia (ihmismuotoa), hänen välikappaleinansa ja aseinansa, joiden kautta hän hallitsee ja ylläpitää mailmaa. Mutta koska joudutaan puhumaan uskonopin, omantunnon, Jumalan pelvon, uskon
ja jumalanpalveluksen asioista, silloin ei pidä
ihmisen muotoa peljättämän, ei siihen luotettaman, ei siltä lohdutusta odotettaman, ei sen
kautta toivottaman ruumiillista eli hengellistä
pelastusta. Tämän tähden ei tahdo myös Jumala tuomiossa kenenkään muotoa katsomaan.
Sillä tuomitseminen on jumalallinen toimitus.
Sentähden en saa peljätä enkä rakastaa tuomaria, vaan pelkoni ja uskallukseni rippukoon yksin Jumalassa, joka onki totinen Tuomari. Tosin tulee minun kunnioittaa maallista tuomariaki Jumalan aseena ja sydämmessäni arvossa
pitää häntä Jumalan tähden, mutta hänen vanhurskauteensa ja vakuuteensa älköön omatuntoni luottako, eikä liion peljätkö hänen vääryyttänsä ja tiranniuttansa, niin että tekisin jotaki Jumalaa vastaan, se on, vihoittaisin hänen
valhettelemisella, väärin todistamalla, totuuden kieltämällä. Muuten osottanen vapaasti
tuomarille kunniaa.
38. Niin tahtoisin minäki kunnioittaa paavia ja pitää hänen personansa arvossa, jos hän
jättäisi oman tuntomme vapaaksi, eikä vaatisi
minua tekemään syntiä Jumalaa vastaan. Mutta
hän tahtoo pelkäämään ja kunnioittamaan itsensä, vaikka Jumalan majesteetti loukattaisiin. Tässä, kussa on toinen taikka toinen menetettävä, menetettäköön persona ja pidettäköön Jumala. Paavin vallan mielellämme kärsimme, mutta kuin hän käyttää sitä väärin meitä vastaan ja tahtoo pakottaa meitä pitämään
häntä ainoana herrana, ja kieltämään ja häpäisemään Jumalaa, ja tahtoo sitoa ja vaatia omattuntomme päin vastoin Jumalan pelkoa ja us-

kallusta Jumalaan, sentähden olemme, Jumalan käskystä, vaaditut vastustamaan paavia,
niinkuin Ap. T. 5: 29 on kirjoitettu: enämpi
tulee kuulla Jumalata kuin ihmisiä. Omaa
tuntoamme loukkaamata, joka meitä parhain
lohduttaa, pidämme sentähden paavin arvon
halpana. Thomas Muntseri ja muut hurjat ihmiset toivoivat myös paavin hävitetyksi; mutta
he tahtoivat saada sen aikoin sota-aseilla, eikä
sanalla. He vastustivat häntä siis personan tähden, ei Jumalan tähden. Me soisimme mielellämme tälle behemotille (Job. 40) ja hänen
suomuksillensa kaikki kunnia- ja arvo-siat,
kuin heillä on, jos he vaan jättäisivät meille
Kristuksen. Mutta kuin he eivät tee sitä niin
katsomme ylön heidän kunniansa ja sanomme
rohkiasti Paavalin kanssa: ei Jumala katso ihmisen muotoa (Rom. 2: 11).
39. Paino on siis sanan päällä Jumala. Sillä uskon ja Jumalan sanan asiasta ei pidä suinkaan katsottaman muotoa. Mutta koska ei usko
taikka Jumala ole kysymyksessä, silloin on
muotoa katsottava, ettei syntyisi häiriötä, ja
ettei kunnioittaminen ja hyvä järjestys häviäisi.
Sillä tässä maallisessa piirissä tahtoo Jumala
ylöspitämään järjestystä, kunnioittamista ja
eroituksen tekemistä personain vaiheella.
Muutoin sanoisi lapsi, oppilas, alamainen, palkollinen: minä olen yhtä hyvä kristitty, kuin
isäni, opettajani, ruhtinaani, isäntäni y. m.
Miksi siis heitä kunnioittaisin? – Jumalan
edessä on siis kaikki muodon katsominen lakkaminen, siinä ei ole Grekiläinen eikä Juutalainen, vaan kaikki ovat yhtä Kristuksessa, mutta
niin ei ole mailman edessä y. m. Näin selvitti
Paavali vääräin apostolitten perustuksen, jonka
he ottivat muodon katsomisesta, ja sanoo sen
ajattomaksi ja tässä asiassa kelpaamattomaksi,
eikä sentähden asiaan kuuluvaksi, kuin tässä
on puheena paljon korkiampi seikka, kuin ihmisen muodon katsominen, nimittäin jumalallinen asia, Jumala, Jumalan sana, jos se nimittäin on korotettava yli apostolinviran, vaiko
päin toisin? Paavali vastaa: että evankeliumin
totuus pysyväinen olisi, että Jumalan sana ja
uskon vanhurskaus turmelemattomana ja puh-

taana säilytettäisiin, menköön apostolivirka
sillensä, menköön taivaan enkeli, menköön
Paavali Pietarin seurassa.
Sillä ne, jotka jonakin pidetään, ei minulle mitään opettaneet.
40. Ikään kuin sanoisi: sen vuoksi en keskustellut enkä haastanut apostolitten kanssa,
että olisivat minua opettaneet. Sillä mitästä olisivat minulle opettaneet? Olihan Kristus ilmoituksen kautta kyllin yllin opettanut minua, ja
olinhan jo kahdeksantoista ajastaikaa pakanain
parissa saarnannut evankeliumia, olipa Kristuski monta ihmettä minun kauttani tehnyt,
joilla hän saarnani vahvisti. Se oli siis paljas
keskustelemus, eikä väite, jossa en mitään oppinut, enkä peruuttanut, eli puolestani vastannut, vaan suoraan kerroin tekemäni, että näet,
olin pakanoille saarnannut paljasta uskoa Kristukseen ilman lakia ja että pyhä Henki tämän
uskon saarnan kautta tuli pakanain päälle, jotka kohta puhuivat uusilla kielillä. Koska apostolit tämän kuulivat, todistivat he minun oikein
opettaneen. Väärät apostolit tekevät siis väärin
minulle, vääntäessään tämän kaiken nurin.
41. Ja tämä Paavalin ylpeys, kuin hän kieltää muiden apostolein itseänsä neuvoneen, ei
ole rikoksellinen, vaan sangen tarpeellinen.
Sillä jos hän tässä olisi myöntänyt, olisi evankeliumin totuus hukkunut. Paljo vähemmin tuleen meidän myöntää vastustajillemme, jotka
ylpeilevät meitä vastaan epäjumalansa, paavin
arvosta, koska ei Paavalikaan tässä myöntänyt
väärille apostoleille, jotka ylpeilivät häntä vastaan oikiain apostolein arvosta. Kyllä tiedän,
että hurskaissa pitää oleman nöyryyttä, mutta
paavia vastaan tahdon ja pitääki minun ylpeilemän pyhällä ylpeydellä, näin nimittäin: paavi,
en aivo olla alamaises, en aivo ottaa sinua
opettajakseni, kuin varmaan tiedän oppini todeksi ja jumalalliseksi. Mutta tätä ei paavi tahdo kuulla, jopa tahtoo vaatia minua, tottelemaan hänen lakejansa ja sääntöjänsä ja jollen
tottele, panee hän minun pannaan ja tuomitsee
minun villioppisena ja seurakunnan hävittäjänä. Sentähden on ylpeytemme paavia vastaan
suurimmasti tarpeellinen, ja jollemme näin yl-

peilisi ja pyhässä Hengessä katsoisi ylön häntä
oppinensa ja perkelettä, valheen isää, joka hänestä puhuu, emme voisi suinkaan säilyttää
vanhurskauden oppia uskosta. Emme siis katso
ylön paavin arvoa, saadaksemme itse hallita,
emmekä tarkoita korottaa itseämme yli korkeimpain majesteetin, koska tietysti opetamme, että kaikkein ihmisten tulee nöyryttää itseänsä, olla esivallalle alamaisen ja palvella
sitä, vaan sitä pyydämme, että Jumalan kunnia
pysyisi, ja uskon vanhurskaus säilyisi loukkaamattomana, että itse tulisimme autuiksi.
42. Jos siis paavi myöntäisi meille, että Jumala yksin sulasta armosta Kristuksen kautta
vanhurskauttaa syntiset, niin emme ainoasti
kantaisi häntä käsivarsillamme, vaan suutelisimme hänen jalkojansakkin. Mutta kuin
emme sitä voi saavuttaa, niin vuorostamme ylpeilemme Jumalassa ylen määrin, ettemme
rahtuakaan myönnä kaikille enkeleille taivaassa, emme Pietarille taikka Paavalille, eikä sadalle keisarille, eikä tuhannelle paaville, ei
koko mailmallekkaan. Kaukana olkoon kaikki
nöyryys, kuin tahtovat ryöstää meiltä meidän
kunniamme, itse Jumalan, joka loi meidän ja
antoi meille kaikki, Kristuksenki, joka lunasti
meitä verellänsä. Tämä olkoon asian loppu.
Sallikaamme heidän ryöstää meiltä tavaramme, hyvä maineemme, elämämme ja kaikki
omamme,mutta älkäämme salliko heidän ottaa
meiltä pois evankeliumia, uskoa, Kristusta y.
m., ja kirottu olkoon sellainen nöyryys, joka
tässä asiassa lannistuisi. Tässä olkoon jokainen
mitä ylpein ja itsepintaisin, jollei vaan mieli
kieltää Kristusta. Sentähden on, Jumalan avulla, minun otsani oleva kovempi kaikkein otsaa.
Tässä tahdon sekä olla että pidettää kovana,
tässä kannan tätä päällekirjoitusta: Cedo nulli
(en myönny kenellekkään), ja sydämmessäni
iloitsen, että minua tässä kutsutaan kapinalliseksi ja itsepintaiseksi. Tässä, sen julkisesti
tunnustan, olen kova ja olen oleva, niin etten
hiuskarvaakaan myönnä. Rakkaus, joka kaikki
kärsii, kaikki uskoo, kaikki toivoo, tosin
myöntää; mutta ei usko myönnä koskaan, eikä
taida ensinkään mitään kärsiä, kuten yhteinen

sananlasku sanoo: Non patitur jocum fama, fides, oculus (pilaa ei kärsi maine, usko ja silmä). Uskon suhteen olkoon siis kristitty ylpein
ja itsepintaisin ihminen, älköön mitään kärsikö, älköön hiuskarvaakaan; sillä uskon kautta
tulee ihminen osalliseksi Jumalan luonnosta. 2
Pet 1: 4. Mutta Jumala ei kärsi mitään, ei vältä
ketään; sillä hän on muuttumaton. Samate on
uskokin muuttumaton, sentähden ei saa sekään
kärsiä mitään, eikä ketään välttää. Rakkauden
kautta kristitty jälleen myöntää ja kärsii kaikkia; sillä silloin on hän paljas ihminen.
7 ja 8v. Vaan sitä vastaan, koska he näit,
että minulle evankeliumi esinahan puoleen
uskottu oli, niinkuin Pietarille ympärileikkauksen puoleen; sillä joka Pietarin kanssa
oli voimallinen apostolivirassa ympärileikkauksen seassa, se oli minunkin kanssani
pakanain seassa voimallinen ollut
43. Tämä on voimallisin todiste vääriä
apostoleita vastaan. Tässä ottaa ja omistaa Paavali itsellensä saman arvon, jonka väärät apostolit kerskaen antoivat oikeille. Tässä käyttää
Paavali taitavaa sanan käännöstä. Hän sanoo:
väärät apostolit asettavat mainioitten apostoleittensa arvon itsensä puolesta minua vastaan,
mutta minä asetan sen itseni puolesta heitä
vastaan. Sillä apostolit pitävät minun puoltani.
Älkäät siis, Galatalaiseni, uskoko niitä, jotka
kopeilevat apostoleitten arvosta minua vastaan, sillä he, koska näkivät, että minulle
evankeliumi esinahan puoleen uskottu oli,
ja tunsivat sen armon, kuin minulle annettu
oli, niin he antoivat minulle ja Barnabaalle
kättä, ja sopivat niin meidän kanssamme ja
hyväksi katsoivat minun virkani ja kiittivät Jumalaa minulle antamastansa lahjasta. Näin hän
taitavasti kääntää vastustajain todistuksen heitä
itseänsä vastaan. Ja näissä sanoissa on sula
hehku ja liekki, sekä enemmän sydäntä, kuin
kieltä. Siitä tuliki se, että Paavali unohti kieliopin ja horjahtui sanain sioittamisessa. Mutta
kuin sanoo: jotka patsaana pidettiin, niin ei
se ollut valhetta, vaan he toden pidettiinki patsaina. Sillä apostoleita pidettiin koko kristikunnassa arvossa ja heidän hallussansa oli val-

ta hyväksyä ja julistuttaa oikia oppi sekä hyljätä sitä vastainen.
44. Tämä on merkillinen teksti, kuin Paavali sanoo, että hänelle oli uskottu evankeliumi
esinahan puoleen ja Pietarille ympärileikkauksen puoleen, kuin Paavali sentään saarnasi kaikin paikoin Juutalaisille synagogissa, ja Pietari
saarnasi myös pakanoille. Molemmista tapauksista on apostoleitten Teoissa todistuksia ja esimerkkejä. Pietari käänsi sodanpäämiehen perheinensä, joka oli pakana (Ap. T. 10 l.); sitte
kirjoitti hän pakanoille, niinkuin hänen edellinen epistolansa todistaa. Paavali, saarnaten
evankeliumia pakanain keskessä, meni yhdessä tiessä Juutalaistenki synagogiin, ja opetti
niissä evankeliumia (Ap. T. 9 l.) ja Mark. 16:
15 ja Math. 28: 19 käskee Kristus kaikkia
apostoleita, sanoen: menkäät kaikkeen mailmaan ja saarnatkaat evankeliumia kaikille
luoduille, ja (Kol. 1: 6) sanoo Paavali evankeliumia saarnatuksi kaikessa mailmassa. Miksi
kutsuu hän siis itsensä ainoasti pakanain apostoliksi; ja Pietaria ja muita ympärileikkauksen
(apostoleiksi)?
45. Tämä kysymys ei ole vaikia. Tässä tarkoittaa Paavali sitä, että muut apostolit oleskelivat erittäin Judeassa ja Jerusalemissa, kunnes
Jumalan kutsumuksesta lähtivät muualle.
Asian laita oli silloin tällainen: niinkauvan
kuin Juutalaisten valtakunta oli pystyssä, olivat
he Judeassa, mutta hajosivat sen perikatoon
kallistuessa kautta koko mailman. Mutta Paavali oli, kuten Ap. T. 13 l. mainitaan, erittäin
valittu pakanain apostoliksi, lähetettiin ulos Judeasta ja vaelsi pakanamaita kauttaaltansa.
Muuten jo silloin asui Juutalaisia hajalla siellä
täällä lähes kautta koko mailman pakanain
kaupungeissa ja tiloilla. Koska Paavali tuli sellaisiin paikkoihin, oli hänen tapansa, kuten
Apost. Teoissa luetaan, mennä Juutalaisten synagogiin ja siinä tapauksessa tarjota ensin heille, niinkuin valtakunnan lapsille, tätä iloista sanomaa, että isille annetut lupaukset jo olivat
Kristuksessa täytetyt y. m. Koska eivät huolineet sitä kuulla, kääntyi hän pakanain puoleen,
kuten Luukas (Ap. T. 13: 46) todistaa, kussa

hän mainitsee Paavalin rohkiasti puhuneen
Juutalaisille, jotka kiivasivat lain puolesta ja
sanoivat niitä vastaan, mitä Paavali puhui.
Teille, sanoi hän, piti ensin Jumalan sanaa
puhuttaman: vaan että te sen hyljäätte ja
luette itsenne mahdottomaksi ijankaikkiseen elämään, katso, niin me käännämme
meitämme pakanain tykö; ja Ap. T. 28: 28:
niin olkoon se teille tiettävä, että tämä Jumalan autuus on lähetetty pakanoille, ja he
myös sen kuulevat. Sentähden oli hän lähetetty erittäin pakanoille. Mutta kuin hän oli kaikkein velvollinen ja kaikille tehty kaikiksi, meni
hän, saatuansa tilan, Juutalaistenki synagogiin,
kussa Kristuksesta kuulivat hänen saarnaavan
evankeliumia ei yksin Juutalaiset, vaan myös
pakanat. Muutoin saarnasi hän julkisesti pakanoille turuilla, huoneissa ja virroilla. Hän oli
siis erinomattain pakanain apostoli, niinkuin
Pietari Juutalaisten, kuitenki niin että hänki sopivissa tiloissa saarnasi pakanoille Kristusta.
46. Mutta hän kutsuu pakanat esinahaksi,
Juutalaiset jällen ympärileikkaukseksi per Synecdochen, jota tapaa raamatussa sangen usein
käytetään merkitsemään osaa koko asian siasta. Evankeliumi esinahan puoleen tietää siis
sitä evankeliumia, kuin pakanoille oli lähetettävä. Sen hän sanoo itsellensä uskotuksi, samate kuin Pietarille ympärileikkauksen puoleen,
kuin hän levitti Kristuksen evankeliumia pakanain seassa, niinkuin Pietariki Juutalaisten.
Tässä on ohimennen muistutettava, että Ebrean
kielessä omantosia käytetään välistä tekiällisessä, välistä tekiättömässä mielessä, josta lauseen käsitys tulee himeäksi. Sellaisia esimerkkejä tapaat siellä täällä Paavalin kirjoissa ja
kautta koko raamatun, niinkuin tämäki lause:
Jumalan kunnia, joka on epäselvä, kuin voit
ottaa sen sekä tekiällisessä että tekiättömässä
mielessä. Jumalan kunnia, tekiällisessä mielessä, on se kunnia, kuin Jumalalla on itsessänsä, tekiättömässä taas, se kunnia, kuin meillä
on Jumalalta eli Jumalassa. Samate on laita
myös tämän sananparren kanssa: Kristuksen
usko y. m. Semmoiset puheenparret olemme
usein ottaneet tekiättömässä mielessä, niin että

Kristuksen usko on se usko, jolla Kristus uskotaan eli joka uskoo Kristukseen. Samate merkitsee sana jumalan evankeliumi tekiällisesti
sitä evankeliumia, jonka yksin Jumala antaa ja
lähettää mailmaan; mutta esinahan ja ympärileikkauksen evankeliumi otetaan tekiättömässä
mielessä ja merkitsee evankeliumia, joka on
pakanoille ja Juutalaisille lähetetty ja jonka he
ovat ottaneet vastaan.
47. Yhtäpäätä muistuttaa hän siitä, ettei Jakob, Pietari ja Johannes, jotka pidettiin patsaina, mitään opettaneet hänelle ja etteivät he
myöskään hänen esimiehinänsä uskoneet hänelle evankeliumin saarnaajan virkaa. Sillä ei
heillä ollut, mitä häneen tuli, sellaista opettajan, käskiän ja lähettäjän valtaa. Sentähden ei
hän myöskään tunnusta heitä opettajiksensa ja
virkaan asettajiksensa. Vaan hän sanoo: koska
he näit, että minulle evankeliumi esinahan
puoleen uskottu oli, se on, näkivät, että se oli
luottamuksella uskottu, ei Pietarin kautta; sillä,
niinkuin en minä yhdeltäkään ihmiseltä oppinut taikka saanut evankeliumia, niin en myös
yhdeltäkään ihmiseltä ole saanut valtaa sitä
saarnata, vaan molemmat, sekä evankeliumin
tuntemisen että myös käskyn saarnata sitä, sain
minä suoraan Kristukselta, kaiketi juuri niin,
kuin Pietarikin oli Jumalalta saanut evankeliumin ja käskyn saarnata Juutalaisten parissa.
48. Tämä paikka todistaa myös selkiästi
kaikilla apostoleilla olleen yhdenkaltaisen kutsumuksen ja käskyn ja saman evankeliumin.
Ei Pietari saarnannut toisellaista evankeliumia,
kuin muutkaan; ei hän myöskään käskenyt eli
antanut muille sitä virkaa, vaan he olivat keskenänsä yhdenlaiset. Sillä Jumala oli opettanut
ja kutsunut heidän kaikki, se on, kaikilla apostoleilla oli sekä kutsumus että käsky suoraan
Jumalalta välikappaleettomasti. Toinen apostoli ei ollut siis toista suurempi, eikä toisella ollut toisen suhteen suurempaa etua. Se on siis
hävytön valhe, kuin paavi kehuu, että Pietari
oli apostolitten esimies ja sen nojalla vahvistaa
valtansa y. m.

Sillä joka Pietarin kanssa oli voimallinen y. m.
49. Tässä Paavali kumoo vääräin apostolein toisen perusteen. Hän sanoo: miksi kehuvat väärät apostolit ylpiästi, että Pietarin evankeliumi on ollut voimallinen, että hän oli kääntänyt monta, tehnyt monta suurta ihmettä, herättänyt kuolleita, parantanut sairaita varjollansa? Nämät kaikki myönnän. Mutta semmoisella voimalla oli Pietari varustettu taivaasta, Jumala antoi hänen sanallensa voiman, niin että
moni uskoi ja monta ihmettä hänen kauttansa
tapahtui. Sama voima on minullakin ollut, sitä
en saanut Pietarilta, vaan sama Jumala ja pyhä
Henki, joka Pietarin kanssa oli voimallinen, oli
minunki kanssani voimallinen. Minulla on ollut sama armo, olen opettanut monta ja tehnyt
monta ihmettä, minunki varjoni on parantanut
sairaita. Tämän todistaa Luukas Ap. T. 19: 11,
12 näillä sanoilla: Jumala teki Paavalin kätten kautta ei vähiä voimallisia töitä, niin
että hikiliinat ja esiliinat hänen iholtansa
sairasten päälle tuotiin, ja taudit luopuivat
heistä, ja pahat henget heistä läksivät pois.
Lue luvut 13, 16, 20 ja 28 Ap. Tekoraamatusta.
50. Ei Paavali tahdo pian sanottu missään
asiassa pidettää muita apostoleita huonompana, ja sentähden on hänen upeilemisensa hurskas ja pyhä. Suotta siis Julianus ja Porphyrius
parjaavat, että Paavali niskottelee apostolein
esimiestä vastaan. Paavali on tässä kopia ja
puolensapitävä Pietaria vastaan pakosta Jumalan tähden, sillä kiivaus Jumalan kunnian puolesta vaatii häntä näin ylpeilemään. Tätä eivät
huomanneet hänen parjaajansa, vaan luulivat,
että tämä hänen ylpeytensä oli lihallinen, samallainen kuin tänäpänä paavin ja hänen pispainsa. Sillä tässä on kysymys, ei tosiaan Paavalin työstä, vaan uskosta. Mutta uskon suhteen pitää meidän pysymän voittamattomina,
taipumattomina ja varsin itsepintaisina ja, jos
suinki, timanttia kovempina; rakkauden suhteen taas kaislaista ja lehteä hienompina ja taipuvaisempina, ja kaikkia tottelevaisina. Tässä
ei ollut siis riita Paavalin kunniasta, Jumalan
sanasta, totisesta jumalanpalveluksesta, us-

konopista ja vanhurskaudesta, että ne olisivat
turmelemattomina pysyneet.
9 v. Ja kuin he tunsivat sen armon, kuin
minulle annettu oli, niin Jakob ja Kefas ja
Johannes, joka patsaana pidettiin, antoivat
minulle ja Barnabaalle kättä, ja sopivat niin
meidän kanssamme, että meidän pakanain
seassa, ja heidän ympärileikkauksen seassa
saarnaaman piti.
51. Se on: koska olivat kuulleet, minun
saaneeksi jumalalta kutsumuksen ja käskyn
saarnata evankeliumia pakanain seassa, ja Jumalan tehneeksi niin monta ihmettä minun
kauttani, sitten vielä niin suuren parven pakanoita tulleeksi Kristuksen tuntoon minun palvelukseni kautta, ja pakanain saaneeksi pyh.
Hengen ilman lakia ja ympärileikkausta, paljaan uskon saarnan kautta, kunnioittivat he Jumalaa minulle annetun armon tähden. Armoksi
kutsuu hän kaikki, mitä ikänä hän Jumalalta
saanut oli, että hän, seurakunnan vainoojasta ja
hävittäjästä, oli tullut apostoliksi, jota Kristus
oli opettanut, jolle hengellisiä lahjoja lahjoittanut, ja kerrottuansa nämät ilmoittaa hän Pietarin antaneen hänelle sen todistuksen, että hän
oli totinen apostoli, ei hänen eli muitten apostolitten opettama eikä lähettämä, vaan Jumalan
ainoan, ja että hän ei ainoastaan nöyrästi tunnustanut Paavalin virkaa ja arvoa ja hengen
lahjoja jumalallisiksi kappaleiksi, vaan myös
todisti ja vahvisti ne siksi, ei kuitenkaan parempana eli antajana, vaan veljenä ja todistajana. Samoin tekivät Jakob ja Johannes. Ei siis
minua vastaan, vaan minun puolellani ovat
patsaat apostolein joukosta.
Antoivat minulle kättä.
52. Se on, he kurottivat minulle kätensä,
solmimaan yhteyttä ja liittoa. He sanoivat: samalla tapaa mekin, Paavali, saarnaamme evankeliumia, kuin sinäkin. Opissa olemme siis
kumppaneita, ja olemme sen suhteen yhteydessä, se on, meillä on sama oppi, sillä sinun
kanssas saarnaamme samaa evankeliumia, samaa kastetta, samaa Kristusta ja samaa uskoa.
Sentähden emme saata sinua opettaa, eli siihen
lisätä, kuin kaikissa sovit meidän kanssamme.

Toisin, eli parempaa emmekään opeta, kuin
sinä, vaan että sinulle on uskottu evankeliumi
esinahan puoleen, meille ympärileikkauksen
puoleen. Mutta tästä päätämme, ett'ei esinahan
ja ympärileikkauksen pidä estämän yhteyttämme, kuin kumpasetki saarnaamme samaa evankeliumia.
53. Tämä paikka nyt opettaa, että pakanoilla, Juutalaisilla, munkeilla, maallikoilla,
nuorilla, vanhoilla, miehillä, naisilla y. m., on
yksi ja sama evankeliumi. Ei se katso ihmisen
muotoa, vaan sana ja oppi on kaikille ihmisille
yhteinen ja yhtäläinen. Kuka ikänä sitä kuulee
ja uskoo, se tulee autuaaksi, ympärileikkaamattomuuden eli ympärileikkauksen estämätä.
Paavali on nyt tähän asti todeksi näyttänyt, ei
ainoasti jumalallisella, vaan myös ihmisellisellä, nimittäin apostolein todistuksella, että hän
oli oikein ja puhtaasti opettanut evankeliumia.
Hän on siis osottanut, että kaikki, mitä väärät
apostolit ovat sanoneet hänen arvoansa halventaaksensa, on pelkkää valhetta, ja että apostolein todistus pitää hänen, eikä vääräin apostolein puolta. Mutta kuin hän itse yksin puhuu
siitä, sentähden vannoo hän ja ottaa Jumalan
todistajaksi, että se, mitä hän puhunut on, on
totta.
10 v. Ainoastaan että meidän piti vaivaisia muistaman; jota minä myös olen ahkeroinut tehdä.
54. Lähin evankeliumin saarnaa on hyvän
paimenen huolena, muistaa vaivaisia. Sillä
kussa seurakunta on, siellä on välttämättömästi
vaivaisia, jotka useimmiten ovatkin evankeliumin totisia opetuslapsia, niinkuin Kristus sanoo: köyhille saarnataan evankeliumi. Sillä
mailma ja perkele vainoovat seurakuntaa, ja
syöksevät monta köyhyyteen, jotka sitte hyljätään ja unohdetaan. Sitte ei tee mailma ainoastansa siinä syntiä, vaan myös siinä, että se on
huoleton evankeliumin voimassa pitämisestä,
totisesta jumalisuudesta ja Jumalan palveluksesta. Kukaan ei tahdo antaa mitään eikä pitää
mitään tointa y. m. Seurakuntain palveliain
elatuksesta ja kouluin asettamisesta. Taika-uskon ja väärän jumalanpalveluksen asettamisek-

si ja voimassa pitämiseksi oli joka mies valmis
antamaan molemmin käsin. Paavikunnassa,
kussa jumalattomuus hallitsee, on niin monta
luostaria rakettu, niin monta tuomiokirkkoa,
niin monta hiippakuntaa ja niin suuret tulot annettu niiden hyväksi. Nyt rasittaa jo yhden ja
kahden evankeliumin saarnaajan elatus sitä
kuntaa, joka muinen, jumalattomuuden hallitessa nurisemata elätti niin monta luostaria ja
lukemattoman joukon messupappeja, lukuun
en otakkaan almuin kokojia kerjäläismunkeille
ja taivasalla seisoville (terminarii, stationarii) y.
m. Lyhyesti: totinen oppi on aina puuttuva (se
on: kussa totinen ja puhdas evankeliumin oppi
on vallalla, siellä on aina köyhyyttä), ja Kristus valittaa isoovansa, olevansa vieras, alasti ja
sairas y. m. (Math. 25: 35, 36). Päin vastoin
kukoistaa jumalattomuus, ja elää kaiken hyvyyden ylöllisyydessä. Sentähden pitää hurskaan pispan pitämän köyhistä huolta, minkä
Paavaliki tässä tunnustaa tehneensä.
11 v. Mutta kuin Pietari Antiokiaan tuli,
niin minä olin julkisesti häntä vastaan; että
kanne oli tullut hänen päällensä.

töminäkin. Sillä mitä on Pietari ja Paavali?
Mitä taivaan enkeli? mitä kaikki luontokappaleet vanhurskauttamisen opin rinnalla? Kuin
sen tunnemme, vaellamme kirkkaimmassa päivän valkeudessa, mutta siitä tuntemattomina
synkimmässä pimeydessä y. m. Jos sentähden
huomaat siihen kajottavan taikka sen olevat
vaarassa, niin älä pelkää vastustaa häntä, olkoonpa joko Pietari taikka taivaan enkeli, sillä
sitä et voi kyllin jalosti ylistää. Porfyrius ja
muut sitä vastaan katsovat Pietarin arvon suuruutta, ihmettelevät hänen personaansa ja
unohtavat tämän opin kappaleen jalouden.
Paavali teki päin toisin, ei hän moiti Pietaria
tylysti, vaan kohtelee häntä kylliksi kunnioittavalla tavalla. Mutta kuin hän näkee korkean
opin-kappaleen vanhurskauttamisesta olevan
vaarassa Pietarin arvon tähden, niin ei hän ensinkään pidä lukua hänen arvostansa, eheänä
säilyttääksensä ja puolustaaksensa tätä (oppia).
Samate mekin teemme, kuin on (Math. 10: 37)
kirjoitettu: joka rakastaa isäänsä taikka äitiänsä enämpi kuin minua, ei se ole minulle
sovelias.

55. Paavali kumoo kumoomistansa (vääriä
apostoleita) ja sanoo hänellä olevan puolellansa ei ainoasti Pietarin ja muiden apostolein Jerusalemissa todistuksen, vaan olleensa Pietariaki vastaan Antiokian seurakunnan kuullen.
Tässä kertoo hän tapauksen, joka ei käynyt
päihin loukossa, vaan julkisesti seurakunnassa.
Ja tämä kylläkin erinomainen tapaus on antanut monelle, niinkuin Porfyriukselle, Celsukselle, Julianukselle y. m. tilan häväistä Paavalia ja syyttää häntä ylpeydestä, sentähden että
hän moitti korkeinta apostolia, ja teki sitä koko
seurakunnan kuullen. Näin olisi hän muka
mennyt kristillisen kohtuuden ja nöyryyden rajan yli. Mutta ei se ole ihme, että ne, jotka eivät ymmärrä Paavalin väitteen tarkoitusta, sellaista luulevat ja puhuvat.

57. Koska siis on kysymys evankeliumin
totuuden puolustamisesta, niin emme hävennee, jos ulkokullatut syyttävät meitä ylpeiksi ja
itsepintaisiksi, jotka yksin tahtovat olla taitavia, olla ketään muuta kuulemata ja kenellekkään myöntämätä. Tässä suurimmasti tarvitaan
olemaan taipumattoman ja itsepintaisen, kuin
asia, jonka tähden loukkaamme ihmistä, se on,
jonkatähden tallaamme ihmisen ja mailman arvoa, on niin suuri, että ne synnit, jotka mailma
pitää suurimpina, tulevat ja ovatki Jumalan
edessä suurimmat avut. Hyvin teemme, että
kunnioitamme vanhimpia, että osotamme esivallalle kunniaa, että pidämme Pietarin ja sanan palveliat arvossa. Mutta nyt ei ole kysymystä Pietarin, vanhimpain, keisarin, mailman
taikka jonkun muun luontokappaleen asiasta,
vaan Jumalan. Ja sen suhteen teen oikein, kosken myönnä vanhimmille, keisarille taikka taivaan enkelillekkään y. m. Syynä on: laske
Luoja luotuin rinnalle. Mitä on koko mailma
Jumalan suhteen? Vedenpisara aavan meren

56. Mutta, niinkuin jo ennen sanoin, ei
puhu Paavali tässä pässin päästä eikä leipäkyrsästä, vaan kristillisen uskon pääkappaleesta.
Joka ymmärtää, kuinka hyödyllinen ja korkia
se on, hän pitää kaikki muut halpoina ja mität-

suhteen. Miksi siis niin ihmettelisin Pietaria,
joka on pisara, ja kieltäisin Jumalan, joka on
meri? Pisara välttäköön sentähden meren tieltä, ja Pietari Jumalan edestä.
58. Tätä sanon sentähden, että hyvin malttaisitte asian, jota Paavali ajaa. Mutta hän puhuu Jumalan sanasta, jota ei kukaan voi liiaksi
ylistää. Augustinus ymmärtää tämän Paavalin
asian paremmin, kuin Hieronymus, joka katsoo ainoastansa Pietarin arvoa ja päättää sen
toten näin: Pietari oli suurin apostoli, sentähden ei sopinut Paavalin moittia häntä, taikka
jos hän moitti, teki hän sitä vain muodon
vuoksi. Näin syyttää hän Paavalia ulkokullaisuudesta, että hän muka oli pitävänänsä Pietaria nuhteen ansainneena, edistääksensä omaa
apostolinvirkaansa ja puolustaaksensa pakanoitansa. Sitä vastaan kaunistelee hän kaikin
puolin Pietaria, ja antaa hänelle oikeuden.
Tämä on aivan sopimaton tekstin vääntäminen,
joka selvästi sanoo, että Pietari oli ansainnut
nuhteen ja poikennut pois totuudesta; niin
myös että muutki Juutalaiset viekastelivat hänen kanssansa, niin että Barnabaski vieteltiin
ulkokullaisuuteen. Näitä selviä sanoja ei näe
Hieronymus, vaan tämä mieli istuu hänessä:
Pietari oli apostoli, ja sentähden erehtymätön,
eikä taitanut tehdä syntiä. Tätä mieltä Augustinus vastustaa syystä. Hän sanoo: Paavalissa ei
voinut olla teeskelemistä, kuin hän valallansa
vahvistaa puhuvansa totta.
59. Hieronymus ja Erasmus tekevät sentähden Paavalille vääryyttä, kuin selittävät alkukielen sanan vasta kasvoja eli julkisesti:
muodoksi, se on, ei sydämmestä, vaan näön
vuoksi, niin että Paavali olisi vastustanut Pietaria ei täydestä todesta, vaan teeskennellen,
etteivät pakanat olisi pahentuneet, jos hän kokonansa olisi ollut vaiti. Mutta vasta kasvoja
merkitsee: julkisesti; sillä hän vastusti Pietaria
vasta kasvoja, ei loukossa, vaan Pietarin läsnäollessa ja koko seurakunnan kuullen. Ja aivan merkittävästi panee hän tähän tämän sanan
julkisesti myrkyllisiä kyykäärmeitä, saatanan
apostoleita vastaan, jotka takana herjaavat,
mutta edessä eivät tohdi suutansakaan raottaa,

niinkuin väärät apostolit tekivät, joita hän tässä
salaa kovittaa, jotka hänen läsnäollessansa eivät tohtineet kajota häneen, mutta takana ja
pois ollessa herjasivat. Niin en herjannut minä,
sanoo hän, vaan rohkiasti ja julkisesti olin
minä häntä vastaan, ei teeskelemisestä, ei kunnian himosta, eikä muusta ihmisellisestä mielestä eli sielun taudista, vaan sentähden, että
kanne oli tullut hänen päällensä y. m.
60. Tässä salli muiden väitellä. Jos apostoli taitaa tehdä syntiä. Tätä Pietarin syntiä älkäämme me halventako. Profeetatkin ovat välistä eksyneet ja pettyneet. Natan sanoi Davidille omasta hengestänsä, että hän rakentaisi
Herralle huoneen. Tämä ennustus kohta oikastiin jumalallisen ilmoituksen kautta, niin että
Herran huoneen rakentaisi ei David, joka oli
ollut sotilas ja vuodattanut paljon verta, vaan
hänen poikansa Salomo. Niin eksyivät apostolitkin, uneksivat, että Kristuksen valtakunta
olisi oleva maallinen, kysyen: Herra, tällä
ajallakos Israelille valtakunnan rakennat?
Ap. T. 1: 6, ja Pietari, ehkä hän oli Kristukselta
kuullut: menkäät kaikkeen mailmaan j. n.
ed. (Math. 28: 19) ei olisi kuitenkaan mennyt
Korneliukselle, ellei Jumala olisi häntä näössä
käskenyt. Mutta tässä tilassa hän ei vain erhettynyt, vaan lankesikin erinomaisesti ja teki
suuren synnin. Ja jollei Paavali olisi häntä vastaan ollut, niin kaikki pakanat, jotka uskoneet
olivat, olisivat olleet vaaditut ympärileikkauttamaan itsensä ja pitämään laki, ja uskovaiset
Juutalaiset olisivat vahvistetut luulossansa, että
niitten pitäminen olisi välttämätön autuuteen,
ja olisivat niin jälleen ottaneet evankeliumin
siaan lain, Kristuksen asemaan Moseksen. Ja
tähän suurimpaan syntiin ja sanomattomaan
vahinkoon oli Pietari ulkokullaisuudellansa antanut tilan. Älkäämme sentähden lukeko pyhille niin suurta täydellisyyttä, ikään kuin eivät
saattaisi tehdä syntiä.
61. Luukas kertoo Ap. T. 15: 39, että Paavalin ja Barnabaan välillä, jotka yhdessä olivat
eroitetut evankeliumin palvelukseen pakanoille ja jotka yhdessä olivat vaeltaneet niin monta
valtakuntaa ja niissä julistaneet evankeliumia,

syntyi niin ankara riita, että erisivät toisistansa.
Tässä on joko Paavali taikka Barnabas mennyt
yli rajan, ja ankara on kaiketikin ollut riita,
joka eroitti kaksi näin keskensä uskollista
kumppania, kuin Ap. T. todistaa. Sellaisia esimerkkejä kirjoitetaan meille lohdutukseksi.
Sillä se saattaa meille suuren lohdutuksen,
koska kuulemme, että pyhätki, joilla on pyhä
Henki, tekevät syntiä. Tällaisen lohdutuksen
tahtovat ne ryöstää meiltä, jotka kieltävät pyhäin saattavan tehdä syntiä. Simson, David ja
monta muuta mainiota miestä, täynnä pyhää
Henkeä, ovat langenneet suuriin synteihin. Job
ja Jeremias kirosivat syntymäpäivänsä, Elias ja
Jona suuttuivat elämään ja toivottivat itsellensä kuolemaa. Tämmöisiä pyhäin erhetyksiä ja
syntejä eteenasettaa raamattu ahdistettuin ja
epäileväisten lohdutukseksi, ja ylpeille peljätykseksi. Sillä ei kukaan ole ikänänsä niin raskaasti langennut, ett'ei hän saata nousta. Ja toisappäin, ei seiso kukaan niin lujana, ett'ei saattaisi langeta. Jos Pietari lankesi, saatan minäkin langeta. Jos hän nousi, saatan minäkin
nousta.
62. Ja tämmöisiä esimerkkejä tulee semmenkin ahdistettuin ja peljästyneitten omaintuntoin pitää suuressa arvossa, paremmin oppiaksensa ymmärtämään, mitä sanovat rukoillessaan: anna meille meidän syntimme anteeksi ja: minä uskon syntein anteeksi saamisen. Apostoleitten ja kaikkein pyhäin usko
ja rukous oli sama kuin meidänkin; ei heillä ollut yhtään etua meidän suhteemme, mekin
omistamme samat tavarat, kuin hekin, saman
Kristuksen, kasteen, sanan, synneistä päästön,
joita kaikkia heki tarvitsivat, ja niiden kautta
he pyhitettiin ja autuutettiin, samoin kuin mekin. Tätä puhun vastustaakseni niitä kummallisia saarnoja ja kiitoksia, joilla ylpiät mailman
viisaat ja munkit kaunistelivat pyhiä. He sanoivat myös, että seurakunta on niin pyhä, ett'ei
sillä laisinkaan ole syntiä. Onpa kai seurakunta
pyhä, kuten uskomme tunnustaa: minä uskon
pyhän seurakunnan y. m., mutta sillä on sentään syntiä. Tästä syystä se uskoo syntein anteeksi saamisen ja rukoilee: anna meille mei-

dän syntimme anteeksi, josta syystä ei sitä
kutsuta pyhäksi luontoansa, niinkuin seinä kutsutaan valkoiseksi valkosuudestansa. Seurakunnan pyhyys, joka sillä on itsessänsä, ei ole
riittävä, vaan Kristus on hänen täydellinen ja
koko pyhyytensä; kussa siis seurakunnan pyhyys, joka hänellä on itsessänsä, ei ole riittävä,
siellä on Kristus riittävä.
12 v. Sillä ennen kuin joku Jakobin tyköä tuli, söi hän pakanain kanssa.
63. Uskoon kääntyneet pakanat söivät laissa kiellettyjä ruokia, myös Pietari oli, oleskellessansa pakanain parissa, syönyt heidän kanssansa ja juonut kiellettyä viiniä, ja tiesi siinä
oikein tekevänsä ja ylitsekävi rohkiasti lain pakanain kanssa. Samate tunnustaa Paavali tehneensä 1 Kor. 9: 20, 21, sanoen: minä olen
Juutalaisille tehty niinkuin Juutalainen,
niille kuin ilman lakia ovat, niinkuin minä
ilman lakia olisin y. m.; se on, hän söi ja joi
pakanain kanssa pakanain tavalla eikä pitänyt
yhtään lakia. Juutalaisten parissa pidätti hän itsensä kaikista, kuin oli laissa kielletty, sillä hän
tahtoi palvella kaikkia ja olla kaikille mieliksi,
että hän kaikki voittaisi. Sentähden ei tehnyt
Pietari siinä syntiä, vaan oikein, ja hän tiesi
sen itsellensä luvalliseksi. Ja tällä ylitsekäymisellänsä osotti hän, ett'ei laki ole tarpeellinen
vanhurskauteen, ja vapahti pakanat lain pitämisestä. Sillä jos Pietarin oli luvallinen rikkoa
lakia yhdessä, niin oli se kaikissa luvallinen.
Ei Paavali liion nuhtele Pietaria tässä lain rikkomisen tähden, vaan ulkokullaisuuden tähden, niinkuin nyt seuraa.
Vaan kuin ne tulivat, vältti hän itsensä,
ja eroitti hänensä heistä, peljäten niitä kuin
ympärileikkauksesta olivat.
64. Tässä näet Pietarin synnin, jonka Paavali selkiään kirjoittaa. Ei hän kannusta häntä
eljeistä eli tietämättömyydestä, vaan ulkokullaisuudesta ja heikkoudesta siinä, että hän nimittäin piti itsensä laissa kielletystä saastaisesta ruuasta, peljäten loukkaavansa Jakobin tyköä tulleita Juutalaisia, ja katsoi siis enemmän
Juutalaisten kohtaa, kuin pakanoita, ja antoi
niin tilaa, että kristillinen vapaus ja evankeliu-

min totuus joutui vaaraan. Sillä senkautta, että
hän niin vältti ja päänänsä eroitti itsensä heistä,
pitäen itsensä laissa kielletyistä ruuista, joita
hän ennen oli syönyt, pani hän uskovaisten
omille tunnoille loukkauksen, niin että he hänen käytöksestänsä näin päättelivät: Pietari pitää itsensä laissa kielletyistä ruuista, sentähden
tekee se syntiä ja rikkoo lain, joka syö la'issa
kiellettyä ruokaa; mutta joka itsensä pitää (niiden syömisestä), se pitää la'in ja on vanhurskas, ei suinkaan hän muuten olisi eroittanut itsensä. Kuin hän siis eroittaa itsensä ja ahkerasti välttää ruokia, joita hän ennen söi, on se aivan varma merkki, että niiden syöjät rikkovat
la'in, mutta että la'issa kiellettyjä ruokia syömättömät pitävät la'in ja vanhurskautetaan.

kaikkineen töineen ja palveluksineen kirottu.
Sillä sen vuoksi vältellä ruokia on, kieltää
Kristus, tallata hänen verensä, häväistä pyh.
Henkeä, Jumalaa ja kaikkea kuin Jumalan on.
Jos toinen taikka toinen on kadotettava, kadotettakaan ja hukkukaan pikemmin ystävä eli
veli, kuin Isä Jumala. Sillä jos Isän Jumalan
kadotamme, ei tosiaan velikään, joka on ihminen, kauvan pysy.

65. Tämä on asia, josta tässä on kysymys.
Sitä ei nähnyt Hieronymus. Hän katsoi ainoasti
työtä, mutta ei sitä, mitä siitä tulisi. Työ ei ollut itsessänsä paha; sillä syödä ja juoda, taikka
päin vastoin, ei ole mitään. Mutta jos sillä tarkoitetaan tätä: jos syöt, niin teet syntiä, jos olet
syömätä, niin olet vanhurskas – se on paha.
Samate on ympärileikkaus itsessänsä hyvä
asia, mutta tällainen pääte on paha: jollet ympärileikata Moseksen lain jälkeen, niin et taida
autuaaksi tulla. Niin ei ole myös paha syödä
laissa kiellettyjä ruokia, mutta tämä Pietarin
välttäminen ja itsensä eroittaminen on paha,
kuin tästä päätetään: Pietari pidättää itsensä
laissa kielletyistä ruuista, jollet sinäkään pidätä
itseäs samoin, et tule autuaaksi. Siihen ei voinut Paavali suinkaan olla kajoomata, kuin
evankeliumin totuus oli siinä vaaraan joutumassa; että se siis olisi turmeltumattomana pysynyt, vastusti hän Pietaria julkisesti.

67. Tätä ei nähnyt Hieronymus ja sentähden ei taitanut hän ymmärtää tätä paikkaa eikä
koko epistolaa. Hän luulee tämän Paavalin
nuhteen teeskennellyksi. Sentähden hän myös
halventaa ja kaunistaa Pietarin syntiä ja sanoo
sen tietämättömyydestä tehdyksi. Mutta hän
teki syntiä ulkokullaisuudella, ja olisi sen kautta taas asettanut lain (autuuteen) tarpeelliseksi
ja olisi pakottanut pakanat ja Juutalaiset luopumaan evankeliumin totuudesta, ja olisi antanut
heille voimallisemman kiusauksen hyljäämään
Kristuksen, kieltämään armon, palajamaan
juutalaisuuteen ja kantamaan kaikki lain kuormat, jollei Paavali olisi nuhdellut häntä ja olisi
sillä tavalla vapauteen Kristuksessa ja evankeliumin totuuteen palauttanut pakanat ja Juutalaiset, jotka olivat tästä Pietarin esimerkistä
pahentuneet. Jos sentähden Pietarin synti tyysten selitettäisiin ja saatettaisiin ilmeisemmäksi,
olisi se sangen suuri, ja kuitenkin oli hän sen
tehnyt äkkipikaisuudesta ja pelvosta, eikä pahuudesta ja tietämättömyydestä. Näin helposti
saattaa yhden lankeemus taikka erehdys tuottaa muuassaan kauheita haittoja, jollei sitä oikaista. Vanhurskauttamisen opista ei siis saa
tehdä leikkiä, suotta emme myös sitä niin suurella ahkeruudella teroita ja yhtenään opeta.

66. Tässä on eroitus tehtävä, kuin ruokia
taitaan välttää kahdellaisesta syystä. Ensisti
veljelle palvelukseksi, kuin rakkautta yksin
katsotaan. Silloin ei ole yhtään vaaraa, vaan
hyvä on niin palvella heikkoa veljeä. Niin oli
Paavali itse tehnyt ja opettanut, 1 Kor. 9: 19–
22. Toiseksi niin, kuin vanhurskautettaisiin ja
autuutettaisiin syömätön syömättömyytensä
tähden, ja taas toisaalta ikään kuin tekisi syöjä
syntiä ja kadotettaisiin. Tässä olkoon rakkaus

68. Ja aivan ihmeellistä on, että sen teki
Pietari, niin mainio apostoli, joka ennen Jerusalemin kokouksessa oli melkein yksin lauseellansa todeksi näyttänyt, että uskovaiset
saavat vanhurskauden uskon kautta ilman lakia. Hän, joka ennen oli puolustanut evankeliumin totuutta ja vapautta, lankee nyt tämän
ihmeellisen tilan ja tapauksen kautta, että välttää laissa kiellettyjä ruokia, ja tulee niin suuren
pahennuksen syyksi ja rikkoo vastoin omaa

entistä päätöstänsä. Joka siis seisoo, katsotaan,
ett'ei hän lankee. Ei kukaan usko, kuinka vahingolliset ihmissäädyt ja menot ovat, joita
paitsi emme kuitenkaan saata olla. Mikä on
mailmassa tarpeellisempi, kuin laki ja sen
työt? Ja kuitenkin on vaara tarjona, että niistä
Kristuksen kieltäminen syntyy. Sillä laista tavallisesti kasvaa töihin uskallus. Mutta kussa
se on vallalla, siellä ei saata olla luottamusta
Kristukseen. Kristus siis helposti kielletään ja
hukataan, niinkuin Pietarista näemme, joka
tunsi vanhurskauttamisen opin paremmin, kuin
me. Kuinka helposti olisi hän työllänsä ja esimerkillänsä matkaansaattanut niin suuren vahingon, että kaikki pakanat olisivat luopuneet
Paavalin saarnasta, kadottaneet evankeliumin
ja Kristuksen y. m. ja tämän kaiken pyhyyden
varjolla. Sillä he olisivat taitaneet sanoa: tähän
asti olet, Paavali, opettanut, että me pitää vanhurskauttamaan sulasta armosta ilman lakia.
Nyt näet Pietarin tekevän toisin. Sillä hän välttää laissa kiellettyä ruokaa, ja osottaa niin esimerkillänsä, ettemme voi tulla autuiksi, jollemme ota vastaan ympärileikkausta ja pidä lakia y. m.
13 v. Ja muutkin Juutalaiset viekastelevat hänen kanssansa, niin että Barnabas
myös vieteltiin heidän ulkokullaisuudellansa.
69. Tässä selvään kuulet, että Paavali syyttää Pietaria ulkokullaisuudesta. Päin vastoin
syyttää Hieronymus Paavalia siitä. Jos Pietari
ulkokullaili, niin hän varmaan tiesi, mikä oli
totuus, mikä ei ollut totuus. Joka ulkokullailee,
ei hän tee syntiä tietämättömyydestä, vaan tieten pettää hän väärällä ja petollisella muodolla.
Ja muutki, sanoo hän, mielistyivät Pietarin ulkokullaisuuteen, niin että Barnabaski, Paavalin
kumppani, joka kauvan aikaa oli Paavalin
kanssa saarnannut pakanain seassa uskoa Kristukseen ilman lakia, vieteltiin samallaiseen ulkokullaisuuteen. Tässä on sinulle selkiästi Pietarin synti sanottu, joka oli ulkokullaisuus,
joka olisi pian ollut vastaan otetun evankeliumin perikato, joll'ei Paavali olisi ollut Pietaria
vastaan. Mutta ihmeteltävä asia on, että Jumala

yhden ainoan ihmisen kautta säilytti äsken perustetun seurakunnan ja itse evankeliumin.
Paavali yksinään seisoo, hän kadotti kumppaninsa Barnabaan, Pietari on häntä vastaan.
Näin taitaa välistä yksi ihminen kokouksessa
vaikuttaa enemmän, kuin koko kokous. Sen
paavisetki kirjoissansa tunnustavat ja kertoivat
esimerkiksi Paphnutiuksen, joka vastusti ja sai
voiton koko Nikean kokouksesta, joka oli etevin jälkeen apostolein kokousta Jerusalemissa.
70. Mutta tätä sanon minä, mitä suurimmalla uutteruudella oppiaksemme vanhurskauttamisen kappaletta, ja mitä puhtaimmin
eroittaaksemme evankeliumin laista, ja ollaksemme mitään ulkokullaisuudesta tekemätä, ja
hiuskarvaakaan kenellekkään välttämätä, jos
muuten tahdomme säilyttää evankeliumin totuuden ja uskon terveenä ja turmelemattomana, joka, kuten sanoin, sangen helposti tärvellään. Kaukana olkoon siis tässä järki, uskon vihollinen, joka synnin ja kuoleman ahdistaessa
ei turvaa uskon vanhurskauteen, sillä siitä ei se
mitään tiedä, vaan omaansa eli korkeinaan lain
vanhurskauteen. Mutta kohta kuin laki ja järki
paritetaan, on uskon puhtaus raiskattu. Ei mikään sodi tuimemmin uskoa vastaan, kuin laki
ja järki, ja näistä ei voiteta kumpaistakaan ilman suurta ahkeruutta ja työtä, ja kuitenkin pitää ne voitettaman, jos muuten tahdot vapahdettaa. Sentähden koska omatunto säikähtyy
laista, ja taistelee Jumalan tuomion kanssa, älä
silloin neuvottele järjen eikä lain kanssa, vaan
turvaa sulaan armoon ja lohdutuksen sanaan.
Käytä myös silloin itseäs juuri kuin et pitkinä
päivinä olisi kuullut mitään Jumalan laista, ja
astu siihen pimeyteen, kussa ei laki eikä järki
valaise, vaan paljas uskon arvoitus (tapauksiin
puettu puku) joka varmaan päättää vapahdettavansa Kristuksessa, lakia paitsi ja yli lain. Niin
johdattaa meitä evankeliumi ulos ja yli lain ja
järjen valon uskon pimeyteen, kussa ei lailla
eikä järjellä ole mitään virkaa. Myös lakia on
kuultava, mutta aikanansa. Koska Moses seisoo vuorella ja puhuttelee Jumalaa kasvoista
kasvoihin, ei ole hänellä silloin lakia, ei laadi
eikä säädä sitä, mutta astuttuansa alas vuorelta

on hän lain laatia ja hallitsee kansaa lailla.
Niin olkoon omatunto vapaa laista, mutta ruumis totelkoon lakia.

14 v. Mutta kuin minä sen näin, ett'ei he
oikein vaeltaneet evankeliumin totuuden
jälkeen.

71. Tästä kaikesta näkyy, että Paavali nuhteli Pietaria ei mistään halvasta asiasta, vaan
kristinopin pääuskonkappaleesta, joka Pietarin
ulkokullaisuuden kautta oli tuhaksi käymäisillään. Sillä siinä viekastelivat ynnä hänen kanssansa Barnabas ja muut Juutalaiset, jotka kaikki tekivät syntiä, ei tosin tietämättömyydestä ja
pahuudesta, vaan Juutalaisten pelvosta, joka
peitti heidän sydämmensä synkällä sumulla,
niin etteivät havainneet tekevänsä syntiä. Mutta se on sangen ihmeellinen asia, että niin mainiot miehet, Pietari, Barnabas ja muut, niin äkkiä ja helposti lankeevat juuri siinä työssä, jonka olivat tietäneet oikein tehdyksi ja jota ennen
olivat opettaneet oikein. Sentähden muistutti
Tohtori Staupits oikein, että omiin voimiimme
luottaminen on vaarallinen, vaikka olisimme
pyhät ja oppineimmat, ja jonkun asian hyvin
tunteneet. Sillä vielä siinäkin, kuin parhain
tunnemme, taidamme kuitenki langeta ja erehtyä, ei ainoastaan omaksi suureksi, vaan muidenki vahingoksi. Lukekaamme sentähden pyhää raamattua suurimmalla ahkeruudella ja
nöyryydellä, ja toden tiestä rukoilkaamme, ettemme kadottaisi evankeliumin totuutta.

73. Tämä on ihmeellinen esimerkki seurakuntain jaloimmista miehistä ja patsaista. Tässä on ainoasti Paavalin silmät avoinna, ja hän
näkee Pietarin, Barnabaan ja muitten Juutalaisten synnin, jotka viekastelivat yhdessä Pietarin
kanssa. Toisaalta eivät näe he itse syntiänsä,
jopa luulevat oikeinki tekevänsä ja rakkaudessa palvelevansa heikkoja Juutalaisia. Suurimmasti tarpeessa oli siis, ett'ei Paavali ole heidän syntiänsä kajoomata, vaan moittii sitä.
Hän syyttää siis julkisesti Pietaria, Barnabasta
ja muita, etteivät vaeltaneet oikein evankeliumin totuudessa, se on, että olivat poikenneet
evankeliumin totuudesta. Mutta sehän on suuri
asia, että Paavali syyttää Pietaria langenneeksi
ja evankeliumin totuudesta poikenneeksi. Niin,
kovemmin ei olisi hän voinut moittia häntä, ja
kuitenki kärsii tämä tätä kärsiväisenä ja luultavasti otti sen vastaanki suurella kiitollisuudella. Mutta ennen sanoin monella olevan evankeliumin, mutta ei evankeliumin totuutta. Samate sanoo Paavali tässä, etteivät Pietari, Barnabas ja muut Juutalaiset vaeltaneet oikein
evankeliumin totuuden jälkeen, se on, että
heillä tosin oli evankeliumi, mutta etteivät
vaeltaneet siinä oikein. Sillä vaikka mitä enin
saarnasivat evankeliumia, niin he kuitenkin
asettivat lain voimaansa ulkokullaisuudellansa,
joka ei saattanut ynnä evankeliumin totuuden
kanssa pysyä, mutta asettaa lain jälleen voimaansa, on voimattomaksi tehdä ja kukistaa
evankeliumin.

72. Emme ole siis mitään suurillakaan lahjoillamme, jollei Herra ole kanssamme. Kussa
hän jättää meidän, siellä ei auta viisautemme,
taitomme y. m. mitään. Jollei hän itse aina yllä
pidä meitä, siellä ei auta suurin taito, ei itseinkään autuuden oppi. Sillä kiusauksen hetkellä
saattaa heti tapahtua, että kaikki lohduttavat
paikat temmataan perkeleen kavaluuden kautta
pois silmistämme, ja sulat tuomitsevat paikat
kohtaavat ja vaivuttavat meitä. Oppikaamme
siis, että saatamme aivan helposti langeta ja
kumottaa, jos Jumala tempaa kätensä altamme
pois. Älköön siis kukaan upeilko ja kerskatko
omasta vanhurskaudestansa, viisaudestansa ja
lahjoistansa, vaan nöyryttäköön itsensä ja rukoilkoon apostolein kanssa: Herra, lisää meille uskoa! Luukk. 17: 5.

74. Joka siis oikein osaa eroittaa evankeliumin laista, hän kiittäköön Jumalaa, ja tietäköön olevansa Theologus, s. o. Jumalallisissa
asioissa oppineen. Kiusauksessa en tunne minä
vielä sitä niin varmaan, kuin minun pitäisi.
Mutta niin kuitenkin pitää ne eroitettaman, ettäs panet evankeliumin taivaaseen, ja lain
maan päälle, ettäs kutsut evankeliumin vanhurskauden taivaalliseksi ja jumalalliseksi, lain
(vanhurskauden) maalliseksi ja ihmiselliseksi,
ja ettäs yhtä tarkasti eroitat evankeliumin van-

hurskauden lain vanhurskaudesta, kuin Jumalaki tarkasti eroitti taivaan maasta, valkeuden
pimeydestä, päivän yöstä. Evankeliumin vanhurskaus olkoon valkeus ja päivä, lain jälleen
pimeys ja yö, ja suokoon Jumala, että ne vielä
kauvemmaksi osaisimme eroittaa! Sentähden,
jos on kysymys uskosta ja omastatunnosta,
suljettakoon laki päänänsä ulos, ja jätettäköön
maan päälle; jos töistä, silloin sytytettäköön
töitten eli lain vanhurskauden yölamppu. Niin
paistakoon tämä aurinko ja ääretön evankeliumin ja armon valkeus päivällä, mutta lain
lamppu yöllä. Sentähden ajatelkoon synnin
tunnosta säikähtynyt omatunto näin: nyt asioitaan maan päällä, siellä aasi työskennelköön,
orjana olkoon ja päällensä pantua kuormaansa
kantakoon, s. o. olkoon ruumis jäseninensä
lain alla. Mutta koska taivaaseen astut, jätä
aasi kuormineen maan päälle. Sillä omallatunnolla ei ole mitään tekemistä lain, töitten ja
maallisen vanhurskauden kanssa. Niin pysyy
aasi laaksossa, mutta omatunto astuu Isaakin
(Lue 1 Mos. 22 Luku) kanssa vuorelle, laista ja
töistä varsin tietämätönnä, katsoen ainoastaan
syntein anteeksi antamusta ja sulaa vanhurskautta, joka Kristuksessa on tarjottu ja lahjoitettu.
75. Maallisessa hallituksessa toisappäin
ankarimmasta vaadittakoon lain kuuliaisuutta.
Siinä älköön muistettako evankeliumia, omaatuntoa, armoa, syntein anteeksi saamista, taivaallista vanhurskautta, Kristusta, vaan ainoasti Mosesta, lakia ja töitä. Kuin tämän eroituksen tarkoin pidät, ei mene kumpikaan rajainsa
yli, vaan laki pysyy ulkona taivaasta, se on, ulkona sydämmestä eli omastatunnosta. Sitä vastaan pysyy evankeliumin vapaus ulkona maasta, se on, ulkona ruumiista ja sen jäsenistä.
Kohta siis kuin laki ja synti tulevat taivaaseen,
se on, omaantuntoon, kohta sysättäköön sieltä
ales; sillä Jumalan vihaa ja tuomiota pelkäävän
omantunnon ei pidä tietämän mitään laista ja
synnistä, vaan ainoasti Kristuksesta. Ja taas,
koska armo, vapaus y. m., tulee maan päälle,
se on, ruumiiseen, niin sanottakoon: ei sinun
sovi oleskella ruumiillisen elämän läätissä ja

liassa, vaan astu ylös taivaaseen y. m.
76. Tämän lain ja evankeliumin eroituksen
oli Pietari sekoittanut ulkokullaisuudellansa, ja
uskovaisille niin tavoin opettanut, että he tarvitsivat vanhurskautettaa ynnä evankeliumin ja
lain kautta. Tätä ei saattanut Paavali kärsiä,
sentähden nuhtelee hän Pietaria, ei saattaaksensa häntä häpiään, vaan jälleen puhtaasti
eroittaaksensa nämät kaksi, että nimittäin laki
vanhurskauttaa maan päällä, mutta evankeliumi taivaassa. Paavi ei ole ainoasti sekoittanut
lakia evankeliumiin, vaan on evankeliumista
tehnyt paljaita lakeja, sellaisia, jotka ovat sulia
komennoita; niin, hän on sekoittanut maalliset
ja hengelliset yhteen, joka on toden saatanallinen ja helvetillinen sekoitus.
77. Tämä kappale lain ja evankeliumin
eroituksesta on välttämättömästi tarpeellinen
tietää, kuin se sisältää koko kristinopin ytimen.
Sentähden harrastakoon jokainen jumalisuuden harjoittaja oppia eroittamaan ne, ei ainoastansa sanoilla, vaan myös mielellä ja koetuksella, se on, sydämmessä ja omassatunnossa.
Muuten on, mitä sanoihin tulee, niiden eroittaminen helppo. Mutta kiusauksessa tunnet
evankeliumin olevan omassatunnossa harvoin
käyneen vieraan, lain päin toisin alinomaisen.
Sillä järjellä on luonnostaan lain tunto. Sentähden koska omatunto säikähtyy synnistä, jonka
laki osoittaa ja lisäntää, niin sano: aika on
kuolla, aika elää, aika on kuulla lakia, aika
ylenkatsoa lakia, aika kuulla evankeliumia,
aika olla evankeliumista tietämätön. Välttäkäät
nyt laki, ja tulkaan evankeliumi siaan, sillä nyt
ei ole aika kuulla lakia, vaan evankeliumia. –
Mutta et ole tehnyt mitään hyvää, vaan raskaasti syntiä. Aivan niin, mutta minulla on
syntein anteeksi saaminen Kristuksen kautta,
jonka tähden kaikki syntini ovat minulle anteeksi annetut. Mutta ollessas ilman omantunnon kamppausta, ja koska ulkonainen kutsumus on toimitettava, silloin, jos olet sanan palvelia, esivallan persona, aviopuoliso, opettaja,
oppilas y. m., ei ole aika kuulla evankeliumia,
vaan lakia, silloin toimita kutsumustas j. n. ed.

Sanoin minä Pietarille julkisesti kaikkein kuullen: jos sinä, joka Juutalainen olet,
pakanain tavalla elät, ja et Juutalaisten,
miksis vaadit pakanoita Juutalaisten tavalla
elämään?
78. Se on: sinä olet Juutalainen, jota laki
velvoittaa elämään Juutalaisten tavalla, se on,
olemaan syömätä laissa kiellettyjä ruokia, ja
elät kuitenki vaikka Juutalainen pakanain tavalla, se on, teet rohkiasti vastoin lakia, rikot
sen ja maahan poljet. Sillä sinä syöt (ja siinä
oikein teet) yhteisiä eli saastaisia ruokia, kuin
pakana ainaki, joka on laista vapaa. Mutta sillä, että, säikähtyneenä juutalaisuudesta kääntyneitten veljein läsnä-olosta, nyt olet laissa kiellettyjä ruokia syömätä ja pidät lakia, vaadit
sinä pakanoita elämään Juutalaisten tapaan, se
on, pitämään lakia pakosta. Sillä tällä esimerkillä, että olet saastaisia ruokia syömätä, saatat
pakanat näin ajattelemaan: Pietari välttää nyt
pakanain ruokia, joita hän ennen söi, sentähden täytyy meidänkin välttää niitä ja elää Juutalaisten tavoin, muuten emme ole vanhurskaita, emmekä tule autuiksi. Näethän siis, ettei
Paavali nuhtele Pietaria tietämättömyydestä,
sillä hän tiesi aivan hyvin, saavansa syödä
kuitten pakanain parissa tahtoisi, vaan ulkokullaisuudesta, jolla hän vaati pakanat elämään
Juutalaisen tavan jälkeen.
79. Tässä minä jälleen muistutan, että elää
Juutalaisten tavan jälkeen ei ole itsessänsä synti, sillä asia on sama, joko syöt sian taikka
muuta lihaa. Mutta elää Juutalaisen tavan jälkeen niin muodoin, ettäs omantunnon tähden
vältät muutamia erinäisiä ruokia, se on – kieltää Kristuksen, ja kumota evankeliumin. Koska sen tähden Paavali havaitsi Pietarin työn
sitä tarkoittavan, niin panee hän vastaan, ja sanoo hänelle: sinä tiedät lain pitämisen tarpeettomaksi vanhurskauteen, jonka saamme yksin
Kristuksen kautta, ja sentähden et pidä lakia,
vaan rikot sen, ja syöt kaikellaisia. Kuitenki
vaadit sinä yhtäkaikki esimerkilläs pakanat
lankeemaan Kristuksesta lakiin, kuin annat
heille tilan näin ruveta ajattelemaan: paljas
usko ei vanhurskauta, vaan siihen lisäksi vaa-

ditaan laki ja töitä, ja sen näyttää Pietari omalla esimerkillänsä; sentähden on ynnä uskon
kanssa Kristukseen lain pitäminen tarpeellinen, jos tahdot vanhurskautettaa. Pietari loukkasi siis tällä työllänsä ei ainoasti opin puhtautta, vaan myös kristillisen uskon ja vanhurskauden totuutta. Sillä siitä päättivät pakanat
lain tarpeelliseksi vanhurskauteen. Sellaisen
erhetyksen voimassa ollessa on Kristus hyödytön.
80. Tästä siis selvästi näkyy, mikä tämän
eripuraisuuden ja riidan tarkoitus Paavalin ja
Pietarin välillä oli. Paavali menettelee vakaasti
ja täydestä sydämmestä, eikä nuhtele häntä
muodoksi. Mutta Pietari oli, kuten teksti selvästi osottaa, viekastellut, ja siitä nuhtelee häntä Paavali. Sentähden ei ole Paavalissa teeskelemistä, vaan puhdas ja kristillinen vakuus ja
pyhä kopeus, joka olisi ollut moitittava, jos
Pietari olisi tehnyt jonkun keviän synnin, eikä
olisi rikkonut kristin opin pääkappaletta vastaan. Mutta kun Pietarin viasta evankeliumin
totuus on vaarassa, ei tahdo eikä taida Paavali
jättää sitä puolustamata. Säilyttääksensä sen
eheänä, ei huoli hän Pietarista, Barnabas ja
kaikki muut eivät ole mitään.
81. Sentähden tekevät Porfyrius ja Julianus vääryyttä Paavalille, kuin parjaavat häntä,
että hän oli nuhdellut Pietaria sulasta ylpeydestä. Niin järkiki, jos vaan katsotaan asian tarkoitusta, vaaditaan tunnustamaan, että on parempi panna Pietari oheen, kuin että Jumalan
majesteetti välttää taikka usko saatetaan vaaraan. Sillä tässä on kysymyksessä tämä asia:
taikka on Pietari vakaasti oijennettava, taikka
Kristus hukattava. Tässä pikemmin hukkukoon
Pietari, ja menköön helvettiin, jollei toisin taida tapahtua, kuin että Kristus kadotetaan. Tähän mieleen täytyy Porfyriuksen ja kaikkein
suostua, eikä kukaan voi kieltää Paavalin tässä
tehneen hyvin ja hurskaasti. Mutta jos olisi ollut riita muusta asiasta (niinkuin riita Paavalin
ja Barnabaan välillä. Ap. T. 15: 39, joka oli sulaa pilaa ja mitätön asia tämän rinnalla), silloin
olisi Paavali taitanut antaa myöden. Mutta tässä julki painavassa asiassa ei sopinut hänen ol-

lenkaan välttää. Samate kerskatkoon myös jokainen kristitty Paavalin tilassa. Rakkaus kärsii, uskoo ja toivoo kaikki (1 Kor. 13: 7), usko
sitä vastaan hallitsee, käskee, riemuitsee voitosta, ei vältä ketään, vaan kaikkein pitää alentuman sen alle ja sitä välttämän; mailman kansain, kuningasten, tuomareitten, niinkuin Ps. 2:
10, 11, sanoo: nyt te kuninkaat ymmärtäkäät, ja te maan tuomarit antakaat teitänne
kurittaa. Palvelkaat Herraa pelvossa ja
iloitkaat vavistuksessa – – ettette hukkuisi
tiellä. Niin on siis uskon vaikutus, virka ja avu
perin toinen kuin rakkauden.
82. Sentähden on koko mahti tässä sanassa: vaadit pakanoita Juutalaisten tavalla
elämään, se on, vaadit heitä luopumaan armosta ja uskosta lakiin ja töihin, ja kieltämään
Kristuksen, kuin olisi hän turhaan kärsinyt,
kuollut y. m. Sana vaadit sisältää kaikki ne
vaarat ja synnit, joita vastaan Paavali halki
koko epistolan ankarasti karkaa ja joita suurentaa. Sillä niin kauvan kuin tämä vaade eli tarpeellisuus pysyy, täytyy uskon hukkua, jonka
hukuttua ja kukistettua, kaikki Jumalan lupaukset ovat turhat, kaikki p. Hengen lahjat
tallatut, ja kaikkein ihmisten täytyy suoraan
hukkua ja kadotettaa. Monta samallaista omaisuutta antaa Paavali halki koko tämän epistolan lain vanhurskaudelle.
83. Koska siis työskenteleminen lain kanssa on niin vahingollinen, ja koska se lankeemus on niin keviä ja suuri ikään kuin pudottaisiin korkiasta taivaasta helvettiin, niin opetelkoon jokainen kristitty mitä tarkimmin eroittamaan ne kaksi keskenänsä. Sallikoon tosin lain
hallita ruumista ja sen jäsenitä, vaan ei omaatuntoa. Sillä sitä ruhtinatarta ja morsianta ei
pidä saastutettaman lailla, vaan säilytettämän
turmelemattomana yhdelle ja ainoalle yljällensä, Kristukselle, niinkuin Paavali (2 Kor. 11: 2)
sanoo: minä olen teitä kihlannut yhdelle
miehelle y. m. Olkoon siis sen morsiusvuode
ei alhaisessa laatikossa, vaan korkialla vuorella, kussa levätköön ja hallitkoon Kristus yksin,
joka ei peljätä, eikä ahdista syntisiä, vaan lohduttaa heitä, antaa heille synnit anteeksi ja au-

tuuttaa. Älköön sentähden säikähtynyt omatunto muuta ajatelko, muusta tietäkö, muuta
asettako Jumalan vihaa ja tuomiota vastaan,
kuin Kristuksen sanan, joka on armon, syntein
anteeksi antamuksen, autuuden ja ijankaikkisen elämän sana. Mutta tämän tehdä on korkia
ja vaikein asia. Sillä ihmisen järki ja ihmisen
luonto ei pysy lujasti Kristuksen helmassa,
vaan kiepahtaa äkistä ajattelemaan lakia ja
syntiä, ja pyytää niin alati olla vapaa lihan jälkeen, mutta orja ja sidottu omantunnon suhteen.
84. Paavali käsitti tässä Pietarin edessä
vanhurskauttamisen opin lyhyesti näihin sanoihin: jos sinä, joka Juutalainen olet y. m. Näihin sanoihin saakka: sentähden ettei yksikään liha y. m., kusta alkaen hän taas kääntää
puheensa Galatalaisten puoleen. Mutta nämät
sanat puhui hän Pietarille, ei opettaaksensa,
vaan vahvistaaksensa häntä, koko seurakunnan
läsnä-ollessa ja kuullessa. Hän sanoo Pietarille:
15 v. Me jotka olemma Juutalaiset luonnon puolesta, ja emme syntiset pakanoista.
85. Se on: luonnosta olemma Juutalaiset,
jotka synnymme lain vanhurskauteen, ja saamme lain syntymisellämme, ei omasta vapaudesta, niinkuin pakanat, vaan luonnosta on meillä
lain vanhurskaus, kuten Paavali ylempänä 1:
14 sanoo itsestänsä: minä olin ylön kiivas
isäin säätyin tähden y. m. Jos me sentähden
lasketaan pakanain rinnalle, emme ole syntiset
ilman laita ja töitä, niinkuin pakanat, vaan synnymme ja kasvatetaan Juutalaisina ja hurskaina. Hurskautemme alkaa heti syntymisestämme, sillä Juutalaisuus on syntynyt myötämme.
Sillä Jumala käski, 1 Mos. 17: 10–14, Abrahamia ympärileikkaamaan kaikki poikalapset
kahdeksantena päivänä. Tämän lain ympärileikkauksesta otti sitte Moses isiltä ja vahvisti
sen. Turhaa ei siis ole, että luonnostamme
olemme Juutalaisia, mutta vaikka meille on
suotu, että luonnostamme olemme vanhurskaita, synnymme lakiin ja sen töihin, emmekä ole
syntisiä, niinkuin pakanat, emme kuitenkaan
sentähden ole Jumalan edessä vanhurskaita.

86. Mutta vaikka näyttäisit minulle mitä
parhaimman Juutalaisen, joka on syntynyt
hurskas, ja aivan täydellisesti pitänyt lain hamaasta nuoruudesta, niin ei hän kuitenkaan
sentähden ole Jumalan edessä vanhurskas. Tosin olemma ympärileikatut, mutta ei meitä sentähden vanhurskauteta. Sillä se on vain vanhurskauden merkki, Rom. 4: (11), eikä Abrahamin uskossa ympärileikattuja lapsia autuutettu ympärileikkauksen, vaan uskon tähden.
Ja vaikka siis olemma syntyneet Juutalaiset ja
pyhät, ja saatamme pakanoita vastaan kerskata, että meillä on lain vanhurskaus, jumalanpalvelus, lupaukset, esi-isät, joka tosiaan on
suuri kunnia, niin emme kuitenkaan sentähden
ole vanhurskaat Jumalan edessä, emmekä pakanoita paremmat.
87. Tästä on siis varsin selvä, ettei Paavali
tässä puhu komennoista, juurikuin ne olisivat
Kristuksen tultua kuoleman tuottavia, niinkuin
Origenes ja Hieronymus luulevat. Vaan hän
puhuu aivan vakaasta ja suuresta asiasta, Juutalaisten synnystä, joista hän sanoo, etteivät
ole vanhurskaita, vaikka he syntyvät pyhinä,
ympärileikataan, pitävät lain, kutsutaan Jumalan kansaksi, ja vaikka heillä on heidän kerskauksensa, testamentit, esi-isät, jumalanpalvelus, Jumala, Kristus, lupaukset, niissä elävät ja
niistä kerskaavat, niinkuin he Joh. 8: 33 sanovat: me olemme Abrahamin siemen; niin
myös v. 41: meillä on yksi Isä, Jumala, ja
Rom. 2: 17, sinä kutsutaan Juutalaiseksi y.
m. Pietari, Paavali ja muut apostolit olivat siis
tosin Jumalan lapsia, vanhurskaita lain jälkeen,
jopa Kristuksen apostoleitakin, mutta sentähden eivät he kuitenkaan olleet vanhurskaat Jumalan edessä. Jos siis ikäänkuin yhteen kimppuun käsittäisit nämät kaikki, lain, työt ja sen
vanhurskauden, ympärileikkauksen, lasten oikeuden, testamentit, lupaukset, apostoliviran y.
m., niin ei kuitenkaan niitten kautta saada kristillistä vanhurskautta, kuin eivät ne ole usko
Kristukseen, joka yksinänsä (niinkuin jälestä
päin kuullaan), vanhurskauttaa, eikä laki j. n.
ed., ei että laki sentähden olisi paha ja kirottu.
Sillä ei lakia, ympärileikkausta, jumalanpalve-

lusta y. m., kirota sentähden etteivät ne vanhurskauta, vaan sentähden kieltää Paavali niiltä vanhurskauttamisen voiman, että väärät
apostolit väittivät ihmiset niiden kautta ilman
uskota, ainoastaan ex opere operato, se on niiden paljaan pitämisen tähden, vanhurskautettavan ja autuutettavan. Sitä ei saattanut Paavali
kärsiä. Sillä kussa usko lakkaa, siellä ovat
kaikki, laki, ympärileikkaus, lapsen oikeus,
temppeli, jumalanpalvelus, lupaukset, kuolettavaisia, niin eipä Jumala ja Kristuskaan itse ilman uskota mitään hyödytä. Sentähden puhuu
Paavali sievästi ja yhteisesti kaikkia vastaan,
kuin uskoa vastustaa, eikä ainoasti komentoja
vastaan.
16 v. Että me tiedämme, ett'ei ihminen
lain töiden kautta vanhurskaaksi tule, vaan
uskon kautta Jesuksen Kristuksen päälle.
88. Sanalla lain työ on aivan laaja merkitys ja on erinomaisen sopiva sana. Tästä muistutan suruttomain ja laiskain kouluviisasten ja
munkkein tähden, jotka tyhmillä ja jumalattomilla selityksillänsä, joita eivät itsekkään ymmärrä, himmentävät ja turmelevat tällaiset
Paavalin sananparret ja koko Paavalin opin
vanhurskauttamisesta. Ymmärrä siis aivan yksinkertaisesti lain työ siksi, kuin on armoa
vastaan. Kaikki kuin ei ole armoa, on laki,
joko kansallinen, komennollinen taikka kymmenkäskyt. Jos siis tekisit lain työn tämänki
käskyn jälkeen: sinun pitää rakastamaan
Herraa sinun Jumalaas kaikesta sydämmestäs y. m. Mth. 22: 37 (jota, ohimennen sanottu,
ei yksikään ihminen ole tehnyt eikä tee), et
kuitenkaan vanhurskautettaisi Jumalan edessä,
sentähden ettei yhtään ihmistä vanhurskauteta
lain töistä. Mutta tästä puhumme edespäin laviammin.
89. Lain työ merkitsee siis Paavalin (kirjoissa) koko lain työtä, joko se on kirkonmenoin jälkeen eli kymmenen käskyn jälkeen.
Mutta jollei kymmenen käskyn työ vanhurskauta, paljo vähemmin ympärileikkaus, joka
on seremonialain (kirkonmenollinen) työ. Sentähden koska Paavali sanoo, (niinkuin hänen
tapansa on): ”ei ihminen vanhurskauteta laista,

eli lain töistä”, niin puhuu hän suoraan koko
laista, pannen uskon vanhurskauden vastasuuten koko lain vanhurskautta, joka voidaan aikoin saada lain jälkeen joko Jumalan avulla,
eli ihmisellisellä (voimalla); sentähden, sanoo
hän, ei sanota ihmistä vanhurskaaksi Jumalan
edessä. Uskon vanhurskauden jälleen lukee Jumala lahjaksi, laupiudesta, Kristuksen tähden.
Sentähden sanoo hän suurella painolla: lain
töistä. Sillä epäilemätä on laki pyhä, vanhurskas, hyvä, sentähden ovat myös lain työt pyhiä, vanhurskaita, hyviä, ja kuitenkaan ei vanhurskauteta ihmistä niiden kautta Jumalan
edessä.
90. Hyljättävä on siis Hieronymuksen ja
muiden mieli, jotka uneksivat, ettei Paavali
puhu tässä töistä kymmenen käskyn jälkeen,
vaan töistä seremonialain jälkeen, mutta he
ovat kuitenki vaaditut tunnustamaan, että seremonia säännötkin olivat hyviä ja pyhiä. Sillä
ympärileikkaus ja muut säännöt temppelipalveluksesta y. m. olivat pyhiä ja hurskaita; sillä
Jumala oli käskenyt ja säättänyt ne yhtä hyvin,
kuin siveyslainkin. Tässä he sanovat: mutta
Kristuksen tultua ovat ne kuoleman tuottavia.
Sen ovat miettineet omasta päästänsä. Sitte ei
puhu Paavali tässä ollenkaan pakanoista, joille
komennot tuottaisivat kuoleman, vaan Juutalaisista, joille ne olivat hyviä. Niitä noudatti
Paavali itse. Ei taitanut siis seremonialaki silloinkaan, koska se oli pyhä, hurskas ja hyvä,
vanhurskauttaa.
91. Ei puhu Paavali sentähden vain siitä
lain osasta, joka itse on sekä hyvä että pyhä,
vaan koko laista, ett'ei (mikään) työ lain jälkeen tehty vanhurskauta. Ei hän liion nimitä
lain synti eli lihan työ, vaan lain työ, se on,
työ, joka on tehty lain jälkeen. Sentähden olla
tappamata, huorin tekemätä y. m., joko sitten
tapahtuu luonnon voimasta, ihmisen voimilla,
vapaasta tahdosta, taikka Jumalan lahjasta eli
jumalallisesta voimasta, niin ei se kuitenkaan
vanhurskauta.
92. Mutta lain töitä taittaan tehdä taikka
ennen vanhurskauttamista taikka jälkeen vanhurskauttamisen. Ennen vanhurskauttamista on

pakanoissakin ollut monta hyvää miestä, niinkuin Xenophon, Aristides, Fabius, Cicero,
Pomponius Atticus, jotka ovat täyttäneet lain
ja tehneet jaloja töitä. Cicero kärsei miehuullisesti kuoleman hyvän ja oikean asian tähden.
Pomponius oli totuutta rakastava ja luja mies,
joka ei koskaan puhunut taikka kärsinyt valhetta. Mutta lujuus ja totuus ovat parhaimpia
avuja ja kauniimpia lain töitä, mutta niiden
tähden eivät taitaneet kuitenkaan vanhurskautettaa. Vanhurskauttamisen jälkeen tekivät Pietari, Paavali ja kaikki kristityt lain töitä, ja ei
heitä kuitenkaan vanhurskauteta niistä. En
minä tiedä mitään kanssani, sanoo Paavali,
mutta en minä sentähden vanhurskautettu
ole.” 1 Kor. 4: 4. Tästä selkiään näkyy, että
hän puhuu koko laista ja koko lain töistä, eikä
synneistä lakia vastaan.
Järkiviisasten jumaluusoppi.
93. Kirottava on siis paavilaisten vahingollinen ja jumalaton luulo, jotka opettavat, että
työ paljaana työnä ansaitsee armon ja synneistä päästön. Sillä he sanovat: hyvä työ, joka on
tehty ennen armoa, on voimallinen tuottamaan
armon sillä tavalla, että ihminen sen kautta tulee soveliaaksi vastaanottamaan armon (de
congruo). Mutta se työ, jonka ihminen tekee,
saatuansa armon, ansaitsee ijankaikkisen elämän sillä tapaa, että se saattaa ihmisen mahdolliseksi sitä nauttimaan (de condigno). Ensimerkiksi, jos ihminen, eläessänsä kuolettavassa synnissä ilman armoa, tekee hyvästä luonnollisesta taipumuksesta jonkun hyvän työn, se
on, lukee taikka kuulee messua, antaa almua y.
m., niin hän ansaitsee armon sitä vastaavalla
tavalla. Ja sillä tavalla armon saanneena tekee
hän saman työn kautta sellaisen työn, joka ansaitsee ijankaikkisen elämän. Ensi alussa ei ole
Jumala velvollisemme, mutta kuin hän on
hyvä ja vanhurskas, niin sopii hänen hyväksyä
sellaisen työn, vaikka sen on tehnyt ihminen,
joka elää kuolettavassa synnissä, ja antaa armon sellaisesta palveluksesta. Mutta sitte kuin
ihminen on tullut armoon on Jumalaki tullut
velvolliseksi, ja oikeuden jälkeen on hän vaadittu antamaan ijankaikkisen elämän, sillä sel-

lainen työ ei ole enää paljas vapaan tahdon
työ, itsessänsä hyvä työ, vaan on työ siinä armossa, joka saatti ihmisen Jumalalle otolliseksi, se on, rakkaudesta.
94. Tämä on anttikristikunnan autuusoppi,
josta tässä puhun sentähden, että Paavalin oppi
paremmin käsitettäisiin; sillä kuin vastakohtaiset asiat asetetaan rinnakkain ymmärretään ne
selvemmin. (Tätä teen vielä senki tähden) että
selvästi nähtäisiin, kuinka kauvas nämät sokiat
ja sokiain taluttajat ovat erehtyneet totuudesta,
ja kuinka he tällä jumalattomalla ja häpäsevällä opillansa ovat ei ainoasti pimittäneet, vaan
myös suoraan poistaneet evankeliumin ja peittäneet Kristuksen. Sillä jos minä eläessäni
kuolettavassa synnissä voin tehdä jonkun,
vaikka vähäisenki työn, joka on ei ainoasti
luonnostansa Jumalalle otollinen, vaan voi ansaita armon de congruo, ja jos minä, saatuani
armon, voin tehdä töitä armossa, se on rakkaudessa ja ansaita oikeuden jälkeen ijankaikkisen
elämän; mihin sitte tarvitsen Jumalan armoa,
synnin päästöä, lupausta, Kristuksen kuolemaa
ja voittoa? Niin onpi Kristus minulle kokonansa hyödytön. Sillä onhan minulla vapaa tahto
ja voimia tehdä hyvä työ, jolla ensin ansaitsen
armon de congruo, ja sitte ijankaikkisen elämän de condigno.
95. Tämmöisiä eriskummallisia hirviöitä ja
kauhistavia häväistyksiä pitäisi tyrkytettämän
Turkille ja Juutalaisille, eikä Kristuksen seurakunnalle. Tämä asia kyllä selvästi osottaa, ett'ei paavilla ja hänen pispoillansa, tohtoreillansa, munkeillansa y. m. Ole ollut vähintäkään
tietoa eikä huolta hengellisistä asioista, eivätkä
ole surreet hyljätyn ja surkiasti raiskatun lauman autuudesta. Sillä jos hiukankin olisivat
ymmärtäneet, mitä Paavali kutsuu synniksi,
mitä armoksi, eivät olisi tunkeneet kristikansalle sellaisia kauhistuksia ja jumalattomia lörpötyksiä. Kuolettavalla synnillä ymmärtävät
he ainoasti ulkonaista, lakia vastaan tehtyä
työtä, tietysti murhaa, huoruutta, varkautta y.
m. Eivät nähneet kuolettavaksi synniksi tuntemattomuutta Jumalasta, Jumalan vihaamista ja
ylönkatsomista sydämmessä, ei kiittämättö-

myyttä ja nurinaa Jumalaa vastaan, ei kuulemattomuutta Jumalan tahdolle; eivät he huomanneet, ett'ei liha taida muuta ajatella, puhua
ja tehdä kuin mitä on Jumalaa vastaan ja perkeleen mieliksi. Jos olisivat huomanneet nämät
pahimmat vammat ihmisluonnossa, eivät olisi
niin jumalattomasti lörpötelleet ansiostamme
(de congruo ja de condigno).
96. Sentähden on nimen oman ja hyvin
selvästi sanottava, mitä on jumalaton ja syntinen kuolettavassa synnissä. Sepä on juuri sellainen pyhä ulkokullattu ja verikoira, millinen
Paavalikin oli, koska hän matkusti Damaskuun
vainoomaan Jesusta Nasareenusta, hävittämään evankeliumin oppia, surmaamaan uskovaisia ja kokonansa kukistamaan Kristuksen
seurakuntaa. Nämät varmaan olivat suurimpia
ja kauhistavaisimpia syntejä Jumalaa vastaan,
mutta niitä ei taitanut Paavali nähdä. Sillä jumalaton kiivaus Jumalan puolesta oli sokaissut
hänen niin, että hän piti nämät ilkiät rikokset
suurimpana vanhurskautena, jumalanpalveluksena ja Jumalalle otollisimpana kuuliaisuutena.
Kai tällaiset pyhät, jotka puolustavat sellaisia
kauheita syntejä parhaimpana vanhurskautena,
ansaitsisivat armon?
97. Me teemme siis Paavalin kanssa kokonansa valheeksi kaiken ansion (de congruo ja
de condigno), ja julistamme lujalla uskalluksella sellaiset haaveksimiset sulaksi saatanan
ivaksi, joita ei koskaan työllä eikä esimerkillä
ole todeksi näytetty. Sillä ei Jumala ole koskaan yhdellekkään ihmiselle antanut armoa ja
ijankaikkista elämää ansiosta (de congruo taikka de condigno). Sentähden ovat nämät kouluviisasten tutkinnot congrui ja condigni ansiosta
paljaita turhia tarinoita ja laiskain ihmisten näkyjä ja unia olemattomista asioista, joiden nojalla kuitenki koko paavikunta on perustettu ja
joihin se tänäpänäki vielä nojaa. Sillä jokaisella munkilla on tällainen ajatus: pyhän säädyn
pitämällä voin ansaita armon (de congruo),
mutta töilläni, saatuani armon, taidan koota
niin suuren läjän ansioita, että se hyvin ulottuu
ansaitsemaan ei ainoasti minulle itselleni ijankaikkista elämää, vaan myös muille jakamaan

ja myymään. Näin opettivat ja elivät kaikki
munkit ja, puolustaaksensa tätä julkista häväistystä Kristusta vastaan, panevat paaviset vieläki kaikki voimansa liikkeelle. Ja jota pyhempi
ulkokullattu ja tekopyhä joku ihminen on, sitä
pahempi evankeliumin vihollinenkin on hän.
Oikia muoto opettaa siitä kristillisesti.
98. Mutta oikia kristinoppi on tämä, että
ihminen ensin tuntee laista itsensä syntiseksi,
jolle on mahdotonta ainoaakaan hyvää työtä
aikoin saada. Sillä laki sanoo: sinä olet paha
puu, sentähden sotivat kaikki, mitäs ajattelet,
puhut ja teet, Jumalaa vastaan. Sentähden et
taida ansaita Jumalan armoa töilläs. Mutta yritätkö sitä, niin saatat pahan pahemmaksi, sillä
kuin sinä olet paha puu, niin et saata toisellaisia hedelmiäkään kantaa, kuin pahoja, se on,
syntiä; sillä kaikki kuin ei uskosta ole, se on
synti. Rom. 14: 23. Tahtoa siis töillä ansaita
armoa, on tahtoa synneillä sovittaa Jumalaa,
joka ei muuta ole, kuin lisätä syntiä synneillä,
pilkata Jumalaa ja kehoittaa häntä vihaan.
Koska ihminen nyt näin opetetaan laista, peljätetään ja nöyryytetään, ja totuudessa näkee
synteinsä suuruuden, eikä löydä itsessänsä rahtuakaan rakkautta Jumalaa kohtaan, niin hän
vanhurskauttaa Jumalan sanassansa, ja tunnustaa olevansa vikapään ijankaikkiseen kuolemaan ja kadotukseen. Kristinopin ensimmäinen osa on siis parannuksen ja itsensä tuntemisen saarna.
99. Toinen osa on: jos tahdot autuaaksi tulla, niin et saa autuutta töillä, vaan Jumala lähetti ainokaisen Poikansa mailmaan, että me
hänen kauttansa eläisimme. Hän on ristiinnaulittu, kuollut sinun tähtes, ja uhrasi omassa
ruumiissansa sinun syntis. (1 Piet. 2: 24.) Siinä
ei ole valmistusta eli työtä armon (voittamiseksi), vaan sula viha, synti, pelko, kuolema. Laki
osottaa sentähden ainoastaan synnin, peljättää
ja nöyryyttää, ja valmistaa sillä tavalla vanhurskauttamiseen, ja kurittaa Kristuksen tykö.
Sillä Jumala ilmoitti sanansa kautta tahtovansa
olla meille armollinen Isä, joka, kuin emme
voi mitään ansaita, tahtoo ansiotamme paitsi
lahjoittaa meille ilmaiseksi syntimme anteeksi,

vanhurskauden ja ijankaikkisen elämän Kristuksen tähden. Sillä Jumala on se, joka ilmaiseksi jakaa lahjansa kaikille, ja sepä onkin hänen Jumaluutensa kiitos. Mutta tätä Jumaluuttansa ei voi hän varjella vastoin itsehurskaita,
jotka eivät tahdo lahjaksi vastaanottaa häneltä
armoa ja ijankaikkista elämää, vaan tahtovat
ansaita sen omilla töillänsä, sentähden tahtovat
he suoraan ryöstää häneltä Jumaluuden kunnian. Taitaaksensa nyt säilyttää sen, täytyy hänen ensin lähettää lain, joka ikään kuin ukon
välähys ja jyrinä taivaasta peljättää ja särkee
nämät sangen kovat kalliot.
100. Tämä lyhyesti on kristinoppimme
ydin kristillisestä vanhurskaudesta vastoin
kouluviisasten kauhistuksia ja hirviöitä congrui ja condigni ansiosta eli vastoin töiden ansiota ennen ja jälkeen armon. Sillä sellaisia mitättömimpiä unia ovat omasta päästänsä miettineet suruttomat ihmiset, joita ei koskaan ole
harjoitettu kiusauksissa eikä totisen synnin ja
kuoleman pelvon kautta, ja jotka siis eivät ymmärrä, mitä niistä puhuvat taikka opettavat.
Sitte eivät taida myös näyttää ainoaakaan esimerkkiä töistä ennen armoa ja armon jälkeen.
Ne ovat siis tyhjiä tarinoita, joilla paaviset pettävät itsensä ja muita. Syynä on: selvimmästi
sanoo Paavali tässä, ettei ihmistä vanhurskauteta lain töistä, joko ne käyvät armon edellä
(joista tässä onki puhe), taikka seuraavat armoa. Tästä siis näet, ettei kristillinen vanhurskaus ole meissä asuva omaisuus, niinkuin järkiviisaat sanovat, koska opettavat seuraavalla
tavalla.
Kouluviisasten autuusoppi.
101. Koska ihminen tekee jonkun hyvän
työn, mielistyy Jumala siihen ja vuodattaa häneen palkinnoksi hänen työstänsä rakkauden.
Tätä vuodatettua rakkautta kutsuvat he ”sydämmessä asuvaksi omaisuudeksi” (qvalitas
haerens in corde), ja nimittävät sen ”varsinaiseksi vanhurskaudeksi” (formalis justitia)
(hyödyllistä on tuntea ne heidän tapansa puhua
siitä asiasta), ja mitään eivät mielly vähemmin
kuulemaan, vaan ettei tämä ”omaisuus”, joka
muodostaa sydämmen niinkuin valkoinen

maali muodostaa seinän valkoiseksi, ole vanhurskautta. Eivät voi astua ylemmäksi, kuin tähän ihmisjärjen mieleen: ihminen on vanhurskas hänessä olevasta varsinaisesta vanhurskaudesta, joka on sellainen armo, se on, rakkaus,
että se tekee ihmisen Jumalalle otolliseksi.
Näin sanovat he tästä sielussa asuvasta omaisuudesta ja muodosta, se on, rakkaudesta, joka
on lain mukainen teko ja lahja (sillä laki sanoo: rakasta Herraa, y. m. 5 Mos. 6: 5), että
se on varsinainen eli oikia vanhurskaus, ja ansaitsee ijankaikkisen elämän, ja sen omistajasta sanovat he, että hän on luontoansa vanhurskas, jopa teennöllisesti vanhurskas, kuin hän jo
tekee hyviä töitä, jotka ansaitsevat ijankaikkisen elämän. Tällainen kouluviisasten luulo, ja
juuri niiden jotka heistä ovat parhaimpia.
102. Mutta eivät kaikki ole niinkään hyviä,
esimerkiksi Scotus ja Occam; jotka sanovat,
ettet, saadakses Jumalan armoa, tarvitse tätäkään Jumalan lahjoittamaa rakkautta, vaan että
ihminen luonnon voimilla voi itsestänsä heruttaa totisen rakkauden Jumalaa kohtaan. Sillä
Scotus päättää näin: ”jos ihminen voi rakastaa
luontokappaletta, nuorukainen naista, ahne rahaa, jotka kuitenkin ovat vähäarvoisempia hyvyyksiä, niin voipi hän rakastaa Jumalaakin,
joka on parempi hyvyys. Jos ihmisellä on
luonnon voimista voimaa rakastaa luontokappaleita, paljo enemmin on hänellä voimaa rakastaa Luojaa.” Sellaisella päätteellä hän voitti
kaikki viisaat virkaveljensä, eikä kukaan heistä
voinut avata tätä solmua. He sanoivat kuitenkin: raamattu vaatii kuitenki tunnustamaan,
että Jumala kiskoo meiltä paitse tätä luonnollista rakkautta, johon hän ei tydy, semmoistaki
rakkautta, jonka hän itse meille lahjoittaa.
Näin syyttävät Jumalaa hirmuherraksi ja julmaksi kiskojaksi, joka ei tydy siihen, että teen
ja täytän lain, vaan joka yli lainkin, jonka kai
hyvin voin täyttää, vaatii vielä täyttämään sitä
jonkilaisessa juhlapuvussaki; niinkuin jos ei
emäntä tytyisi siihen, että piika keittää ruuan
hyväksi, vaan vaatisi sen ohessa, että olisi keittänyt ruuat juhlavaatteissa ja kultanen kruunu
päässä. Kummoinen emäntä se olisi, joka vaa-

tisi piikaltansa, paitse velvollisuutensa täyttämistä, jonka hyvin toimittaa, että se kantaisi
kultaista kruunua, jota se ei jaksa saada? Samate kysymme, millinen Jumala olisikaan hän,
jos vaatisi meitä täyttämään lakia, jonka muutoin luonnon voimilla pidämme, semmoisessa
juhlapuvussa, jota emme voi aikoin saada?
103. Mutta ett'eivät muka puhuisi itseänsä
vastaan, tekevät tässä tämän eroituksen, että:
lakia täytetään kahdella tapaa, ensiksi katsoen
työn luontoa ja toiseksi käskiän mieltä. Työn
luonnon, se on, itse asian suhteen voimme tehdä kaikki, mitä ikänä laki käskee, mutta ei käskiän mielen jälkeen, kuin ei Jumala muka tydy
siihen ettäs teit ja täytit kaikki, kuin laissa on
käsketty, vaan kiskoo, vaikka ei hänellä ole
syytä enempää vaatia, kuitenki ettäs lisäksi
täytät lain rakkaudella, ei luonnollisella, joka
sinulla on, vaan ylönluonnollisella ja jumalallisella, jonka hän itse antaa. Mitä tämä on muuta
kuin tehdä Jumalasta hirmuvalta ja pööveli,
joka vaatii meiltä, mitä meidän on mahdoton
tehdä? Ja likipitäin olivat suoraan sanomaisillaan, että kadotukseemme on syyllinen, emme
me, vaan Jumala, joka sellaisella ehdolla vaatii
meitä täyttämään lakiansa.
104. Asian selitykseksi matkin näitä monilla sanoilla, nähdäksenne, kuinka kauvas ne
erehtyivät raamatun mielestä, jotka sanoivat,
että taidamme luonnon voimilla rakastaa Jumalaa ylitse kaikkein, taikka että meidän kuitenkin on ansaitseminen armo ja ijankaikkinen
elämä paljaalla työllä. Mutta kuin ei Jumala
tydy siihen, (sanovat he), että täytämme lain
työn luonnon jälkeen (teemme laissa käsketyn
työn täydellisesti), vaan tahtoo täyttämään sitä
myös käskiän mielen jälkeen, sentähden vaatii
pyhä raamattu olemaan meissä ylönluonnollisen, taivaasta meihin vuodatetun mielenlaadun, se on, rakkauden, jonka kutsuivat varsinaiseksi eli oikiaksi vanhurskaudeksi, joka
muodostaa ja kaunistaa uskon ja tekee sen
vanhurskauttavaksi. Näin on siis usko ruumis,
kuori, väri, mutta rakkaus on elämä, ydin,
muoto. Tällaiset ovat kouluviisasten unet.
105. Mutta me panemme tämän rakkauden

siaan uskon, ja kuin he sanovat, että usko on
kehäpiirros, vaan rakkaus elävä ja täydellinen
maalaus eli kuva, niin me päin vastoin sanomme, usko käsittää Kristuksen joka on muoto,
joka kaunistaa ja muodostaa uskon, niinkuin
maali seinän. Tämä kristillinen usko ei ole siis
otiosa qualitas (joutilas laatu eli luonto) eli
tyhjä kuori sydämmessä, joka olisi yhdessä
kuolettavan synnin kanssa, siksi kuin rakkaus
tulee ja tekee sen eläväksi, vaan jos usko on
totinen, on se sydämmen varma luottamus ja
luja suostumus, jolla Kristus käsitetään, niin
että Kristus on uskon silmämäärä, eipä vain
silmämääräkään, vaan niin sanoakseni, Kristus
on itsessä uskossa. Usko on siis eräs tunteminen eli pimeys, joka ei mitään näe ja kuitenkin
istuu Kristus, uskolla käsitettynä, tässä pimeydessä, niinkuin Jumala muinen istui Sinain
vuorella ja temppelissä keskellä pimeyttä. Oikia eli varsinainen vanhurskautemme on siis ei
uskoa muodostava (kaunistava) rakkaus, vaan
itse usko ja sydämmen hämärä, se on, uskallus
näkymättömään Kristukseen, joka, vaikka
kuinkaki näkymätön, kuitenkin on läsnä.
106. Usko vanhurskauttaa siis sentähden,
että se käsittää ja omistaa sen jalon aarteen,
Kristuksen, läsnäolevana. Mutta kuinka hän
läsnä on, se on käsittämätön, kuin tässä on pimeys, niinkuin äsken sanoin. Kussa siis totinen
sydämmen uskallus on, siellä on Kristus hämärässä ja uskossa. Ja tämä on oikia vanhurskaus,
jonka tähden ihminen vanhurskautetaan, eikä
rakkauden tähden, niinkuin kouluviisaat sanovat. Lyhyesti: kuin kouluviisaat sanovat, että
rakkaus muodostaa ja kostuttaa uskoa, niin sanomme me, että Kristus muodostaa ja kostuttaa uskoa ja on uskon muoto. Uskolla käsitetty
ja sydämmessä asuva Kristus on siis kristillinen vanhurskaus, jonka tähden Jumala lukee
meidän vanhurskaiksi ja lahjoittaa ijankaikkisen elämän. Siinä ei totta ole yhtään lain työtä,
yhtään rakkautta, vaan perin toinen vanhurskaus ja ihan uusi mailma ulkona ja yli lain, sillä Kristus eli usko ei ole laki eli lain työ. Tästä
asiasta, josta eivät kouluviisaat opettaneet eikä
sitä ymmärtäneet, puhumme edeskäsin laviam-

min. Olkoon nyt siinä kylliksi, että olemme
muistuttaneet Paavalin puhuvan tässä ei ainoastansa seremoniain laista, vaan koko laista.
107. Ennen mainitsin, että sangen vahingollinen erehdys on se, kuin kouluviisaat autuusopettajat opettivat, että ihminen saa syntinsä anteeksi ja ijankaikkisen elämän niin, että
hän niillä töillä, jotka käyvät armon edellä ja
jotka he kutsuvat armolle siaa valmistavaksi
ansioksi (de congruo), ansaitsee armon. Tämän armon he kutsuvat ihmisen tahdossa asuvaksi omaisuudeksi, jonka Jumala on lahjoittanut se rakkauden lisäksi, kuin ihmisellä on
luonnon voimista; ja koska tämä on ihmisellä,
silloin on hän, sanovat he, luonnostansa vanhurskas ja totinen kristitty. Mutta tämä on, sanon minä, jumalaton ja myrkyllinen luulo, sillä
se tekee ainoasti Turkkilaiseksi, Juutalaiseksi,
kasteenkertojaksi ja hurmahengeksi y. m. Sillä
kuka sitte olisi voimaton ihmisvoimilla ilman
armon apua tekemään jotakuta hyvää työtä ja
ansaitsemaan armoa y. m.? Näin tekivät nämät
unen näkiät uskon joutavaksi omaisuudeksi
sielussa, joka ilman rakkautta on ihan kelpaamaton, mutta joka, rakkauden tultua lisäksi, on
vaikuttavainen ja vanhurskauttaa.
108. Mutta työt, joita ihminen tekee saatuansa armon, sanoivat he, kelpaavan ansaitsemaan ijankaikkista elämää (de condigno), niin
että Jumala ihmisen tahtoon vuodattamansa
rakkauden tähden mielistyy työhön, kuin sitte
tehdään ja antaa sentähden ijankaikkisen elämän. Sillä he sanovat näin: Jumala mielistyy
hyvän työn tähden ottamaan ijankaikkiseen
elämään, mutta ei pahan työn tähden sysäämään kadotukseen ja ijankaikkiseen vaivaan.
He ovat unissa kuulleet puhuttavan mielistymisestä, ja käänsivät sen kohta töihin. Tämä
kaikki on erehdystä ja pilkkaa Kristusta vastaan, vaikk'eivät kaikki puhu niinkään hyvin,
vaan muutamat, niinkuin jo sanoimme, opettivat, että ihminen voi paljailla luonnon voimilla
rakastaa Jumalaa ylitse kaikkia. Tämän tietää
on tarpeellinen, sillä niin astuu Paavalin oppi
selvemmin silmiimme.

Oikia kristillinen oppi.
109. Vastoin kaikkia näitä jaarituksia ja
turhia unia, opetamme me uskoa ja totista kristillisyyttä nyt niin, että ihminen ensin opetettakaan laista tuntemaan itsensä, oppiaksensa
Profetan kanssa rukoilemaan: kaikki ovat
syntiä tehneet, ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä; samate: ei ole yksikään joka hyvää tekee, ei ainoaakaan,
kaikki ovat poikenneet pois, ja kaikki ovat
kelvottomat. Ps. 14: 3; samate: Sinua, sinua
ainoata vastaan minä syntiä tein, ja pahasti
tein sinun edessäs. Ps. 51:6. Näin päin toisin
peljätämme ihmiset (de congruo), ja (de condigno) ansiosta. Mutta koska ihminen lain
kautta on nöyryytetty ja saatettu tuntemaan itsensä, silloin on hän oikein katuvainen (sillä
oikia parannus saa alkunsa Jumalan pelvosta ja
tuomiosta) ja näkee itsensä niin suureksi syntiseksi, ett'ei voi omin voimin, omilla kokeillansa ja töillänsä pelastettaa synnistä. Vasta silloin
ymmärtää hän, mitä Paavali tahtoo, koska hän
sanoo ihmisen olevan synnin orjan ja vangin,
Rom. 6: 20, 4: 23; samate että: Jumala on
kaikki epä-uskon ala sulkenut, Rom. 11: 32,
että kaikki mailma on vikapää Jumalan edessä.
Rom. 3: 19. Silloin ymmärtää hän turhaksi jutuksi, mitä kouluviisaat ovat opettaneet congrui ja condigni ansiosta ja että koko paavikunta
kaatuu perikatoon.
110. Tässä silloin syntyy tällainen huokaus: ken nyt taitaa auttaa? Sillä ihminen, jota
laki niin on säikähyttänyt, epäilee tykkänänsä
omista voimistansa, tiedustelee ja huutaa välittäjäänsä ja vapahtajaansa avuksensa. Silloin
tulee evankeliumin terveellinen sana mukavaan aikaan, ja sanoo: ole hyvässä turvassa
poikani, sinun syntis annetaan anteeksi sinulle. Usko Jesukseen Kristukseen, joka on sinun synteis tähden ristiinnaulittu. Tunnetko
syntis, älä katsele niitä itsessäs, vaan muista,
että ne ovat Kristuksen päälle heitetyt, jonka haavain kautta me olemma paratut. Ef.
53: 5, ja 1 Piet. 2: 24. Tämä nyt on autuuden
alku, näin pelastetaan me synnistä, vanhurskautetaan ja saamme lahjaksi ijankaikkisen

elämän, ei ansiomme eikä töittemme tähden,
vaan uskon tähden, jolla Kristuksen käsitimme. Myös me tunnustamme sydämmessä olevan omaisuuden ja totisen vanhurskauden, ei
rakkauden, niinkuin järkiniekat, vaan uskon;
kuitenki niin, ett'ei usko muuta katso eikä käsitä kuin vapahtajan Kristuksen. Mutta tässä on
tarpeessa tietää, mikä Kristus nimen oman on.
Tästä tietämättömät järkiniekat tekivät hänestä
tuomarin ja piiskurin ja sentähden keksivät
tuon perki tyhmän valheen congrui ja condigni
ansiosta.
111. Mutta ei Kristus ole lain laatia, vaan
sovittaja ja vapahtaja. Sen käsittää ja uskoo
epäilemätä hänen runsaasti täyttäneen kaikki
congrui ja condigni työt ja ansiot, sillä hän olisi yhdellä veripisaralla voinut tehdä täysiksi
koko mailman syntein edestä, mutta nyt on hän
ylen runsaasti täysiksi tehnyt kuten Paavali,
(Ebr. 9: 12) sanoo: Hän on kerran oman verensä kautta mennyt Pyhään, ja ijankaikkisen lunastuksen löynnyt; ja Rom. 3: 24, he
tulevat ilman ansiotansa vanhurskaaksi, Jumalan armosta, sen lunastuksen kautta,
kuin on Jesuksessa Kristuksessa, jonka Jumala on armo-istuimeksi asettanut, uskon
kautta Hänen veressänsä y. m. Suuri asia on
siis uskolla käsittää Kristuksen, mailman syntein kantajana, ja yksinänsä se usko luetaan
vanhurskaudeksi. Rom. 3: 22; 4: 5.
112. Tässä on havaittava, että nämät kolme, usko, Kristus, (armoon) ottaminen eli
(Kristuksen vanhurskauden) tykölukeminen
ovat yhdistettävät. Usko käsittää Kristuksen, ja
omistaa hänen aina tykönänsä, ja pitää hänen
niin suljettuna, kuin sormus päärlyyn, ja kenellä ikänä nyt on semmoinen uskallus, jolla hän
käsitti Kristuksen, sen lukee Jumala vanhurskaaksi. Tämä nyt on se muoto ja ansio, jolla
saamme syntimme anteeksi ja vanhurskauden.
Kun uskot minun päälleni, sanoo Jumala, ja
uskos käsitti Kristuksen, jonka sinulle lahjoitin, olemaan välimiehes ja ylimmäinen Pappis,
– sentähden olet sinä vanhurskas. Jumala ottaa
meidän siis armoihinsa eli lukee meidän vanhurskaiksi ainoastaan uskon tähden Kristuk-

seen y. m. Ja tämä (armoon) ottaminen eli tykölukeminen on sangen tarpeellinen, ensin sen
vuoksi, ett'emme vielä ole täydellisesti vanhurskaat, vaan tässä elämässä rippuu synti vielä lihassa. Tätä lihaan jäännyttä syntiä puhdistaa Jumala meissä. Sitte jättää p. Henkikin välistä meidän, ja me lankeemme synteihin, niinkuin Pietari, David ja muut pyhät. Kuitenkin
saatamme aina palata tähän kappaleeseen, että
syntimme ovat peitetyt, ja ett'ei Jumala tahdo
niitä meille lukea, Ps. 32, Rom. 4: 7, 8, ei niin,
kuin ei syntiä sillen enää olisi (kuten järkiniekat meitä opettavat, sanoen: että on niin kauvan hyviä töitä tehtävä, kunnes ei synnistä
enää mitään tiedetä), niin syntiä tosin aina on,
ja jumaliset tuntevat sen, mutta se on peitetty
eikä sitä lueta meille Kristuksen tähden, ja
kuin hänen uskolla käsitimme, niin ei pidä ainoankaan synnin olla synnin. Mutta kussa
Kristusta ja uskoa ei ole, siellä ei ole synneistäkään päästöä, eikä niitä peitetä, vaan siellä
on syntein tykölukeminen ja kadotus. Niin tahtoo Jumala kunnioittaa Poikaansa, ja itse kunnioitettaa meissä hänen kauttansa.
113. Sitte kuin nyt näin opetimme uskoa
Kristukseen, opetamme myös hyvistä töistä.
Koska nyt uskolla olet käsittänyt Kristuksen,
jonka kautta olet vanhurskas, rupee nyt hyvää
tekemään, rakasta Jumalaa ja lähimmäistäs, rukoile, kiitä, saarnaa, ylistä ja tunnusta Jumalan
nimeä, tee hyvin ja palvele lähimmäistäs, toimita virkas. Nämät ovat oikeita hyviä töitä,
jotka vuotavat tästä uskosta ja sydämmen iloisuudesta, joka siitä syntyi, että meillä armosta
on syntein anteeksi antamus Kristuksen kautta.
Mitä ikänä ristiä ja kärsimisiä sitte tulee kärsittäväksi, se keviästi kärsitään. Sillä Kristuksen
päällemme panema ijes on sovelias, ja hänen
kuormansa keviä. Sillä kuin synti on anteeksi
annettu, ja omatunto päästetty synnin kuormasta ja hampaasta, niin voi kristitty kaikkia
helposti kärsiä. Kuin kaikki sisällisesti on suloista ja hupaata, niin hän sentähden kernaasti
tekee ja kärsii kaikkia. Mutta koska ihminen
joutuu omaan vanhurskauteen, niin on kaikki,
kuin hän tekee, vaikiaa ja raskasta, sillä hän te-

kee ylön mielin.
114. Oikiaksi kristityksi nimitämme siis,
emme sitä, jolla ei ole, taikka joka ei tunne
syntiä, vaan sen, jolle Jumala uskon tähden
Kristukseen, ei lue syntiä. Tämä oppi tuottaa
omilletunnoille vahvan lohdutuksen totisissa
peljästyksissä, sentähden emme myös turhaan
niin usein ja niin suurella ahkeruudella teroita
syntein anteeksi antamusta ja vanhurskauden
tykölukemista Kristuksen tähden; samate: ett'ei
kristityllä olko ollenkaan mitään tekemistä,
kiusauksessa semmenkään, lain ja synnin
kanssa. Minkä verran hän on kristitty, sen verran on hän yli lain ja synnin. Sillä hänellä on,
niinkuin sormuksessa päärly, sydämmessänsä
läsnä ja suljettu Kristus, lain Herra. Koska siis
laki kantaa hänen päällensä, synti peljättää y.
m. Katsoo hän Kristusta, ja koska hän uskolla
hänen on käsittänyt, on hänellä tykönänsä
(kanssansa) lain, synnin, kuoleman ja perkeleen voittaja, joka hallitsee ne kaikki, niin ett'eivät taida vahingoittaa.
115. Kristitty kuvataan sentähden vapaaksi
kaikista laista, joka ulkonaisesti ja sisällisesti
ei ole kenenkään alamainen. Mutta sen minä
sanon selkiään hänestä kristittynä (ei miehenä
ja vaimona) se on semmoisena jonka omatunto
on täytetty, kaunistettu ja rikastettu uskolla,
tällä suurella ja käsittämättömällä aarteella,
taikka, niinkuin Paavali sanoo, sanomattomalla
lahjalla, jota ei kyllin taita kiitettää ja ylistettää, kuin se tekee Jumalan lapsiksi ja perillisiksi. Tässä on kristitty koko mailmaa suurempi,
kuin hänellä on sydämmessä tämä silminäöltä
tosin halpa lahja, mutta jonka lahjan ja aarteen,
jonka hän uskossa omistaa, halpuus sentään on
suurempi kuin taivas ja maa; sillä Kristus, joka
tämä lahja on, on niitä suurempi.
116. Niin kauvan kuin tämä oppi, joka rauhoittaa omat tunnot, säilytetään eheänä, ovat
kristityt kaikkein oppein tuomareita ja koko
mailman kaikkein lakein herroja ja taitavat
vahvimmalla varmuudella päättää, että Turkki
on alkoraninsa kanssa tuomittu, kuin ei käy oikiaa tietä, se on, kuin ei hän tunne itsensä kurjaksi ja kirotuksi syntiseksi, eikä käsitä uskolla

Kristusta, jonka tähden uskoisi saavansa syntinsä anteeksi. Samate julistavat he rohkiasti
paavia vastaan, että hän on kirottu koko valtakuntansa kanssa, sentähden että hän, ja kaikki
hänen munkkinsa ja koulunsa opettavat, että
saamme armon omalla ansiollamme (de congruo) ja että me sitte condigni ansion kautta otetaan taivaaseen. Tätä vastaan sanoo kristitty: ei
se ole oikia vanhurskauttamisen muoto, ei niin
tähtihin kiivetä, en taida armon edellä tekemilläni töillä ansaita armoa (de congruo), enkä armoa seuraavilla töillä saavuttaa ijankaikkista
elämää omasta ansiosta (de condigno), vaan
Kristukseen uskovalle annetaan synti anteeksi
ja luetaan vanhurskaus. Tämä usko tekee hänen Jumalan lapseksi ja perilliseksi, joka jo
toivossa omistaa luvatun ijankaikkisen elämän.
Meille lahjoitetaan siis uskon kautta Kristukseen kaikki, armo, rauha, synnistä päästö, ijankaikkinen autuus ja elämä, eikä congrui ja condigni ansiosta.
117. Sentähden on tämä kirjanoppineitten
oppi congrui ja condigni ansiostamme ja kaikki paavikunnan jumalanpalvelukset, messut ja
epälukuiset säännöt kauhistavia Jumalan häväistyksiä, uskontorikoksia ja Kristuksen kieltämistä, niinkuin Pietari (2 Ep. 2: 1) on heistä
näillä sanoilla ennustanut: teidänki sekaanne
tulee vääriä opettajia, jotka vahingolliset
eriseurat tuovat ja kieltävät sen Herran,
joka heidän ostanut on y. m., ikään kuin sanoisi hän: Herra lunasti ja osti meidän verellänsä, vanhurskauttaaksensa ja autuuttaaksensa
meidän. Se on vanhurskauden ja autuuden tie.
Mutta vastedes ilmestyy valheellisia opettajia,
jotka kieltäen Herran häpäisevät totuuden,
vanhurskauden ja autuuden tietä, ja miettivät
uusia petollisuuden ja turmion teitä, ja moni
seuraa heitä turmioon y. m. Koko tässä luvussa
on Pietari täsmälleen kuvannut paavikunnan,
joka hyljättyänsä evankeliumin ja uskon Kristukseen opetti töitä ja ihmissääntöjä, millisiä
on oppi omasta ansiostamme (de congruo ja de
condigno) päiväin valitsemisesta, ruuista, personista, lupauksista, pyhiä avuksihuutamisesta,
pyhistä retkistä, kiirastulesta y. m. Näitä hurjia

luuloja säännöistä ja töistä ovat paaviset niin
kaivanneet päähänsä, ett'eivät osaa ymmärtää
puustaaviakaan evankeliumista, uskosta ja
Kristuksesta.
118. Sen selvästi koko heidän käytöksensä
osottaa. Sillä he omistavat itsellensä Kristuksen yksinomaisen oikeuden. Hän yksin vapahtaa synnistä, lahjoittaa vanhurskauden ja ijankaikkisen elämän. Häpeemätä ja jumalattomasti valehtelevat he, että me voimme saavuttaa sellaisia lahjoja ilman Kristusta meidän
congrui ja condigni ansioillamme. Tämän kutsuvat Pietari ja muut apostolit vahingollisen
eriseuran synnyttämiseksi, Kristuksen kieltämiseksi, hänen verensä tallaamiseksi, pyhää
Henkeä ja Jumalan armoa häväisemiseksi. Ei
taida sentähden kukaan kylliksi nähdä, kuinka
kauhia paavin epäjumalisuus on. Yhtä sanomaton, kuin Kristuksen kautta meille tarittu lahja
on, yhtä kauhistavia ovat nämät paavin epäpyhitykset. Niitä ei saa sentähden pitää halpana
ja jättää unohduksiin, vaan ahkeraan tutkittaman. Sillä siitä on seki hyöty, että Jumalan
armo ja Kristuksen ansio tätä päin vastoin ylistetään. Jota paremmin huomaan paavillisen
messun kauhistuksen, sitä enemmän sitä kauhistun ja kammoon ja harrastan oikiaa hyötyä
Herran ehtoollisesta. Sellaisen hyödyn on paavi riistänyt meiltä ja tehnyt Herran ehtoollisen
markkina-kaluksi, jonka hän muille hyödyksi
myy; sillä hän sanoo, että messupappi, joka on
uskon kieltänyt ja hyljää Kristuksen ja pilkkaa
pyhää Henkeä, tekee, alttarilla seisoessaan,
työn ei ainoasti itsensä hyväksi, vaan vielä
muidenki, eläväin ja kuolleitten, ja koko seurakunnanki hyväksi, ja että hän saa sen sellaiseksi paljaan tekemisen tähden (ex opere operato).
119. Tästäki siis jo nähdään Jumalan arvaamaton kärsiväisyys, kuin ei hän jo ole hukuttanut koko paavikuntaa tulella ja tulikivellä,
niinkuin hän hukutti Sodoman ja Gomorran.
Mutta nyt tahtovat nämät hyvät ihmiset vielä
verhota ja kaunistellaki häpeemätöntä jumalattomuuttansa, ja tätä ei saa siksensä heittää.
Meidän tulee siis suurimmalla ahkeruudella
selittää vanhurskauttamisen oppia, että se,

kirkkaimpana aurinkona, heidän ulkokullaisuutensa synkästä pimeydestä valkeuteen toisi
ja ilmi saattaisi heidän saastaisen petoksensa.
Sentähden mieltä mielin teroitamme ja yhtä
päätä opetamme uskon vanhurskautta, että vastustajamme joutuisivat hämille, ja että tämä
uskonkappale vahvistettaisiin ja saatettaisiin
vissiksi meidän sydämmissämme. Tämä onki
suuresti tarpeellinen. Sillä tämän auringon kadotettuamme vajoomme entiseen pimeyteen.
Mutta onhan se suuresti kauhistava asia, että
paavi on voinut seurakunnassa saada sen aikoin, että Kristus on kielletty, tallattu, syljetty
ja pilkattu, ja että se on tapahtunut evankeliumin ja sakramenttein kautta, jotka hän niin pimitti ja nurin väänsi, että ne auttivat häntä,
Kristusta vastaan, pystyttämään ja vahvistamaan perkelellisiä kauhistuksiansa. Oi pimeyttä ja ääretöntä Jumalan vihaa!
Niin me myös olemma uskoneet Jesuksen Kristuksen päälle (miksi hyväksi?) että
me vanhurskaaksi tulemme y. m.
120. Oikia kristillinen oppi on siis tämä,
että me vanhurskautetaan uskolla Kristukseen,
eikä lain töistä. Tässä älköön sinua häiritkö
tämä järkiniekkain jumalaton selitys, jotka sanovat, että usko vanhurskauttaa, jos rakkaus ja
hyvät työt tulevat siihen lisäksi. Sellaisella
myrkyllisellä selityksellä pimittivät ja nurin
väänsivät järkiniekat tämän ja muut Paavalin
lauseet, joissa hän selvästi omistaa vanhurskauttamisen uskolle. Mutta koska ihminen
kuulee, että hänen on uskominen Kristukseen,
mutta ettei usko sentään vanhurskauta, jollei
rakkaus ole tullut sen muodoksi, niin hän kohta luopuu uskosta ja ajattelee: jollei usko ilman
rakkautta vanhurskauta, on siis usko joutava ja
hyödytön, ja vaan rakkaus yksin vanhurskauttaa, kuin usko on mitätön, jollei rakkaus muodosta ja kaunista sitä.
121. Ja vahvistaaksensa tätä vahingollista
ja myrkyllistä selitystänsä ottavat vastustajat
todistuksensa 1 Kor. 13: 1, 2 nämät sanat: jos
minä ihmisten ja enkelein kielillä puhuisin
ja ei minulla olisi rakkautta y. m., niin en
minä mitään olisi. Tämä lause on heidän oikia

lujin turvansa. Mutta he ovat mielettömiä ihmisiä, sentähden eivät ymmärrä eikä käsitä
Paavalia, ja tällä väärällä selityksellänsä ovat
he tehneet väkistä Paavalin sanoille, kieltäneet
Kristuksen ja kuopanneet maahan kaikki hänen hyvät työnsä. Sitä on siis vältettävä helvetin myrkkynä, ja päätettävä Paavalin kanssa,
että me vanhurskautetaan paljaasta uskosta,
eikä rakkaudella muodostetulla uskolla. Vanhurskauttavaa voimaa ei ole siis omistettava
muodolle eli laadulle, joka tekee meitä Jumalalle otollisiksi, vaan uskolle, joka käsittää ja
omistaa sydämmessänsä Kristuksen, vapahtajan. Tämä usko vanhurskauttaa ilman ja ennen
rakkautta.
122. Tosin myönnämme, että hyvistä töistäkin ja rakkaudesta pitää opettaman, mutta aikanansa ja paikassansa, koska nimittäin muuten puhutaan töistä, eikä tästä uskonkappaleesta. Mutta tässä on asian aineena, kuinka ijankaikkisen elämän saamme? Tässä vastaamme
Paavalin kanssa, että me yksinänsä uskolla
Kristukseen sanotaan vanhurskaiksi, eikä lain
töistä eli rakkaudesta, ei (niin ymmärtäen) että
me hyljäämme työt eli rakkauden, niinkuin
vastustajamme syyttävät, mutta vaan sitä
emme salli, että me vedetään pois siitä asiasta,
josta nyt on kysymys, niinkuin perkele tahtoo.
Kuin siis nyt on kysymyksessä vanhurskauttamisen oppi, niin hyljäämme ja kiellämme työt.
Sillä tähän ei ensinkään sovi oppi hyvistä töistä. Tässä asiassa siis eroitamme suoraan pois
kaikki lait ja kaikki lain työt.
123. Mutta laki on hyvä, hurskas ja pyhä.
Aivan niin, mutta koska puhe on vanhurskauttamisesta, niin ei ole paikallansa puhua laista.
Kysymyksessä on vaan: mitä Kristus on, mitä
hyvää hän meille saattaa? Mutta Kristus ei ole
laki, ei minun eli lain työ, ei hän ole minun eli
lain rakkaus, ei hän ole minun puhtauteni, kuuliaisuuteni eli köyhyyteni, vaan elämän ja kuoleman Herra, syntisten välimies ja sovittaja, ja
heidän lunastajansa, jotka lain alla ovat. Hänessä olemme uskon kautta, ja hän meissä.
Joh. 6: 56. Ja tämä Ylkä saakoon yksin olla
morsiamen kanssa morsiuskammiossa, kusta

kaikki palkolliset ja koko perhe on poisajettu.
Mutta koska hän avaa oven ja menee ulos, silloin tulkoot palkolliset ja piikat, palvelkoot,
ruokaa ja juomaa tuokoot. Siinä ruvetkoon silloin työt ja rakkaus toimimaan.
124. Oikein siis kuvataksemme Kristuksen, pitää meidän tarkasta eroittaman kaikki
lait, jumalallisetkin, ja kaikki työt evankeliumin lupauksesta ja uskosta. Mutta nyt ei ole
Kristus laki, ei sentähden myöskään lain eli
töitten vaatia, vaan Jumalan Karitsa on hän,
joka pois ottaa mailman synnit. Sen usko yksin
käsittää, ei rakkaus, jonka tosin pitää uskoa
seuraaman, mutta vaan ikään kuin kiitollisuutena. Sentähden ei saada voittoa synnistä ja
kuolemasta, autuutta ja ijankaikkista elämää
lailla, ei lain töillä, ei vapaan tahdon voimilla,
eli omalla tahdolla, vaan ainoasta Jesuksen
Kristuksen kautta. Ainoasta usko, joka sen käsittää, on siis se, joka vanhurskauttaa meidät,
sillä usko, jakaen kaikki mahdolliset tapaukset
ja tyysten punniten niiden arvon, päättää näin:
synnin ja kuoleman voitto on yksin Jesuksessa
Kristuksessa, se ei ole siis lain töissä, eikä
meidän tahdossamme y. m. Tämän suhteen
mielellämme kärsimme, että vastustajamme,
jotka eivät ymmärrä mitään tästä Paavalin
opista, kutsuvat meitä itsepintaisiksi y. m.
Että me vanhurskaaksi tulemme uskon
kautta Kristuksen päälle ja emme lain töiden kautta.
125. Kaikki nämät sanat ovat luettavat
suurella painolla. Paavali puhuu tässä, niinkuin
jo ennenki sanoin, ei seremonia-laista, vaan
koko laista. Sillä seremonia-laki oli yhtä hyvin
Jumalan antama, kuin siveyslakiki; niin että
ympärileikkaus, papin virka, jumalanpalvelus
komennot olivat yhtä hyviä Jumalan säätämiä,
kuin kymmen käskytkin. Lakia oli seki, koska
Abraham käskettiin uhraamaan poikansa Isakki. Tämä Abrahamin työ kelpasi Jumalalle,
niinkuin muutki seremonia-laissa käsketyt
työt. Ei häntä kuitenkaan siitä työstä vanhurskautettu, vaan uskosta, sillä (Rom. 4: 3 s.) sanoo raamattu: Abraham uskoi Jumalan, ja se
luettiin hänelle vanhurskaudeksi.

126. Mutta, sanovat he, Kristuksen ilmestymisen perästä ovat seremonia-lait kuoleman
tuottavia. Niin kyllä: kussa ei ole uskoa Kristukseen, siellä tuottaa kymmen käskyinki laki
kuoleman. Omassatunnossa ei pidä minkään
lain hallitsemaan, vaan elämän hengen, jolla
Kristuksessa olemma vapahdetut puustavin ja
kuoleman laista, sen töistä ja synnistä, ei että
laki paha on, vaan sentähden, ett'ei se taida
vanhurskauttaa, kuin se vaikuttaa juuri päin
toisin. Korkia ja suuri asia on omistaa lepytetyn Jumalan. Tässä tarvitaan perin toinen välimies, kuin Moses eli laki, kuin meidän tahtomme, kuin sekään armo on, jonka he Jumalan
lahjoittamaksi rakkaudeksi hokevat. Tässä ei
meidän ollenkaan tarvitse mitään tehdä, vaan
yksistään vastaanottaa tavaran, joka on Kristus
uskolla sydämmeen käsitetty, jos tuntisimme
olevamme vaikka kuinka täynnä syntejä. Aivan painavat ovat siis nämät sanat: että me
vanhurskaaksi tulemma uskon kautta Kristuksen päälle, ja emme lain töistä, eikä suinkaan turhat ja joutavat, niinkuin kouluviisaat
luulevat, ja sentähden myöskin rohkiasti loiskaavat niiden ohiten.
127. Tähän loppuvat ne sanat, jotka Paavali puhui Pietarille. Niihin on lyhyesti suljettu
kristinopin pääkappale, joka tekee meitä toden
kristityiksi. Nyt kääntyy hän puhuttelemaan
Galatalaisia, joille kirjoittaa, ja päättää sanoen:
kuin asian laita onpi sellainen, että me vanhurskautetaan uskolla Kristukseen, sentähden
ei vanhurskauteta yhtään ihmistä lain töistä.
Sentähden ett'ei yksikään liha tule lain
töiden kautta vanhurskaaksi.
128. ”Ei kaikki liha”, niinkuin alkukielessä
on, on hebrealainen puheenparsi ja tavallinen
poikkeus kieliopista. Sellainen puheenparsi on
usein tavallinen pyhässä raamatussa, niinkuin
1 Mos. 4: 15, ettei kenkään häntä tappaisi,
joka hänen löytäisi, eli alkukielen jälkeen:
ettei häntä tappaisi jokainen, kuin hänet
löytäisi. Greikkalaiset ja latinalaiset eivät puhu
niin. ”Ei jokainen” on sama meidän kielemme
jälkeen kuin ”ei yksikään”, ja: ”ei jokainen
liha” sama kuin: ”ei yksikään liha.” Mutta sa-

nanparsi: ”ei kaikki liha” merkitsee meidän
kielemme luonnon jälkeen samaa kuin: ”joku
liha.” Ei pyhä Henki pidä niin tarkkaa lukua
kieli-opin säännöistä. ”Liha” ei merkitse Paavalin kirjoissa, niinkuin järkiniekat uneksivat,
törkeitä syntejä, sillä ne nimittelee hän omilla
nimillänsä, niinkuin: huoruus, salavuoteus,
saastaisuus, y. m. 5 Luv. 19–21 v.; vaan lihaksi
kutsuu Paavali saman, kuin Kristuskin, joka
Joh. 3: 6, sanoo: mitä lihasta syntynyt on, se
on liha. ”Liha” merkitsee siis koko ihmisen
luontoa ynnä järjen ja kaikkein voimain kanssa. ”Lihaa ei vanhurskauteta, sanoo hän, töistä,
ei lainkaan töistä.” Ei hän sano: lihaa ei vanhurskauteta töistä, joita se tekee vastoin lakia,
joita ovat: murha, huoruus, juopumus y. m.,
vaan töistä, joita se tekee lain jälkeen, ja jotka
ovat hyviä.
129. Lihaksi kutsuu siis Paavali parhaimman vanhurskauden, viisauden, jumalanpalveluksen, uskonnon, järjen, vapaan tahdon, kuin
luonnollisessa ihmisessä suinki saattaa olla.
Mutta jollei Juutalaista vanhurskauteta töistä,
joita hän on tehnyt Jumalain lain jälkeen, paljo
vähemmin vanhurskautetaan munkki säädystänsä, pappi messuin ja määrä rukousten pitämisestä, maallinen viisas viisaudestansa, autuusoppinut autuusopistansa, Turkki alkoranistansa. Lyhyesti: olkoot ihmiset kuinka viisaita
ja vanhurskaita tahtonsa järjen ja Jumalan lain
jälkeen, niin ei heitä kuitenkaan vanhurskauteta töistänsä, ansioistansa, messuistansa, parhaimmasta hurskaudestansa ja jumalanpalveluksestansa.
130. Tätä eivät usko paaviset, vaan puolustavat sokeina ja paatuneina vastoin omaa
tuntoansa kauhistuksiansa ja pitkittävät häväisemistänsä, jopa kehuvatkin sitä tällaisilla epäpyhillä sanoilla: joka tekee sitä eli tätä työtä,
hän ansaitsee synnin päästön; joka ottaa pitääksensä sen taikka tämän pyhän munkkisäädyn, ja noudattaa säätynsä sääntöjä, hänelle lupaamme varmaan ijankaikkisen elämän. Et
osaa sanoa, mikä kauhia pilkka on, omistaa
sellaista perkeleen opetuksille, ihmissäännöille
ja asetuksille, paavin jumalattomille ihmis-

säännöille ja munkkein töille, minkä Paavali,
Kristuksen apostoli, kieltää lailta ja lain töiltä.
Sillä jollei yhtään lihaa vanhurskauteta töistä
Jumalan lain jälkeen, ei vanhurskauteta myöskään ketään Benediktin ja Fransiskon y. m.
Munkkisäädystä, joissa ei ole puustaaviakaan
uskosta Kristukseen, vaan tyrkytetään yhtäpäätä tällaista: joka nämät täyttää, hänellä on ijankaikkinen elämä.
131. Sentähden olen usein aivan suuresti
ihmetellyt, että seurakunta, näiden vahingollisten lahkoin hallitessa, on säilynyt niin monta
sataa vuotta niin suuressa pimeydessä ja erehdyksessä. Muutamia on kuitenkin ollut, jotka
Jumala ilmeisesti on kutsunut evankeliumin
(se kuitenki saarnatuolista luettiin) ja kasteen
kautta. He elivät sydämmen yksinkertaisuudessa ja nöyryydessä. He pitivät ainoastansa
munkin ja pispain vihkimät pyhinä ja jumalisina, mutta itsensä epäpyhinä ja maallikkoina,
eikä heidän vertaisinansa, ja kuin eivät havainneet itsessänsä hyviä töitä ja ansioita, jotka he
olisivat taitaneet asettaa Jumalan vihaa ja tuomiota vastaan, pakenivat he Kristuksen kärsimisen ja kuoleman suojiin ja tulivat autuiksi
sellaisesta yksinkertaisuudessa.
132. Mutta kauhia ja ääretön on Jumalan
viha, että hän niin monta sataa vuotta on rangaissut paavisia kiittämättömyyden tähden ja
sentähden että ylönkatsoivat evankeliumin ja
Kristuksen. Hän jätti heidän nurjaan mieleen,
niin että he, mitä hyötyyn tulee, pilkkasivat
Kristusta, ja ottivat pitääksensä, evankeliumin
verosta, munkki ja ihmissäätyin kauhistuksia,
joita yksin kumarsivat ja pitivät Jumalan sanaa
parempina, kunnes heiltä vihdoin viimein riistettiin avioliitto ja he olivat vaaditut viettämään saastaista elämää naimattomuudessa.
Siinä sitte ulkonaisestikin saastuttivat itsensä
kaikellaisilla rikoksilla, huoruudella, saastaisuudella, salavuoteudella, Sodoman synneillä
y. m. Sellaiset olivat naimattomuuden hedelmät. Niin rankasi Jumala synnin synnillä ja jätti heidän nurjaan mieleen ja laski heidän ulkonaisesti tekemään sellaisia kauheita rikoksia.
Ja sellaista teki Jumala syystä, kuin olivat pil-

kanneet hänen ainokaista Poikaansa, jossa Isä
tahtoo kunnioitettaa, jonka hän antoi ulos kuolemaan, että he uskoisivat Pojan päälle ja tulisivat autuiksi hänen kauttansa, eikä säätyinsä
kautta. Jotka minua kunnioitsevat, niitä
minä tahdon kunnioittaa, sanoo hän 1 Sam.
2: 30. Mutta Isä kunnioitetaan Pojassa Joh. 5:
23. Joka siis uskoo Jumalan Pojan olevan välimiehemme ja vapahtajamme, hän kunnioittaa
Isää, ja häntä kunnioittaa Jumalaksi, se on,
kaunistaa häntä lahjoillansa, synninpäästöllä,
vanhurskaudella, pyhällä Hengellä, ijankaikkisella elämällä y. m. Mutta jotka minun katsovat ylön, ne pitää katsottaman ylön, sanoo
hän 1 Sam. 2: 30.
133. Pääpääte on siis tämä: ei yksikään
liha tule lain töiden kautta vanhurskaaksi.
Levittele se laajemmin ja nimittele kaikki säädyt halki, näin muodoin (ellei yksikään liha
vanhurskauteta lain töistä) paljo vähemmin
vanhurskautetaan munkki säädystänsä, nunna
puhtaudestansa, maallikko vakuudestansa, ruhtinas hyvyydestänsä y. m. Jumalan laki on suurempi koko mailmaa. Sillä se sulkee itseensä
kaikki ihmiset; ja lain työt myös ovat ainakin
paljon paremmat itsepyhäin omia valituita töitä, ja kuitenkin sanoo Paavali, ett'ei laki eikä
lain työt vanhurskauta, sentähden vanhurskauttaa usko ainoastaan. Koska hän nyt on määrinyt tämän asian, rupee hän nyt vahvistamaan
sitä vahvoilla perustuksilla, ja ensimäinen perustus on, että hän kumoo tätä totuutta vastustavan opin.
17 v. Mutta jos me, koska me tahdomme
Kristuksen kautta vanhurskaaksi tulla, löytään myös itse syntisiksi, onko siis Kristus
synnin palvelia?
134. Tämä on puhuttu Hebrealaisten ja pyhän raamatun tapaan. Jos se on totta, sanoo
hän, että me Kristuksessa vanhurskautetaan,
niin on se mahdoton, että me olemme syntiset,
eli vanhurskautetaan lain kautta. Päin toisin,
jollei se ole totta, vaan jos olemme vanhurskautettavat laista ja sen töistä, niin on mahdoton, että me vanhurskautetaan Kristuksen kautta. Jommankumman täytyy olla väärän, taikka

emme vanhurskauteta Kristuksessa, taikka ei
laissa. Mutta nyt vanhurskautetaan me Kristuksessa, sentähden ei laissa. Hän päättää tällä
muotoa: jos pyydämme uskon kautta Kristukseen vanhurskautettaa, ja niin tavoin vanhurskautettuina vielä olemme syntiset, jotka tarvitsemme lakia vanhurskauttamaan meitä syntisiä; – jos, sanon minä, tarvitsemme lain pitämistä vanhurkauttamiseksemme, niin että
Kristuksessa vanhurskaat eivät ole vanhurskaita, vaan tarvitsevat vielä vanhurskauttavaa lakia, eli, – jos Kristuksen kautta vanhurskautettu tarvitsee vielä lain kautta vanhurskautettaa –
silloin on Kristus paljas lain laatia ja synnin
palvelia. Sentähden ei ole Kristuksessa vanhurskautettu ja pyhä vielä vanhurskautettu ja
pyhä, vaan tarvitsee vielä lain vanhurskautta ja
pyhyyttä.
135. Mutta me olemme totisesti Kristuksessa vanhurskautetut ja vanhurskaat, kuin
evankeliumin totuus opettaa, että ihminen vanhurskautetaan ei laissa, vaan Kristuksessa.
Mutta jos Kristuksessa vanhurskautetut löytään vielä syntisiksi, se on, käyvät vielä lakiin
ja ovat lain alla, niinkuin väärät apostolit opettavat, niin eivät ole vielä (totisesti) vanhurskautetut, kuin laki kantaa ja soimaa heitä vielä
syntisiksi, ja vaatii heitä tekemään lain töitä
vanhurskautettaaksensa, sentähden eivät ole
Kristuksessa vanhurskautetut oikein vanhurskautetut. Ja siitä seuraa välttämättömästi, että
Kristus on, ei vanhurskauttaja, vaan synnin
palvelia. Näillä sanoilla hän ankarimmasti
moittii vääriä apostoleita ja kaikkia tekopyhiä,
että he kääntävät kaikki nurin tehden laista armon, armosta lain, Moseksesta Kristuksen,
Kristuksesta Moseksen. Sillä he opettavat, että
Kristuksen ja kaiken Kristuksen vanhurskauden perästä vaaditaan lain pitämistä, jos muuten tahdomme vanhurskautettaa. Näin tulee nyt
laki kärsittämättömällä nurjuudella Kristukseksi, kuin laille omistetaan, mitä Kristukselle
omituisesti tulee. Jos teet, sanovat he, lain töitä, niin sinä vanhurskautetaan. Jolles tee, niin
et vanhurskauteta, vaikka kuinkaki Kristukseen uskoisit. Mutta jos se on totta, ett'ei Kris-

tus vanhurskauta, vaan on synnin palvelia, kuten välttämättömästi heidän opistansa seuraa,
niin on Kristus laki, kuin ei meillä ole hänestä
muuta, (koska hän opettaa meidän olevan syntiset), kuin laistakaan, ja niin lähettää synnin
opettaja, Kristus, meitä vanhurskauttajalle,
laille ja Mosekselle.
136. Niin täytyy siis paavisten ja kaikkein
Kristuksen vanhurskaudesta tuntemattomain
taikka Kristuksen väärin käsittävän tehdä Kristuksesta Moses ja laki, ja laista Kristus. Sillä
he opettavat näin: usko Kristukseen tosin vanhurskauttaa, mutta samallansa ovat Jumalan
käskytkin pidettävät, sillä (Math. 19: 17) on
kirjoitettu: jos tahdot elämään sisälle käydä,
niin pidä käskyt. Siellä on Kristus kohta kielletty, ja usko hävitetty, kuin omistetaan Jumalan käskyille eli laille, mitä on yksin Kristuksen omaa. Sillä Kristus on nimen oman vanhurskauttaja ja synnistä lunastaja. Mutta jos
lain siksi teet, on laki itse minun vanhurskauttajani, joka vapahtaa minun synnistä, kuin teen
sen töitä. Ja niin on laki Kristus, ja Kristus kadottaa kokonansa nimensä, virkansa ja kunniansa, eikä ole muuta, kuin lain palvelia, joka
nuhtelee, peljättää, saattaa ja lähettää syntisen
toiselle, joka voi vanhurskauttaa hänen; mutta
tämähän on lain oikia virka.
137. Mutta Kristuksen omituinen virka on,
vastaanottaa ja päästää syntisen, joka lain
kautta on tehty ja saatettu syypääksi, synneistänsä vapaaksi, jos hän evankeliumin uskoo.
Sillä Kristus on lain loppu itsekullekkin uskovaiselle vanhurskaudeksi, hän itse on se Jumalan karitsa, joka pois ottaa mailman synnit.
Mutta kuin paaviset ja hurmahenget eivät ripu
vanhurskauttamisen opissa, kääntävät he kaikki nurin, tekevät Kristuksesta Moseksen, ja
Moseksesta Kristuksen, ja tämä onki heidän
pääomainen oppinsa (vaikka suullansa toisin
puhuvat): Kristus on Moses y. m. Sitten nauravat he meitä, jotka suurella ahkeruudella uskoa
teroitamme ja vaadimme, sanoen: haha, usko,
usko, vartoo, siksi kuin uskollas taivaaseen tulet. Korkeempiin pitää turvattaman, Jumalan
laki pitää täytettämän, niinkuin Luukk. 10: 28,

kuuluu: tee se, niin saat elää. Paljon on sinun
kärsiminen, vuodattaminen veres, hyljääminen
huonees, vaimos, lapses, seuraaminen Kristuksen esimerkkiä. Usko, jota aivan tähtihin asti
korotat, saattaa ihmiset suruttomiksi, joutilaiksi ja uneliaiksi. Näin käyvät suliksi lakilaisiksi
ja tekopyhiksi, luopuvat Kristuksesta Mosekseen, niin myös palauttavat ihmiset kasteesta,
uskosta, Kristuksen lupauksista lakiin ja lain
töihin, ja tekevät armosta lain ja laista armon.
138. Mutta kuka olisi ikään uskonut, että
näitä näin helposti kävi sekoittaa? Eihän kukaan ole niin paksupäinen, ett'ei helposti näkisi
tätä lain ja armon eroitusta, kuin jo asiain ja nimein luontokin viittaa tähän eroitukseen. Sillä
jokainen ymmärtää, että nämät sanat, laki,
armo, asian ja nimen puolesta ovat erilaisia.
Sentähden on kummin kummitus, että, vaikka
tämä eroitus on varsin selvä, vastustajamme
kuitenki lankeevat siihen saatanalliseen villitykseen, että sekoittavat lain ja armon, ja
muuttavat Kristuksen Mosekseksi. Sentähden
olen usein sanonut, että tämä uskon oppi on
kevein, ja että lain ja armon eroituksen taitaa
kuka hyvänsä helposti ymmärtää, mitä sanoihin tulee, mutta että se harjoituksessa, elämässä ja kokemuksessa on kaikista vaikein.
139. Paavi ja hänen kouluviisaat tohtorinsa
selvästi sanovat, että laki ja armo ovat erilaisia, ja kuitenkin opettavat itse harjoituksessa
varsin päin vastoin. Usko Kristukseen, sanoo
hän, olkoon joko ansaittu luonnollisilla voimilla, töillä ja laadulla, taikka Jumalan vuodattama, on kuollut, jollei rakkaus tule myötä. Missä on nyt tässä lain ja armon eroitus? Nimen
suhteen hän ne kyllä eroittaa, mutta asian suhteen kutsuu hän armon rakkaudeksi. Näin
kaikki lain teroittajat omistavat vanhurskauttamisen töille. Kutka siis eivät oikein ole käsittäneet vanhurskauttamisen oppia, ne varmaan
sotkevat armon ja lain sekaisin. Sentähden oppikaan jokainen lain armosta, mutta vaan kokemuksessa ja harjoituksessa, eikä ainoasti sanoilla, niinkuin paavi ja hurmahenget. Nämät,
mitä sanoihin tulee, tunnustavat, että nämät
kaksi ovat erilaisia, mutta itse asiassa sekoitta-

vat ne toisiinsa, kuin eivät myönnä uskon vanhurskauttavan ilman töitä. Jos tämä on totta,
eihän Kristus enää minua mitään hyödytä. Sillä vaikka minulla olisi mitä totisin usko, en
kuitenkaan heidän luulostansa vanhurskauteta,
jos tämä uskoni on ilman rakkautta, ja vaikka
sitäkin olisi minulla mitä korkiammassa määrässä, en rakasta sittekään tarpeeksi. Ja niin ei
ole siis uskossa käsittämäni Kristus vanhurskauttajani, armo on hyödytön, eikä usko saata
olla totinen ilman rakkautta (taikka kuten kasteen kertojat sanovat, ilman ristiä, kärsimistä ja
veren vuodattamista). Mutta jos siihen tulee lisäksi rakkaus, työt ja risti, on usko totinen ja
vanhurskauttaa.
140. Sellaisella opilla nyt taas hurmahenget pimittävät Kristuksen ansion, riistävät häneltä vanhurskauttajan arvon ja tekevät hänestä synnin palvelian. Meistä ovat he oppineet
vain matkimaan paljaita sanoja, mutta itse
asiaa eivät he ole käsittäneet. Kuitenki tahtovat
he pidettää evankeliumin ja Kristuksen uskon
puhtaina opettajina, niinkuin meki, mutta koska sovitus tulee kysymykseen, ovat lain opettajia, kaikissa näiden vääräin apostolein kaltaisia. Sillä niinkuin heti kaikissa seurakunnissa
opettivat pait uskoa Kristukseen myös ympärileikkausta ja lain pitämistä, jota pait sanoivat
uskon voimattomaksi vanhurskauttamaan (ellei teitä ympärileikata Moseksen tavan jälkeen, niin ette taida autuaaksi tulla, sanotaan Ap. T. 15: 1), samate vaativat nämätki lain
opettajat vielä Jumalan käskyin pitämistä, näiden sanain johdosta: tee se, niin sinä saat elää
(Luukk. 10: 28) ja: jos sinä tahdot elämään
sisälle tulla, niin pidä käskyt (Mth. 19: 17).
Sentähden ei ymmärrä yksikään heistä, vaikka
olisivat mielestänsä kuinka taitavia hyvänsä,
lain ja armon eroitusta, sillä asian sovituksessa
ja ratkaisemisessa tulevat he häpiään.
141. Mutta me eroitamme tässä ja sanomme, nyt emme taistele, jos pitää hyviä töitä
tehtävän, emmekä kysy, onko laki hyvä, pyhä,
hurskas, eli onko se pidettävä, sillä se on perin
toinen asia. Vaan väite ja kysymys on meillä
vanhurskauttamisesta, vanhurskauttaako nimit-

täin laki? Tätä eivät vastustajamme ota korviinsa, eikä vastaa tähän kysymykseen, eikä
pysy asiassa, niinkuin me, vaan huutavat ainoastansa, että hyviä töitä pitää tehtämän ja
laki pidettämän. Sen hyvin tiedämme. Mutta
kuin ne ovat eri asiat, niin emme salli, että ne
sekaisin sotketaan. Aikansa puhumme mekin
siitä asiasta, että laki ja hyviä töitä pitää tehtämän. Mutta kuin tässä ollaan vanhurskauttamisen asiassa, niin me nyt hyljäämme työt, joista
vastustajat hampain kiinni pitävät, lukevat niille vanhurskauttamisen, joka on ryöstää Kristukselta kunnian, ja omistaa sen töille.
142. Tämä Paavalin lause: jos me, koska
me tahdomme j. n. ed., on siis varsin vahva
peruste, jota usein olen käyttänyt suureksi lohdutukseksi. Näillä sanoilla tahtoo Paavali sanoa: ”jos meitä Kristuksessa vanhurskautettuja
pidetään vielä vanhurskautettamattomina ja
syntisinä, jotka vasta ovat lain kautta vanhurskautettavat, emme saata siis etsiä vanhurkauttamista Kristuksessa, vaan laissa. Mutta jos
vanhurskauttaminen tapahtuu lain kautta, ei se
tapahdu armon kautta. Jollei taas vanhurskauttaminen tapahdu armon kautta, mitä on Kristus
saanut aikoin kärsimisellänsä, saarnallansa,
voitollansa synnistä ja kuolemasta ja lähettämällänsä pyhän Hengen? Me siis Kristuksen
kautta taikka vanhurskautetaan, taikka tehdään
syntisiksi ja viallisiksi. Mutta jos laki vanhurskauttaa, sitte me kieltämätä Kristuksen kautta
tehdään syntisiksi, ja niin muodoin on Kristus
synnin palvelia y. m. Me saamme siis tällaisen
päätteen: jokainen Herraan Jesukseen Kristukseen uskova on syntinen ja syyllinen ijankaikkiseen kuolemaan, eikä saata autuaaksi tulla,
jollei hän käänny lakiin ja tee sen töitä.
143. Pyhä raamattu, eritoten uusi Testamentti, teroittaa kaikin paikoin uskoa Kristukseen, ja ylistää sitä mainiosta. Joka Kristuksen
päälle uskoo, kuuluu se, hän vapahdetaan, ei
hän huku, ei häntä tuomita, ei hän tule häpiään, hän saa ijankaikkisen elämän. Vastustajat päin toisin sanovat: joka uskoo häneen, hän
tuomitaan y. m.; sillä hänellä on usko ilman
töitä, joka kadottaa. Näin kääntävät he kaikki

nurin, tekevät Kristuksesta juuri oitis kadottajan, ja Moseksesta vapahtajan. Mutta eikö ole
arvaamaton häväistys opettaa, että ihminen tulee lakia ja töitä tekemällä mahdolliseksi ijäiseen autuuteen, mutta Kristukseen uskomalla
ijankaikkiseen kuolemaan, laki pidettynä vapahtaa, usko Kristukseen kadottaa?
144. Totta kyllä, vastustajamme eivät käytä sellaisia sanoja, mutta opettavat niin, mitä
itse asiaan tulee, kuin sanovat: ei vuodatettu
usko (siksi kutsuvat nimen omaan uskon Kristukseen) vapahda synnistä, vaan rakkaudella
muodostettu usko. Siitä seuraa siis, ett'ei paljas
usko Kristukseen ilman lakia ja töitä, vapahda.
Tämähän on varmaan vakuuttaa, että Kristus
jättää syntiin ja Jumalan vihaan, ja tekee meitä
syyllisiksi ijankaikkiseen kuolemaan. Toisappäin: jos teet lakia ja töitä, niin usko vanhurskauttaa, kuin sillä on töitä, joita paitsi usko on
hyödytön. Työt siis vanhurskauttavat, eikä
usko, sillä selvä on, että se, jonka tähden joku
asia on jalo, on itse paljo jalompi. Jos usko
vanhurskauttaa töitten tähden, niin vanhurskauttavat työt enämmin kuin usko. Tämän häpäsevän opin kauhistus on määrätön.
145. Paavali asettaa siis tässä eteen mahdottoman lauseen ja jakaa sen sitte täydellisesti
ja osottaa sitte tämän suunnattoman lauseen
vastalauseen todeksi (ab impossibili et sfficiente divisione). Jos me Kristuksessa vanhurskautetut vielä olemme syntisiä, vanhurskautettavat
jonkun muun, kuin Kristuksen kautta, varmaan
lain kautta, sentähden ei voi Kristus vanhurskauttaa, vaan ainoasti syyttää ja tuomitsee
meitä. Sentähden on hän hukkaan kuollut, ja
väärät ovat nämät ja muut samallaiset lauseet:
katso, Jumalan Karitsa y. m. Joh. 1: 29, niin
myös: joka uskoo Pojan päälle, hänellä on
ijankaikkinen elämä, Joh. 3: 16; väärä on
koko raamattukin, joka todistaa, että Kristus
on mailman vanhurskauttaja ja autuuttaja. Sillä
jos me löytään syntisiksi, vanhurskautettuamme Kristuksessa, seuraa siitä kieltämätä, että
lain tekiät ovat ilman Kristusta vanhurskautetut. Jos tämä on totta, niin olemme Turkkeja,
Juutalaisia, Mustalaisia, jotka vaan varjoksi ja

näöksi ripumme kiinni Kristuksen sanassa ja
nimessä, kieltäen kuitenkin työssä ja teossa
Kristuksen ja hänen sanansa. Mutta Paavali
vaatii ”vilpitöntä” uskoa. Sentähden on se villitystä ja jumalattomuutta sanoa, ett'ei vuodatettu usko vanhurskauta, jollei sitä rakkauden
työt kaunista. Mutta jos vastustajamme tahtovat sitä puolustaa, mikseivät hylkää koko uskoa Kristukseen? Semmenki kuin tekevät sen
paljaaksi laiskaksi laaduksi sielussa, joka ilman rakkautta on hyödytön; mikseivät pikemmin nimitä lasta nimeltänsä? Se on, mikseivät
suoraan sano, että työt vanhurskauttavat, eikä
usko? Samate, mikseivät ylehensä julkisesti
kiellä koko evankeliumia ja Paavalia (niinkuin
hänen itse asiassa kieltävät), jotka omistavat
vanhurskauden uskolle yksin, eikä töille? Sillä
jos usko yhdessä töitten kanssa vanhurskauttaa, on koko Paavalin väite väärä, joka selvästi
opettaa, ett'ei ihmistä vanhurskauteta lain töistä, vaan uskosta Jesukseen Kristukseen.
Kristus on siis synnin palvelia.
146. Tämäki taas on hebrealainen puheenparsi. Samallaista puheenpartta käyttää Paavali
2 Kor. 3 luv. Siinä hän taiten ja selvästi puhuu
näistä kahdesta virasta, nimittäin puustavin ja
hengen, lain ja armon, eli kuoleman ja elämän
ja sanoo, että Moses on lain palvelia, pitää lain
virkaa, jonka hän kutsuu synnin, vihan, kuoleman ja kadotuksen viraksi. Paavalilla, näet
sen, on tapana antaa laille pilkallisimpia nimiä,
ja hän on ainoa apostoli, joka sellaisia sanoja
käyttää, eikä kukaan muu. Aivan hyödyllistä
on, että raamatun tutkiat hyvin painavat mieleensä tällaiset Paavalin puheenparret.
147. Mutta olla synnin palvelia, on olla
lain laatia ja vaatia, joka opettaa hyviä töitä ja
rakkautta, joka opettaa, että ristiä ja kärsimisiä
pitää kannettaman, Kristusta ja pyhäin esimerkkiä seurattaman. Kuka ikänänsä sellaista
tunnustaa ja vaatii, se on lain, synnin, vihan ja
kuoleman palvelia, sillä ei hän opillansa muuta
tee, kuin peljättää ja häiritsee omattunnot, ja
sulkee ne synnin alle. Sillä mahdotonta on ihmisen luonnolle täyttää lakia; vanhurskautetuissaki, joilla pyhä Henki on, sotii jäsenten

laki mielen lakia vastaan y. m. Mitä sitte jumalattomissa, joilla ei ole p. Henkeä? Joka siis
opettaa vanhurskauden tulevan lain kautta, ei
se itsekkään ymmärrä, mitä hän puhuu eli mitä
hän väittää, saatikka pitää lain vaan pettää itsensä ja rasittaa raskaalla kuormalla, määrää ja
vaatii mahdottomia, ja vihdoin viimein syöksee itsensä ja oppilaansa epäilykseen.
148. Lain omituinen virka ja määrä on siis
tehdä laiskat ja suruttomat ihmiset syypäiksi,
että ovat vialliset syntiin, (Jumalan) vihaan ja
kuolemaan, että säikähtyisivät, epäilisivät ja
kapisevan lehden äänestä valjentuisivat ja
hämmästyisivät. Ja niin kauvan kuin he semmoisina ovat, ovat he lain alla. Sillä laki vaatii
täydellistä kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan, ja
tuomitsee ne, jotka sitä eivät osota. Mutta se
on tietty, ettei kukaan osota eikä voi osottaa
laille semmoista täydellistä kuuliaisuutta, jota
Jumala kuitenkin ankarasti vaatii. Ei laki siis
vanhurskauta, vaan tuomitsee, niinkuin 5 Mos.
27: 26, kirjoitetaan: kirottu olkoon joka ei
kaikkia näitä lain sanoja täytä, että hän
niitten jälkeen tekisi. Lain opettaja on siis
synnin palvelia.
149. Sentähden kutsuu Paavali oikein lain
viran 2 Kor. 3, synnin viraksi; sillä laki osottaa
synnin, joka ilman laita on kuollut. Mutta synnin tunto (emme puhu ulkokullattuin kuvaillusta tunnosta, vaan oikiasta, koska totisesti
nähdään Jumalan viha syntiä vastaan, ja totisesti maistetaan kuolemaa) hämmästyttää sydämmet, pakottaa epäilykseen ja kuolettaa.
Rom. 7: 11. Sentähden sekä pakottavat myös
nämät lain ja töitten opettajat, jotka raamatussa
tavallisesti kutsutaan tiranneiksi ja vaatioiksi
(sillä niinkuin vaatiat Egyptissä rasittivat Israelin lapsia ruumiillisella orjuudella, niin
syöksevät nämätkin laina ja töitten opilla sielut
hengelliseen ja sangen onnettomaan orjuuteen)
viimeiseltä epäilykseen että myös turmelevat,
eivätkä tunne itseänsä, eikä lain voimaa, ja on
siis heille mahdotonta saada omantunnon rauhaa totisissa ahdistuksissa ja kuoleman kamppauksessa, vaikka olisivat pitäneet lain, rakastaneet Jumalaa, tehneet monta hyvää työtä, ja

kärsineet pahaa, siltikin laki aina peljättää ja
kannustaa meitä, sanoen: et pitänyt kaikkia
käskyjä, olet siis kirottu. Sentähden pysyvät
nämät peljätykset ja vähittäin lisääntyvätkin, ja
täytyy siis sellaisten lain opettajain epäillä,
jollei heitä oijeta uskolla ja Kristuksen vanhurskaudella.
150. Tästä on erinomainen esimerkki kirjassa Vitis patrum eräästä erakosta. Vähää ennen kuolemaansa seisoi hän murheellisena ja
järkähtämättömänä, silmät taivasta käsin kolme päivää. Koska häneltä kysyttiin, minkätähden hän sitä teki, lausui hän pelkäävänsä kuolemaa. Mutta koska hänen oppilaansa lohduttivat häntä, sanoen, ett'ei hänellä ole mitään syytä, minkätähden kuolemaa pelkäisi, koska hän
oli elänyt sangen pyhästi, vastasi hän: pyhästi
tosin elin, ja pidin Jumalan käskyt, mutta Jumalan tuomiot ovat perin toiset, kuin ihmisten.
Koska hän nyt näki kuoleman edessänsä, ei
saattanut hän kuitenkaan olla rohkialla mielellä, vaikka hän oli nuhteettomasti elänyt ja pitänyt Jumalan lain, sillä hänen mieleensä johtui,
että Jumala tuomitsee perin toisin kuin ihmiset, ja niin kadotti hän uskalluksen kaikkiin
hyviin töihinsä ja ansioihinsa, ja epäili, jollei
häntä Kristuksen lupauksella rohvaistu. Niin ei
saata laki muuta aikoin saada, vaan paljastaa
meidän ja tekee syypäiksi, ja silloinpa ei ole
yhtään neuvoa eli apua, vaan kaikki on huutavassa hukassa. Tässä ei taida kaikkein pyhäin
elämä ja todistus auttaa meitä.
151. Tämä onki kauniisti kuvattu lain ulos
antamisen historiassa, 2 Mos. 19: 20. Moses
johdatti kansan leiristä Jumalaa vastaan, kuulemaan Jumalan puhuvan paksusta pilvestä. Siinä säikähtyi ja hämmästyi kansa, joka vähää
ennen oli luvannut: kaikki mitä Herra puhunut
on, me tahdomme tehdä, ja kuin se näki pitkäisen leimauksen, pasunan helinän, ja vuoren
suitsevan, niin se riensi pakoon ja, seisahtaen
taamma, sanoi Mosekselle: puhu sinä meidän
kanssamme, ja me kuulemme; älkään Jumala meidän kanssamme puhuko, ett'emme
kuolisi. Lain nimen omainen virka on siis johdattaa meitä majoistamme, se on, rauhastam-

me ja itseemme luottamisesta, ja asettaa meitä
Jumalan eteen, ja ilmoittaa meille hänen vihansa. Koska omatunto näkee, ei tehneensä lakia täysiksi, eikä tekevänsä, eikä taitavansa
kantaa Jumalan vihaa, jonka laki ilmoittaa,
vieden meitä Jumalan eteen, se on, koska hän
peljättää, kannustaa meitä ja näyttää synnin,
silloin on meille mahdotonta olla seisovaisina,
sentähden pakenemme hämmästyksissä ja huudamme Israelin kanssa: me kuolemme, kuolemme, älkään Herra puhuko meidän kanssamme, vaan puhu sinä y. m.
152. Kuka ikänänsä siis opettaa, ett'ei usko
Kristukseen vanhurskauta, jollei lakia pidetä,
hän tekee Kristuksen synnin palveliaksi, se on,
lain opettajaksi, joka opettaa samaa kuin Moseskin. Ei ole siis Kristus vapahtaja, ei armon
jakaja, vaan hirmuvaltias, joka kiskoo mahdottomia, niinkuin Moses, joita ei kukaan voi
täyttää. Niin pitävät kaikki tekopyhät Kristuksen mokomana uutena lain laatiana ja päättävät, että evankeliumi on kirja, joka sisältää uusia asetuksia töistä, juuri kuin Turkitkin uneksivat alkoranistansa. Mutta Moseksen kirjoissa
on lakia yllin kyllin. Sentähden on evankeliumi saarna Kristuksesta, että hän antaa synnit
anteeksi, lahjoittaa armon, vanhurskauttaa ja
autuuttaa syntiset. Mutta että evankeliumissa
tavataan käskyjä, niin eivät ole ne evankeliumia, vaan lain selityksiä ja evankeliumin lisänä.
153. Vielä: jos laki on synnin palvelia, on
se myös vihan ja kuolemanki palvelia, sillä
kuin laki ilmoittaa synnin, niin se peljättää ihmistä, osottaa Jumalan vihan ja peljättää kuolemalla. Sillä kohta karkaa omatunto päälles
näin sanoen: et pitänyt käskyjä, Jumala on siis
sinuun suuttunut ja vihastunut. Ja nämät seuraavat eriämättömästi toisistansa: tein syntiä,
sentähden kuolen. Seuraavasti on siis synninpalvelia myös Jumalan vihan ja kuoleman palvelia. Sillä kohta kuin synti on ilmoitettu, seuraa myös viha, kuolema ja kadotus samoja jälkiä. Sillä näin hakkaa omatunto: sinä teit syntiä, sentähden on Jumala suuttunut sinuun, ja
jos hän on suuttunut, niin hän tappaa ja tuomit-

see sinun ijäiseen kadotukseen. Tästä on tullut,
että moni, kuin ei ole kestänyt Jumalan vihaa
ja tuomiota, jotka laki ilmoittaa, on murhannut, hirttänyt ja hukuttanut itsensä y. m.
Pois se.
154. Ikään kuin sanoisi: ei Kristus ole synnin palvelia, vaan vanhurskauden ja ijankaikkisen elämän antaja. Paavali eroittaa siis, mitä
kauvimmaksi, Kristuksen Moseksesta. Pysyköön Moses maan päällä, olkoon puustavin
opettaja, lain laatia, ja ristiinnaulitkoon syntiset. Mutta uskovaisilla on, sanoo Paavali, toinen opettaja omassatunnossa, ei Moses, vaan
Kristus, joka peräytti lain, voitti ja pois otti
synnin, vihan, kuoleman. Hän käskee työtätekeväiset ja kaikellaisen vaivan rasittamat tulemaan tykönsä. Koska siis pakenemme hänen
tykönsä, tulee Moses lakinensa mitättömäksi,
niin ett'ei hänen hautaansa pitkinänsä löyttä, ja
niin ett'ei synti eikä kuolema sillen voi vahingoittaa meitä. Sillä opettajamme Kristus on
lain, synnin ja kuoleman Herra, joista jokainen
häneen uskova on vapaa. Kristuksen omituinen
virka on siis vapahtaa synnistä ja kuolemasta,
jota Paavali alati myös opettaa ja teroittaa.
155. Niin me siis nyt tuomitaan ja kuoletetaan lain kautta, mutta vanhurskautetaan ja eläväksi tehdään Kristuksen kautta. Laki peljättää
ja karkoittaa meitä Jumalan tyköä, mutta Kristus sovittaa meitä Jumalan kanssa, ja saattaa
meille vapaan tykökäymisen hänen suojiinsa.
Sillä hän on Jumalan karitsa, joka pois ottaa
mailman synnit, Kristukseen uskovalla on sentähden hän, joka pois ottaa mailman synnit.
Jos siis mailman synti on pois otettu, niin on
minunki syntini pois otettu, joka uskon häneen. Onko synti pois otettu, niin ovat myös
viha, kuolema ja kadotus pois otetut, ja synnin
siaan on tullut vanhurskaus, vihan siaan sovinto ja armo, kuoleman siaan elämä, ja kadotuksen siaan ijankaikkinen autuus. Tämä eroitus
(lain ja evankeliumin vaiheella) oppikaamme
käyttämään hyväksemme ei ainoasta sanoilla,
vaan harjoituksessakin, elämässä ja itsessä
mielen liikutuksissa. Sillä kussa Kristus on,
siellä täytyy olla rauhallisen ja iloisen oman-

tunnon; sillä Kristus on sovintomme, vanhurskautemme, rauhamme, elämämme, autuutemme, suorimmin, mitä ikänä raadollinen ja ahdistettu omatunto kaipaa, sen löytää hän runsaasti Kristuksessa. Tätä asiaa Paavali nyt laviammin selittää ja vahvistaa.
18 v. Sillä jos minä sitä taas rakennan,
jota minä särkenyt olen, niin minä teen itseni ylitsekäyväksi.
156. Ikään kuin sanoisi: niin en saarnannutkaan, että jälleen rakentaisin, mitä ennen
kukistin. Sillä jos sen tekisin, niin en ainoasti
turhaan työskentelisi, vaan tekisin itseni ylitsekäyväksi ja vääntäisin vääräin apostolein tavalla kaikki nurin, se on, tekisin armosta ja
Kristuksesta jälleen lain ja Moseksen, ja taas
vastatusten laista ja Moseksesta armon ja Kristuksen. Evankeliumin saarnan kautta särjin
minä synnin, surun, vihan ja kuoleman. Sillä
näin opetin minä: omatuntos, ihminen on lain,
synnin ja kuoleman alla viallinen, joista ei mikään ihmisellinen eli enkelin voima voi sinua
vapahtaa; vaan nyt tulee evankeliumi, ja julistaa sinulle syntein anteeksi antamuksen Kristuksen kautta, joka otti lailta voimansa, kukisti
synnin ja kuoleman. Häneen usko, niin pääset
vapaaksi lain kirouksesta, synnin ja kuoleman
tiranniudesta, tulet vanhurskaaksi, ja saat ijankaikkisen elämän.
157. Näin särjin minä evankeliumin saarnan kautta lain, ett'ei se sillen hallitsisi omassa
tunnossa. Sillä koska uusi vieras, Kristus, tulee
uuteen huoneeseen, yksinään siinä asuaksensa,
täytyy vanhan asujamen, Moseksen, paeta, ja
muuttaa muualle. Mutta kussa uusi vieras,
Kristus on, siinä ei ole lailla, synnillä, vihalla,
kuolemalla enää tilaa, vaan siinä on sula armo,
vanhurskaus, ilo, elämä, sula lapsellinen uskallus kohden lepytettyä, suojaavaa ja armollista
Isää Kristuksen tähden. Tokko nyt ajaisin Kristuksen pois, ja särkisin hänen valtakuntansa,
jonka evankeliumin kautta istutin, ja rakentaisin jälleen lain, ja tukisin Moseksen valtakuntaa? Se siitä syntyisi, jos vääräin apostolein tavalla, opettaisin ympärileikkausta ja lain pitämistä tarpeellisena asiana autuuteen. Sillä ta-

valla panisin minä jälleen synnin ja kuoleman
vanhurskauden ja elämän siaan. Sillä laki vain
osottaa synnin, saattaa vihan ja kuolettaa.
158. Mitä, kultaseni, ovat paaviset, parhaimpia ollessansa muuta, kuin Kristuksen
valtakunnan hävittäjiä, ja perkeleen, synnin,
Jumalan vihan ja ijankaikkisen kuoleman valtakunnan rakentajia? Mutta he hävittävät Jumalan seurakuntaa, joka on Jumalan rakennus,
ei Moseksen lailla, niinkuin väärät apostolit,
vaan ihmissäännöillä ja perkeleitten opetuksilla. Samate tekevät meidän aikaiset hurmahengetki ja ne, jotka tulevat meidän jälkeemme,
hävittävät ja kukistavat, mitä me olemme rakentaneet, ja rakentavat taas, mitä me kukistimme. Mutta me, jotka Jumalan armosta käsitimme vanhurskauttamisen opin, olemme vissit siitä, että me vanhurskautetaan paljaasta uskosta Kristukseen. Sentähden emme sotke lakia ja armoa, uskoa ja töitä sekasin, vaan eroitamme ne toisistansa, mitä kauvimmiksi suinkin. Ja tämän eroituksen lain ja armon välillä
tulee jokaisen jumalisen hurskaan ihmisen tarkasti pitää, sekä antaa sen olla voimassa, ei ainoasti sanain ja puustavin suhteen, vaan myös
asiain käytännössä, niin että hän, koska kuulee, että hyviä töitä pitää tehtämän ja Kristuksen esimerkkiä seurattaman, osaa oikein päättää ja sanoa: hyvin, sitä mielelläni tahdon tehdä. Entäs sitte? Tulen autuaaksi. Eipä vainen,
kyllä myönnän, että hyviä töitä pitää tehtämän,
pahaa kärsittämän, veri vuodatettaman, koska
niin on tarpeessa, Kristuksen tähden, mutta
niin ei minua vanhurskauteta, enkä niin saa autuutta.
159. Hyviä töitä ei saa siis vetää vanhurskauttamisen oppiin, niinkuin munkit tekivät,
jotka sanoivat, ett'eivät ainoasti hyvät työt ansaitse ijankaikkista elämää, vaan myös rangaistukset ja kärsimiset, joilla pahointekiöitä
rangaistaan heidän rikostensa tähden. Sillä
näinpä he sellaisia lohduttivat, koska he vietiin
mestattaviksi: kärsi mielelläs tämä häpiällinen
kuoleman rangaistus, kuin niin teet, ansaitset
syntis anteeksi ja ijankaikkisen elämän. Varsin
kauhia asia on, näin pettää kurjaa varasta, mur-

hamiestä taikka ryöväriä suurimmassa hädässänsä, niin että itse kuoleman hetkellä, koska
hän jo on hirtettävä taikka teloitettava, evankeliumi Kristuksesta jätetään oheen, joka yksin
silloin voi lohduttaa ja auttaa, ja käskekään toivomaan päästöä ja syntein anteeksi saamista
siitä, jos hän mielellänsä kärsii häpiällisen
kuoleman, jonka hän itse on vetänyt päällensä
rikostensa tähden. Tämä on toden lisätä kurjimman kuormaa ijankaikkisella kadotuksella
ja lähettää hänen helvettiin väärällä luulolla ja
luottamuksella omaan kuolemaansa.
160. Sellaisella menetyksellänsä osottavat
nämät ulkokullatut, ett'eivät ole opettaneet
taikka ymmärtäneet puustaviakaan armosta,
evankeliumista taikka Kristuksesta, ainoasti
muodoksi ovat he pitäneet evankeliumin taikka Kristuksen nimen, sitä helpommin pettääksensä yksinkertaisten sydämmet, mutta itse
työssä ovat he kokonansa kieltäneet ja jalkainsa alla tallanneet Kristuksen, ja ovat panneet
suurimman uskalluksen ihmissääntöihin, kuin
Kristuksen evankeliumiin. Sen todistavat ne
monet jumalanpalvelukset, ne monet munkkisäädyt, ne monet komennot, ne monet työt, jotka kaikki he ovat säätäneet siinä luulossa, että
ne kelpaavat ansaitsemaan armoa y. m. Ripissä
eivät he sanaakaan maininneet uskosta taikka
Kristuksen ansiosta, vaan vaativat yhtäpäätä
ihmistäysiksi tekemisiä ja ansioita, niinkuin se
nähdään tässä synnin päästön kaavasta, muista
puhumata, jota munkit keskenänsä käyttivät, ja
ne, jotka tahtoivat pidettää hartaimpina, kuin
muut. Tämän kaavan panen tähän, että jälkeentulevaisetki näkisivät, että paavikunnan kauhistus on ollut arvaamaton ja sanomaton.
Munkkein päästökaava.
161. Jumala olkoon sinulle, veljeni, armollinen! Herramme Jesuksen Kristuksen kärsimisen ansio, ja autuaan neitseen Maarian ja kaikkein pyhäin ansio, munkkisäätymme ansio, sinun rakas ja uskollinen jumalanpalvelukses, sinun nöyrä synteis tunnustus, sinun sydämmes
särky, hyvät työs, joita olet tehnyt ja vastedes
teet rakkaudesta Herraamme Jesusta Kristusta
kohtaan, tulkoot sinulle synteis anteeksi saami-

seksi, ja sinun ansios ja armos lisäykseksi, ja
saattakoon sinulle palkaksi ijankaikkisen elämän, Amen.
162. Tässä kyllä kuulet Kristuksen ansiosta, mutta jos tyysten punnitset sanoja, niin
huomaat, että Kristus on ihan hyödytön, a että
häneltä riistetään vanhurskauttajan ja autuuttajan kunnia ja nimi, ja annetaan luostari-töille.
Eikö tämä ole Jumalan nimen turhaan lausumista? Eikö tämä ole tunnustaa Kristusta sanoilla, mutta kieltää ja pilkata koko hänen lunastustyötänsä? Myös minä istuin samassa
mudassa. Minä pidin Kristuksen tuomarina,
jonka minun piti sovittaman munkkisäätyni pitämisellä, (vaikka suullani tunnustin, että hän
oli kärsinyt ja kuollut ihmissuvun lunastukseksi). Sentähden koska rukoilin taikka pidin messua, oli tapani aina päättää näillä sanoilla: Herra Jesu Kriste, minä tulen sinun tykös ja rukoilen, olkoot säätyni rasitukset palkkiona synteini edestä. Mutta nyt kiitän laupeuden Isää,
joka kutsui minun sellaisesta pimeydestä evankeliumin valkeuteen ja lahjoitti minulle Herrani Jesuksen Kristuksen ylönpaltisen tuntemisen, jonka suhteen minä, Paavalin kanssa (Fil.
3: 8, 9), luen kaikki vahingoksi, ja ne raiskana pidän, että minä Kristuksen voittaisin, ja
hänessä löydettäisiin, ett'ei minun vanhurskauteni olisi Augustini munkkisäädystä, vaan
joka tulee uskosta Kristuksen päälle y. m.,
jolle olkoon kiitos ja kunnia, ynnä Isälle ja pyhälle Hengelle, ijankaikkisesta ijankaikkiseen,
amen.
163. Minä päätän siis Paavalin kanssa, että
me vanhurskautetaan paljaalla uskolla Kristukseen, ilman lakia ja töitä. Mutta sitte kuin ihminen on uskosta vanhurskautettu, ja jo omistaa Kristuksen uskolla, ja tuntee hänen vanhurskaudeksensa ja elämäksensä, ei varmaankaan ole hän laiska, vaan kantaa hyvänä puuna
hyviä hedelmiä, sillä uskovana on hänellä
pyhä Henki. Ja kussa hän on, siellä ei anna hän
ihmisen olla laiskana, vaan pakottaa häntä
kaikkiin jumalisuuden harjoituksiin, rakastamaan Jumalaa, kärsimään ahdistuksissa, rukoilemaan, kiittämään ja osottamaan rakkautta lä-

himmäiselle. Sentähden sanomme, että usko ilman töitä on mitätön ja kelvoton. Tämän ymmärtävät paaviset ja hurmahenget niin, ett'ei
usko vanhurskauta ilman töitä, taikka ett'ei
usko, oikeakaan, mihinkään kelpaa, jollei sillä
ole töitä. Se on väärin, mutta semmoinen usko,
jolla ei ole töitä, eli joka on paljas ajatus eli
turha luulo ja sydämmen uni, se on väärä usko,
joka ei vanhurskauta.
164. Tähän saakka olemme selittäneet
Paavalin ensimäistä perustusta, jolla hän todeksi näyttää, joko emme taida vanhurskautettaa laista, taikka on Kristus välttämättömästi
synnin palvelia. Mutta tämä viiminen on mahdoton, sentähden emme taida millään muotoa
myöntää, että me vanhurskautetaan laista. Me
olemme laviasti selittäneet tätä asiaa, niinkuin
kohtuullinenkin on, ja kylliksi ei sitä koskaan
opeteta ja käsitetä.
19 v. Mutta minä olen lain kautta laista
kuollut pois, että minä Jumalalle eläisin.
165. Nämät sanat ovat ihmeellisiä sanoja
ja tavattomia lauseita, joita ei ihmisjärki ensinkään ymmärrä. Puhe on lyhye, mutta sangen
painokas. Näkyy siltä kuin puhuisi Paavali
hengen kiivaudessa ja tulisuudessa, juuri kuin
olisi hän kiukkuinen, ikään kuin sanoisi hän:
miksi aina tyrkytätte lakia, josta tahdon olla
tietämätön? Miksi sillä niin usein kolhitte minua? Mutta jos nyt meillä on laki oleminen, on
minullakin laki. Hän kutsuu siis ikään kuin
suutuksissaan laiksi pyhän Hengen armon, ja
kastaa armon uudella nimellä lain, Moseksen
ja vääräin apostolein häväistykseksi, jotka intivät, että laki on tarpeellinen vanhurskauttamiseksi. Hän asettaa siis toisen lain toista lakia
vastaan. Ja se on suloisin lause ja täynnä lohdutusta, koska pyhässä raamatussa ja semmenki Paavalin kirjoissa laki asetetaan lakia vastaan, synti syntiä vastaan, kuolema kuolemaa
vastaan, vankeus vankeutta vastaan, perkele
perkelettä vastaan, helvetti helvettiä vastaan,
alttari alttaria vastaan, karitsa karitsaa vastaan,
pääsiäinen pääsiäistä vastaan y. m., niinkuin:
hän tuomitsi synnin synnin kautta (Rom. 8:
3), hän otti vangiksi vankeuden (Ps. 68: 19;

Efes. 4: 8), kuolema, minä tahdon olla sinulle myrkky, helvetti, minä tahdon olla sinulle
surma (Hos. 13: 14). Samate sanoo hän tässäkin olevansa lain kautta kuolleen laista, ikään
kuin sanoisi: Moseksen laki kantaa päälleni ja
tuomitsee minun, mutta vastoin tätä päällekantavaa ja tuomitsevaa lakia on minulla toinen
laki, joka on armo ja vapaus. Se kantaa päällekantajan päälle ja tuomitsee tuomitsevan lain.
Niin surmaa kuolema kuoleman, mutta se kutsutaan kuolemalle kuolemaksi, sentähden että
henki on ylön määrin kiukkuuntunut kuolemalle. Niin pukee vanhurskaus päällensä synnin nimen, sillä se tuomitsee synnin, ja tämä
tuomitseva synti on totinen vanhurskaus.
166. Mutta tässä on nyt Paavali suurin villitsiä, jonka villityksen vertaa ei ole vielä kuultu, kuin sanoo laille kuolleena elävänsä Jumalalle. Väärät apostolit opettivat: elles elä laille,
niin olet Jumalalle kuollut, se on: elles elä lain
jälkeen, niin olet kuollut Jumalan silmissä.
Paavali sanoo tätä juuri päin vastoin: elles ole
laille kuollut, niin et taida Jumalallekkaan elää.
Sama on vieläki vastustajaimme oppi, kuin silloinkin oli vääräin apostolein. He sanovat: jos
tahdot Jumalalle elää, niin elä laille eli lain jälkeen. Me päin vastoin: jos tahdot Jumalalle
elää, niin pitää sinun ensin olla kuollut laille.
Tätä oppia ei nyt järki eikä ihmisen viisaus käsitä, sentähden opettaakin se juuri sitä vastaan:
jos tahdot Jumalalle elää, niin täytyy sinun pitää lain; sillä kirjoitettu on: tee se, niin sinä
saat elää. Tämä on autuusopettajain opin paras
perustus: joka elää laille, hän elää Jumalalle.
Paavali taas sanoo varsin sitä vastoin, nimittäin, ett'emme taida elää Jumalalle, jollemme
ole kuolleet laille. Meidän pitää sentähden astuman siihen taivaalliseen korkeuteen, että varmaan päätämme olevamme paljo yli lain, niin
aina päänänsä kuolleet laille. Mutta jos olemme kuolleet laille, silloin ei ole lailla yhtään
oikeutta meihin, niinkuin ei sillä Kristukseenkaan ole yhtään oikeutta, joka meidän lunasti
lain vallasta, hänen kauttansa elääksemme Jumalalle. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, ett'emme
vanhurskauteta lain kautta, vaan yksin uskosta

Kristukseen.

siitä.

167. Ja tässä ei puhu Paavali kirkkomenollisesta laista, sillä hänki uhrasi temppelissä,
ympärileikkasi Timotheuksen, ajeli hiuksensa
Kenkreassa, joita ei hän olisi tehnyt, jos olisi
ollut kuollut kirkkomenoin laista, vaan hän puhuu koko laista. Sentähden on suoraan koko
laki, olkoon kirkkomenollinen taikka kymmen
käskyn laki, purjettu pois kristityn tieltä; kuin
hän on siitä kuollut, ei niin, että laki hukkuisi,
se aina pysyy, elää ja hallitsee jumalattomissa,
vaan jumalinen on kuollut laista, niinkuin hän
on kuollut synnistäki, perkeleestä, kuolemasta,
helvetistä, jotka kuitenki pysyvät ja ovat mailman ja jumalattomain harmiksi. Koska siis järkiviisas ymmärtää asian niin, että ainoasti kirkonmenoin laki purjetaan, ymmärrä sinä se
niin, että Paavali ja jokainen kristitty on kuollut ja reväisty pois koko laista, ja että laki sentään jää olemaan.

169. Mutta kuolla laista, on, ei olla sidottu
lakiin, vaan olla siitä varsin vapaa ja tietämätä.
Joka siis tahtoo elää Jumalan edessä, hän pyytäköön olla ulkona lain piiristä, ja käyköön
Kristuksen kanssa haudasta. Vartiat hämmästyivät, koska Kristus nousi haudasta (Math. 28:
4), hämmästyivät nekin, jotka näkivät pii'an
herätettävän kuolleista Math. 9. Niin hämmästyy järkikin ja ihmisen viisaus ja tehdään tyhmäksi, koska se saa kuulla, ett'emme ennen
vanhurskauteta, kuin olemma laista kuolleet,
sillä ei se taida sitä ymmärtää. Mutta me tiedämme, että me astumme, koska uskolla käsitämme Kristuksen, omantunnon puolesta ikään
kuin uuteen lakiin, joka nielee sen vanhan lain,
joka oli sitonut meidän. Niinkuin hautakin,
jossa Kristus kuolleena makasi, hänen noustuansa ylös, aukeni ja nähtiin tyhjänä ja Kristus katosi tiehensä, samate nousen minäki ja,
Kristukseen uskottuani, kuolen haudastani, se
on, laista, joka piti minun vankina, ja laki on
siis nyt tyhjä, ja minä pääsin vankeudestani ja
haudastani, se on, laista. Sillä ei ole siis enää
oikeutta syyttää ja pitää minua, kuin olen
noussut ylös.

168. Selitän tämän esimerkillä: koska
Kristus nousi kuolleista, on hän vapaa haudasta, ja kuitenkin jää hauta olemaan. Pietari on
vapaa vankeudesta (Ap. T. 12), halvattu vuoteestansa (Math. 9), nuorukainen paarista
(Luukk. 7), tytär kuolinvuoteesta (Mark. 5) ja
kuitenkin ovat vankeus, vuode, paaret, kuolinvuode sitteki olemassa. Niin purjetaan laki,
koska minä reväistään pois laista, laki kuolee,
koska minä kuolen laista, ja kuitenki jää se
olemaan. Mutta kuin minä toisen lain kautta
kuolen siitä, niin sekin on minussa kuollut;
niinkuin Kristuksen hauta, Pietarin vankeus,
tytön kuolinvuode y. m. ovat olemassa, ja kuitenkin on Kristus ylösnousemisen kautta kuollut haudasta, Pietari laitetaan vapahduksen
kautta vankeudesta, tyttö pelastetaan elämän
kautta kuolinvuoteesta. Näissä sanoissa: minä
olen kuollut laista on siis paljo. Ei hän sano:
pääsin hetkeksi laista, taikka olen lain herra,
vaan olen aivan kuollut laista, se on, ei minulla
ole mitään tekemistä lain kanssa. Voimallisemmin ei olisi Paavali osannut puhua vanhurskauttamista vastaan laista, kuin sanoo: olen
kuollut pois laista, se on, en ensinkään tottele
lakia, sentähden en myöskään vanhurskauteta

170. Omiatuntoja tarvitsee siis ahkerimmasti opettaa, hyvin oppiaksensa eroittamaan
lain ja armon vanhurskauden toisistansa. Sillä
lihalle ei saa suoda vapautta, vaan pidettäkään
haudassa, vankeudessa, kuolinvuoteella, lain
alla kuuliaisena, sekä ekyptiläisten vaivattavana. Mutta kristillisen omantunnon on oleminen
laista kuolleen, se on, laista vapaan, ja sen
kanssa kokonaan askaroitsemattoman. Tämän
tietää on hyödyllinen; sillä se voimallisesti
lohduttaa ahdistettuja omiatuntoja. Koska siis
näet synnin tähden peljästyneen ja särjetyn
omantunnon, niin sano: et eroita oikein, veljeni, sinä päästät lain omaantuntoon, joka on
pantava lihan niskoille. Heräjä, nouse ja malta,
että Kristukseen, lain ja synnin voittajaan, on
uskottava; sellaisella uskolla siirryt laista ulos,
ja astut armoon, ja vaikka sinulla on laki ja
syntiä, eivät satu ne sinuun, kuin olet kuollut
laista ja synnistä.

171. Tämä on keviätä sanoa, mutta onnellinen se, joka sen hyvin osaisi omantunnon kilvoituksessa, se on, joka taitaisi synnin päälle
ryntäessä ja lain kantaessa ja peljättäessä sanoa: mitä se minuun koskee, että sinä laki syytät minua, ettäs nuhtelet minua monesta tehdystä synnistäni? Niin, vieläkin joka päivä rikon paljo, mutta mitä liikuttaa se minua? Minä
olen kuuro, enkä kuultele sinua, sinä jaarittelet
kuurolle; sillä minä olen kuollut sinusta. Mutta
tahdotko kaiketikki taistella kanssani synnistä,
käy käsin lihaani ja jäseniini, palvelioihini, niitä opeta, kurita ja ristiinnaulitse. Mutta minua,
omaatuntoa, ruhtinatarta, älä rasita, sillä minulla ei ole mitään sinun kanssas asioimista.
Sillä sinusta olen kuollut, ja elän nyt Kristukselle, kussa olen toisessa, nimittäin armon laissa, joka on synnin ja lain valtia. Kuinka? uskon kautta, niinkuin apostoli edespäin selittää.

samallainen on vanhurskautetun omantunnon
kohta lakiin; ja niinkuin Kristus kuolemallansa
ja ylösnousemisellansa kuolee haudasta, niin
ett'ei sillä enää ole yhtään oikeutta hänessä,
eikä taida sitoa häntä, vaan, sitte kuin kivi oli
vieritetty pois, sinetti rikottu, vartiat peljätetyt,
nousee hän ylös ja käy vapaana ulos, ja niinkuin Pietari vankeudesta päästyänsä kuolee
vankihuoneesta, ja menee kuhunka hän tahtoo,
samalla tavalla vapahdetaan omatunto armon
kautta laista. Näin on jokainen, kuin Hengestä
syntynyt on, mutta liha ei tiedä kusta se tulee,
taikka kuhunka se menee, sillä ei se taida tuomita muun, kuin lain jälkeen. Henki sanoo
päin vastoin: laki kyllä syyttäköön minua, synti ja kuolema peljättäköön minua, en kuitenkaan sentähden epäile, sillä minulla on laki lakia vastaan, synti syntiä vastaan, kuolema kuolemaa vastaan.

172. Mutta ihan ihmeellinen ja outo on
tämä selitys, että elää laille on kuolla Jumalasta, ja kuolla laista on elää Jumalalle. Nämät
kaksi lausetta ovat ihan järkeä vastoin, sentähden ei ymmärräkään niitä järkiviisas eikä lakilainen. Mutta opi sinä ymmärtämään ne oikein.
Joka elää laille, se on, joka pyytää lain töistä
vanhurskautettaa, hän on ja pysyy syntisenä, ja
on sentähden kuollut ja tuomittu. Sillä ei laki
voi vanhurskauttaa, eikä vapahtaa, vaan syyttää, peljättää ja kuolettaa ihmisen. Sentähden
on elää laille kuolla Jumalasta, ja toisapäin,
kuolla laista on elää Jumalalle. Sentähden jos
mielit elää Jumalalle, on sinun kuoleminen
laista, mutta jos elät laille, olet Jumalasta kuollut. Mutta elää Jumalalle on vanhurskautettaa
armosta ja uskosta Kristuksen tähden ilman lakia ja töitä.

174. Koska ikään siis tunnen omantunnon
purevan itseäni synnin tähden, silloin katson
minä vaskikäärmettä, Kristusta, ristissä. Siinä
löydän minä toisen synnin sitä syntiäni vastaan, joka minun päälleni kantaa ja nielee minun. Mutta se toinen synti, nimittäin Kristuksen lihassa, joka pois ottaa koko mailman synnit, on kaikkivaltias, tuomitsee ja nielee minun
syntini. Niin on siis minun syntini, ett'ei se
kantaisi päälleni ja tuomitsisi minua, tuomittu
synnin kautta, se on, ristiinnaulitun Kristuksen
kautta, joka on meidän edestämme synniksi
tehty, että me hänessä tulisimme siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa.
(2 Kor. 5: 21.) Samate löydän minä kuoleman
lihassani, joka minua ahdistaa ja kuolettaa minun, mutta minulla on kuolema, joka on edellistä päin vastoin, ja tämä kuolema on minun
kuolemani kuolema, ja ristiinnaulitsee ja nielee
sen. Tämä kaikki ei tapahdu lain eli töitten
kautta, vaan ristiinnaulitun Kristuksen kautta,
jonka hartioilla kaikki koko ihmissuvun paheet, laki, synti, kuolema, perkele, helvetti
ovat, jotka kaikki hänessä kuolevat, sillä kuolemallansa kuoletti hän ne. Tosiaan pitää meidän vahvalla uskolla vastaanottaman tämä
Kristuksen hyvä työ, sillä niinkuin meille tari-

173. Jos kristitty siis nimen omaan ja selkiään kuvataan, on hän armon ja syntein anteeksi saamisen lapsi, jolla ei yhtään lakia ole,
vaan joka on yli lain, synnin, kuoleman, helvetin; ja yhtä vapaa kuin Kristus on haudastansa,
Pietari kahleistansa, yhtä vapaa on kristitty
laista; ja sellainen kuin haudasta nousseen
Kristuksen kohta on hautaansa, ja vankeudesta
vapahdetun Pietarin kohta vankihuoneeseen,

taan ei lakia, eikä muuta työtä, vaan yksin
Kristus, niin ei meiltä vaaditakkaan, vaan
usko, joka käsittää ja uskoo, että minun syntini
ja kuolemani tuomitaan, ja pois pyhitään Kristuksen synnissä ja kuolemassa.
175. Niin on siis aina meidän puolellamme
ne vahvimmat perustukset, joista varsin välttämättömästi voimme päättää, että paljas usko
vanhurskauttaa. Sillä kuinka auttaisivat laki ja
työt vanhurskauttamaan, koska Paavali selvästi
puhuu vastoin lakia ja töitä, ja suoraan sanoo,
että meidän on oleminen kuolleina laista, jos
tahdomme elää Jumalalle? Mutta jos olemme
laista kuolleet, ja jos sekin on meistä kuollut,
silloin ei ole meillä varmaankaan mitään tekemistä sen kanssa. Kuinka se sitte auttaisi vanhurskauttamaan? Sentähden täytyy sanoa, että
me julistetaan vanhurskaiksi sulasta armosta
eli uskosta Kristukseen, ilman lakia ja töitä.
176. Tätä eivät ymmärrä järkiviisaat, sentähden uneksivat, ett'ei usko vanhurskauta,
jollei se tee rakkauden töitä. Näin muodoin tulee se usko, joka uskoo Kristukseen, olemaan
mitätön ja hyödytön, kuin siltä riistetään vanhurskauttava voima, jollei se ole rakkaudella
kaunistettu. Mutta siirrä laki ja rakkaus toiseen
aikaan ja paikkaan, ja tarkkaa asiaa, josta nyt
on kysymys. Mutta tämä on asia, että Jesus
Kristus, Jumalan Poika, kuolee ristin puussa,
ja kantaa minun syntini, lain, kuoleman, perkeleen, helvetin ruumiissansa. Ne voittamattomat
viholliset ja tirannit sortavat minua ja saattavat
minulle kiusauksia, sentähden olen murheissani, kuinka mä heitä pääsisin, vanhurskautettaisiin ja autuaaksi tulisin. Tässä ei nyt ole lakia,
työtä eli rakkautta, joka voisi meitä päästää
niistä, vaan Kristus yksinänsä pois ottaa lain,
kuolettaa syntini, kukistaa kuolemani ruumiissani, ja tyhjentää sillä tavalla helvetin, tuomitsee perkeleen, ristiinnaulitsee ja syöksee hänen
helvettiin, suorimmin, Kristus otti tieltäni pois
kaikki, jotka minua ennen vaivasivat ja ahdistivat, toi heidän näkyviin, ja sai heistä voittokunnian itse kauttansa, niin ett'eivät sillen voi
hallita minua, vaan niiden täytyy palvella minua.

177. Tästä siis kyllä taitaan ymmärtää, ett'ei tässä mitään pidä tehtämän, vaan kuultaman,
että ne niin ovat tehdyt, ja vahvalla uskolla käsitettämän, ja tämä onkin oikia usko. Ja koska
Kristuksen sillä tavalla olen uskolla käsittänyt,
kuollut laista, vanhurskautettu synnistä ja vapahdettu kuolemasta, perkeleestä ja helvetistä
Kristuksen kautta, niin minä teen hyviä töitä,
rakastan Jumalaa, kiitän häntä, osotan lähimmäiselleni rakkautta. Mutta tämä rakkaus ja
uskoa seuraavat työt eivät kuitenkaan tee uskoani totiseksi eli kaunista sitä, vaan uskoni tekee rakkauden totiseksi ja kaunistaa sitä. Tämä
on koko autuutemme oppi, ja järjen silmissä
varsin ihmeellinen ja mieletön hullutus, että
minä olen laiska ei ainoasta sokia, kuuro ja vapaa, vaan varsin kuollutkin.
178. Tämä Paavalin lause: minä olen lain
kautta laista kuollut, on täynnä suloisinta
lohdutusta, joka, jos se sopivalla ajalla johtuu
mieleen, ja vahvasti istuu sydämmessä, hyvin
ymmärrettynä, saattaisi meidän rohkeina seisomaan vastoin kaikkea kuoleman hätää, omantunnon ja synnin peljätyksiä, ehkä kuinka hakkaisivat ja kantaisivat päällemme ja tahtoisivat
epäilykseen pakottaa. Ja jokainen totta kiusataan, jollei elämässä, niin kuolemassa. Koska
laki silloin kantaa päälle ja osottaa synnin, niin
omatunto kohta sanoo: sinä olet tehnyt syntiä.
Jos silloin pidät kiinni siitä, kuin Paavali tässä
opettaa, niin vastaat: aivan totta, minä olen
tehnyt syntiä. Sentähden rankaisee ja tuomitsee Jumala sinun. Eipä! Sanoohan Jumalan
laki niin. Ei lailla ole minun kanssani mitään.
Miksi ei? Minulla on toinen laki, joka vaatii
tämän vaikenemaan, vapaus nimittäin. Mikä
vapaus? Kristuksen; sillä Kristuksen kautta
olen minä vapahdettu laista. Laki, joka jumalattomille on ja pysyy lakina, on minulle sentähden vapaus, ja sitoo tuomitsemaan lakini, ja
niin tulee laki, joka minun sitoi ja vangitsi, sidotuksi ja vangituksi armon eli vapauden kautta, joka nyt on lakini, jolta päälleni kantava
laki saa kuulla tällaista: et sillen saa sitoa, etkä
vankina pitää, eli vikapääksi tehdä häntä, vaan
minä vangitsen sinun, ja sidon kätes, jättääkses

vahingoittamata hänen, joka nyt elää Kristukselle ja on sinusta kuollut.
179. Tämä on särkeä lain hampaat, tylsäksi tehdä sen terän ja kaikki aseet, ja saattaa sen
päänänsä voimattomaksi, ja kuitenki pysyy se
jumalattomille ja uskottomille lakina, samate
meillekkin heikoille, kuin emme vielä usko,
pysyy se; siellä on sillä vielä teränsä ja hampaansa. Mutta jos uskon Kristukseen, niin
minä kuitenki, vaikka synti kuinka kiusaisi
epäilykseen, sanon, luottaen Kristuksen antamaan vapauteeni: tosin tunnustan syntiä tehneeni, mutta syntini, joka on tuomittu synti, on
Kristuksessa, joka on synnin tuomitsia. Mutta
tämä tuomitseva synti on tuomittua väkevämpi, sillä hän on vanhurskauttava armo, vanhurskaus, elämä ja autuus. Samate: koska tunnen kuoleman peljätykset, niin sanon: kuolema, ei minulla ole mitään sinun kanssas, sillä
minulla on toinen kuolema, joka kuoletti sinun, kuolemani, mutta kuolettava kuolema on
kuoletettua väkevämpi.

ei kuitenkaan muu ole, kuin suurin ja ääretön
armon vapaus, joka meillä on Kristuksessa Jesuksessa. Sitte antaa hän laille semmoisen
pilkkanimen lohduttaaksensa meitä, tietääksemme sen kastetuksi uudella nimellä, ett'ei
ole enää elävä, vaan kuollut ja tuomittu laki; ja
kuin tämä kuvaus on sangen ihana, niin hän
maalaa ja kuvaa lain, ikään kuin se olisi eräs
kuolemaan tuomittu ja määrätty varas eli rosvo. Sillä hän kuvaa lain ikään kuin se olisi
joku ihminen rautoihin sidottu, joka on käsistä
ja jalvoista kiinni, ja varsin voimattomaksi tehty, niin ett'ei se sillen enää saata harjoittaa hirmuisuuttansa, se on, ett'ei se enää taida kantaa
päällemme eikä kadottaa meitä; ja tällä ihanimmalla kuvauksella saattaa hän lain omassa
tunnossa ylönkatsotuksi, niin että Kristukseen
uskovainen sielu rohkenee pyhällä ylpeydellä
kerskata lakia vastaan, näin muodoin: minä
olen nyt syntinen, teeppäs nyt, laki, jos voit jotakin pahaa minulle! niin, vähä voi siis laki
olla uskovaiselle peljättävä.

180. Näin taitaa nyt uskovainen sielu paljaan uskon kautta rohvaista itseänsä, ja käsittää
varman ja vahvan lohdutuksen, niin ett'ei hän
vapise synnin, kuoleman, perkeleen ja kaiken
pahan näkyä, ja vaikka saatana kaikella väellänsä karkaisi häntä vastaan, ja tahtoisi upottaa
hänen koko mailman peljätyksillä, niin käsittää
hän kuitenkin hämmästyksessäkin toivon, ja
sanoo: äläpäs saatana! Uhkaukses ja peljätykses eivät minua paikastani siirrä, sillä minulla
on puolellani yksi, jolla on nimenä Jesus Kristus, häneen minä uskon. Hän peräytti lain, kadotti synnin, pois otti kuoleman, kukisti helvetin, ja on sinun, saatana, herras ja hävittäjäs.
Sillä hän sitoi ja voitti sinun, niin ett'et nyt
enää saata vahingoittaa minua etkä muita häneen uskovaisia. Semmoista uskoa ei jaksa
saatana nyt voittaa, vaan se voittaa hänen; sillä
meidän uskomme, sanoo Johannes, on se
voitto, joka mailman voitti. Kuka siis on
joka voittaa mailman, vaan se joka uskoo,
että Jesus on Jumalan Poika? 1 Joh. 5: 4, 5.
Aivan suuresta hengen palavuudesta ja kiivaudesta kutsuu Paavali itse armonki laiksi, joka

181. Pelkäsikö Kristus noustuansa kuolleista, hautaa? Miksi olisi vankeudesta pelastettu Pietari peljännyt sitä? Kuolevalle piikaselle saatti vuode olla peljättävä, mutta herätettynä, miksi olisi hän kauhonut sitä? Niin kristittyki, jonka toden oma Kristus uskon kautta
on, miksi kammoisi hän lakia? Hän totta tuntee
lain peljätyksiä, mutta eivät ne voita häntä,
vaan rohkeana vapaudestaan Kristuksessa sanoo hän: kuulen sinun laki mutisevan, mieliväs
syyttää ja tuomita minua, mutta ei se liikuta
minua, sinä olet minusta yhtä, kuin tyhjä hauta
oli Kristuksesta. Sillä minä näen sinun vankituksi ja sidotuksi käsistä ja jaloista, jotka sitoi
minun lakini. Kuka se on? Vapaus, joka kutsutaan laiksi, ei sentähden, että se sitoisi minun,
vaan että se sitoo minun lakini. Kymmenet
käskyt sitoivat minun, niitä vastaan on minulla
nyt toinen laki, tietysti armon laki, joka ei ole
minulle laki, eikä sido minua, vaan vapahtaa
minun. Mutta laki on se vastoin tuomitsevaa
lakia, jonka se sitoo, ett'ei se enää voisi minua
sitoa. Samoin on minulla vastoin minua sitovaa kuolemaa toinen kuolema, minä sanon elä-

mä, joka tekee Kristuksessa eläväksi, ja se
päästää ja vapahtaa minun kuolemani siteistä,
ja sitoo sen itse niihin. Niin on siis minun sitonut kuolema sidottu, se joka minun tappoi, on
tapettu, itse kuolemalta, se on, itse elämältä.
182. Niin kutsutaan Kristus suloisimmilla
nimityksillä, laikseni, synnikseni, kuolemakseni, vastoin lakia, syntiä, kuolemaa, vaikka hän
toden perästä on sula vapaus, vanhurskaus,
elämä ja ijankaikkinen autuus. Mutta hän on
tullut lain laiksi, synnin synniksi, kuoleman
kuolemaksi, lain kirouksesta ynnä muista lunastaaksensa, vanhurskauttaaksensa ja eläväksi
tehdäksensä minun. Niin on siis Kristus yhtä
haavaa laki ja vapaus, synti ja vanhurskaus,
kuolema ja elämä. Sillä juuri niin, että hän salli
lain syyttää itsensä, synnin tuomita, kuoleman
niellä, hävitti hän lain, tuomitsi synnin, kukisti
kuoleman, vanhurskautti ja pelasti minun. Niin
on siis Kristus yhtä haavaa lain, synnin ja kuoleman myrkky, ja vapauden, vanhurskauden ja
ijankaikkisen elämän lääke.
183. Tämä omituinen Paavalin opetus ja
puheenparsi on hyvin suloinen ja lohduttavainen. Samoin panee hän Rom. 7 mielen lain jäsenten lakia vastaan. Tämä kuin on oudosti ja
ihmeellisesti sanottua, painuu helpommin mieleen ja pysyy paremmin muistossa. Sitte soisi
suloisemmalta se, kuin hän sanoo: minä olen
lain kautta laista kuollut, kuin jos hän sanoisi: minä olen vapauden kautta laista kuollut.
Hän maalaa kuvan eteemme, niin elävän, kuin
näkisit lain sotivat lakia vastaan, juuri kuin sanoisi hän: laki, jos rupeisit minua syyttämään,
peljättämään ja sitomaan, niin asetan ylitses
toisen lain, se on, toisen hirmuvallan ja kiduttajan, joka vuorostansa syyttää, sitoo ja sortaa
sinua. Sinä olet pyövelini, mutta minulla on
toinen pyöveli, Kristus, joka on teloittava sinun, mutta teloitettuansa sinun, olen minä vapaa. Samoin jos perkele rusikoitsisi minua, on
minullaki puolellani väkevämpi perkele, joka
vuorostansa rusikoitsee häntä ja sitoo hänen.
Kernaasti pidättäisi siis Paavali päänänsä meitä lakia, syntiä, kuolemaa ja kaikkea pahaa
katsomasta, ja siirtäisi silmämme Kristukseen,

katsomaan sitä aivan ihanaa sotaa, jossa nimittäin laki sotii lakia vastaan, ollakseen vapaa;
synti syntiä vastaan, saadakseni vanhurskauden; kuolema kuolemaa vastaan, omistaakseni
elämän; jossa Kristus on perkeleelle perkele,
ollakseni Jumalan lapsi; jossa hän kukistaa
helvetin, omiakseni taivaan valtakunnan.
Että minä Jumalalle eläisin.
184. Se on, että olisin elävä Jumalan silmissä. Näes siis, ett'ei ole elämää, jollet ole ilman lakia, niin aina, jollet kokonansa ole kuollut laista, tietysti omassatunnossa. Niin kauvan
kuitenki, kuin ruumis elää, kuten usein olen
muistuttanut, pitää lihan oleman lain kurin
alla, ja painettaman alas lain ruoskalla ja rangaistuksella. Mutta sisällinen ihminen, joka ei
ole lain velvollinen, on siitä aina vapaa, vanhurskas ja pyhä, ei itsessänsä eli luonnossansa,
vaan Kristuksessa, kuin uskoo häneen, niinkuin nyt tässä sanotaan:
20 v. Minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu.
185. Tämän hän lisää selittääksensä, millinen laki nielee lain. En minä ole ainoastaan,
sanoo hän, lain kautta laista kuollut, että Jumalalle eläisin, vaan minä olen myös Kristuksen
kanssa ristiinnaulittu, mutta Kristus on lain
Herra; kuin hän itse on ristiinnaulittu ja kuollut
laista, sentähden olen minäkin lain Herra. Sillä
minä olen myös ristiinnaulittu ja kuollut laista,
sillä minä olen ynnä Kristuksen kanssa ristiinnaulittu ja ynnä kuollut. Kuinka? armon ja uskon kautta. Koska minä semmoisella uskolla
ristiinnaulitaan ja kuolen laista, niin se kadottaa minussa kaiken oikeutensa, samate kuin
Kristuksessakin. Niinkuin siis Kristus itse on
ristiinnaulittu laista, synnistä, kuolemasta ja
perkeleestä, niin ett'ei heillä nyt enää ole yhtään oikeutta hänessä, samate minäkin, joka
olen Kristuksen kanssa ristiinnaulittu, ristiinnaulitaan ja kuolen laista, synnistä y. m., niin
ett'ei heillä minussakaan enää ole yhtään oikeutta, vaan ovat, mitä minuun tulee, ristiinnaulitut ja kuolleet. Mutta ei Paavali puhu tässä siitä Kristuksen kanssa-ristiinnaulitsemises-

ta, jolla hänen esimerkkiänsä seuraamme; sillä
seurata Kristuksen esimerkkiä on myös hänen
kanssansa ristiinnaulittaa, joka kanssa-ristiinnaulitseminen kuuluu lihaan, josta Pietari sanoo (1 Piet. 2: 21), Kristus kärsei meidän
edestämme ja jätti meille esikuvan, että teidän pitää hänen askeleitansa noudattaman;
vaan hän puhuu tässä siitä jalosta kanssa-ristiinnaulitsemisesta, jolla synti, perkele, kuolema ristiinnaulitaan Kristuksessa,eikä meissä.
Tässä tekee Kristus yksin kaikki, mutta uskovainen ristiinnaulitaan Kristuksen kanssa uskon kautta, niin että ovat kuolleet minustaki ja
ristiinnaulitut.
Mutta minä elän.
186. Hän puhuu taiten ja suoraan. Tätä en
puhu minä, sanoo hän, minun kuolemastani ja
ristiinnaulitsemisestani, ikään kuin en eläisi
nyt, niimpä nyt vasta elänki minä, sillä se kuolema ja ristiinnaulitseminen, jolla minä kuolen,
tekee minun eläväksi, se on, koska minä armon ja uskon kautta vapahdetaan laista, synnistä ja kuolemasta, niin minä oikein ja totisesti elän. Sentähden on se ristiinnaulitseminen ja
kuolema, jolla minä ristiinnaulitaan ja kuolen
laista, synnistä, kuolemasta ja kaikesta pahasta, oikia ylösnousemiseni ja elämäni. Sillä
Kristus ristiinnaulitsi perkeleen, kuoletti kuoleman, kadotti synnin, sitoi lain, ja koska minä
sen uskon, vapahdetaan minä laista j. n. ed.
Sentähden on laki minun suhteeni kuuro,sidottu, kuollut ja ristiinnaulittu, ja toisappäin olen
minä lain suhteen kuuro, sidottu, kuollut ja ristiinnaulittu. Ja juuri saman kuoleman ja ristiinnaulitsemisen, se on, armon eli vapauden kautta, elän minä. Merkittävä on tässä Paavalin puheenparsi, koska hän sanoo meidän kuolevan
ja ristiinnaulittavan laista, koska kuitenkin laki
itse pikemmin kuolee ja ristiinnaulitaan meistä. Mutta sellaista puheen muotoa, että me
olemma ristiinnaulitut ja kuolleet laista, käyttää hän, että hänen sanansa olisi suloisempi.
Sillä laki, joka muuten koko mailmassa pysyy,
elää ja hallitsee, joka kannustaa kaikkia ihmisiä ja kiroo heidät, ristiinnaulitaan ja kuolee ainoastaan niistä, jotka Kristukseen uskovat. Ai-

noastaan heillä on siis se kunnia, että ovat ristiinnaulitut ja kuolleet laista, synnistä y. m.
En sillen minä.
187. Se on, minä elän, en omassa personassani eli olennossani. Siinähän Paavali nyt
selkiään näyttää, kuinka hän elää ja opettaa,
mikä kristillinen vanhurskaus on, nimittäin se,
jolla Kristus elää meissä, eikä se, kuin on
omassa personassamme. Sentähden koska väite on kristillisestä vanhurskaudesta, niin on
persona peräti hyljättävä. Sillä jos personassa
ripun, eli siitä puhun, niin tulee personasta,
vastoin tahtoaki, töiden tekiä, joka on lain alle
annettu. Mutta tässä täytyy Kristuksen ja minun omantuntoni tulla yhdeksi ruumiiksi, niin
ett'ei minun silmissäni mikään muu ole, vaan
ristiinnaulittu ja kuolleista herätetty Kristus.
Mutta jos minä suljen Kristuksen ulos, ja katson ainoastaan itseäni, niin olen hukassa. Sillä
kohta johtuu mieleheni tämä ajatus: Kristus on
taivaissa, sinä maan päällä, kuinkas nyt tulet
hänen tykönsä? Minä elän pyhästi, ja teen,
mitä laki vaatii, ja käyn niin muodoin elämään.
Koska minä niin olen kääntynyt itseheni ja
katselen itseäni, mimmoinen minä olen eli pitäisi oleman, ja mitä minun tekemän pitää, niin
minä kadotan Kristuksen silmistäni, joka ainoa
on vanhurskauteni ja elämäni. Hänen jälleen
kadotettuani, ei ole minulla muuta edessäni,
kuin välttämätön ja varma epäilys ja kadotus.
188. Ja tämä onnettomuus on yhteisin. Sillä sellainen on ihmisellinen viheliäisyys, että
me kiusauksessa eli kuoleman hädässä, unohdettuamme Kristuksen, katselemme elämäämme ja töitämme. Jollemme tässä tule oijetuksi
uskon kautta, täytyy meidän hukkua. Sentähden on meidän totuttaminen itseämme sellaisissa omantunnon kilvoituksissa unohtamaan
itsemme, laki ja työt, jotka ainoasti pakottavat
meitä katsomaan itseämme, ja yksinkertaisesti
kääntämään silmämme sen vaskikäärmeen
puoleen, joka on ristin puuhun naulittu Kristus,
johon kiinteästi katsoen varmaan päätämme,
että hän on vanhurskautemme ja elämämme,
emmekä ensinkään pelkää lain, synnin, kuoleman, Jumalan vihan ja tuomion uhkauksia ja

peljätyksiä. Sillä Kristus, jota hartaasti ja kiinteästi katsomme, jossa olemme, ja joka elää
meissä, on lain, synnin, kuoleman ja kaiken
pahan voittaja ja herra, ja jossa meille on annettu varma lohdutus ja taattu voitto.
Minä elän, en sillen minä, vaan Kristus
elää minussa.
189. Kuin Paavali sanoo: minä elän, niin
kuuluu se, ikään kuin puhuisi hän omasta personastansa. Sentähden selittää hän sen kohta,
sanoen: en sillen minä, se on: en elä minä sillen omassa personassani, vaan Kristus elää
minussa. Persona tosin elää, vaan ei itsessänsä
eli itsellensä. Mutta kuka on tämä minä, josta
hän sanoo: en sillen minä? Se minä on se,
joka vielä on lain alla, jolla on lain töillä tekemistä, ja joka on eräs Kristuksesta eroitettu
persona. Tämän minä hyljää Paavali perin,
kuin se minä Kristuksesta eroitettuna personana, on kuoleman ja helvetin oma. Sentähden
sanoo hän: en sillen minä, vaan Kristus elää
minussa, ja se on hän, joka kaunistaa uskoni,
niinkuin väri eli maalaus ja paiste kaunistaa
seinän. Näin törkiästi on tämä asia selitettävä,
sillä emme voi hengellisesti käsittää, että Kristus niin likisesti ja niin sisällisesti istuu ja pysyy meissä, kuin paiste eli kalkki seinässä.
Kristus, sanoo hän, joka minuhun istuu ja takertuu ja minussa pysyy, on siis se, joka minussa elää sitä elämää, jota minä vietän, niin
Kristuspa itse onki se elämä, jota minä niin
elän. Ja tämän suhteen olemme siis, Kristus ja
minä, nyt yksi.
190. Mutta Kristus, joka minussa elää, ottaa pois lain, tuomitsee synnin, kuolettaa kuoleman; sillä kussa hän on läsnä, siellä eivät voi
ne suinkaan pysyä. Sillä Kristus on ijankaikkinen rauha, lohdutus, vanhurskaus ja elämä,
mutta niitä täytyy lain peljätyksen, sielun levottomuuden, synnin, helvetin, kuoleman välttää. Niin ottaa siis Kristus, joka minussa on ja
elää, pois kaikki pahat, jotka minua vaivaavat
ja ahdistavat. Tämä Kristuksen minussa asuminen vaikuttaa siis sen, että minä vapahdetaan
lain ja synnin peljätyksistä, riisutaan nahastani,
ja siirretään Kristukseen ja hänen valtakun-

taansa, joka on armon, vanhurskauden, rauhan,
elämän, autuuden ja ijankaikkisen kunnian valtakunta; ja kuin minä olen siinä, ei voi mikään
paha minua vahingoittaa.
191. Ulkonaisen elämän suhteen jää kuitenki vanha ihminen lain alaiseksi, mutta vanhurskauttamisen suhteen tulee Kristuksen ja
minun olla likisimmästi yhdistetyt, hänen asua
minussa ja minun hänessä (tämä on ihmeellinen puheenparsi). Mutta kuin hän asuu minussa, on sentähden kaikki minussa oleva armo,
vanhurskaus, elämä, rauha, autuus, Kristuksen
omaa, mutta sentään minunkin omaani uskon
kautta häneen yhteenliitäntöni ja hänen minussa asumisensa vuoksi, joten minusta ja Kristuksesta on syntynyt aivan kuin yksi ruumis ja
henki. Kuin siis Kristus elää minussa, seuraa
siitä välttämättömästi, että hänen seurassaan
myös on saatavilla armo, vanhurskaus, elämä
ja ijankaikkinen autuus, mutta laki, synti, kuolema poissa, jopa että laki ristiinnaulitsee, nielee ja hävittää lain, synti synnin, kuolema kuoleman, perkele perkeleen. Näin pyytää nyt
Paavali päänänsä vetää meitä itsemme, lain ja
töiden katselemisesta, ja siirtää meitä Kristukseen ja Kristuksen uskoon, niin ett'emme vanhurskauttamisen asiassa muuta katsoisi, kuin
armoa, ja siirtäisimme sen mitä kauvimmaksi
laista ja töistä, joitten pitää täältä oleman kaukana.
192. Paavalilla on tässä omituinen tapansa
puhua, joka ei ole ihmisellinen, vaan jumalallinen ja taivaallinen, jota eivät viljele evankelistat ja apostolit (niistä eroitan Johanneksen yksin, joka välistä puhuu samalla tavalla). Ja jollei Paavali olisi meitä ennen käyttänyt tätä puheen tapaa ja sitä meidän eteemme kirjoittamilla sanoilla käskenyt, ei olisi yksikään pyhä
tohtinut sitä käyttää, sillä varsin epätavallinen
ja outo on, että: minä elän, ja en elä; olen kuollut, ja en ole kuollut; olen syntinen, ja en ole
syntinen; minulla on laki, ja ei ole lakia; millinen puhe on Kristukseen uskovaisille suloisin.
Sillä sen verran, kuin he itseänsä katsovat,
ovat he lain ja synnin alla, sen verran jälleen
kuin he Kristusta katsovat, ovat he laista kuol-

leet pois, ovat synnittömät y. m. Jos siis vanhurskauttamisen asiassa eroitat Kristuksen ja
sinun personas toisistansa, niin olet lain alla,
pysyt lain alla, ja elät itsessäs, etkä Kristuksessa, – joka on olla lain tuomitsemana, ja kuolleena Jumalan silmissä. Syynä on, sinulla on
usko, joka on rakkauden kautta luonnutettu,
niinkuin järkiviisaat lörpöttävät. Näin puhun,
oikein selväksi asian tehdäkseni. Ei kukaan
taida sellaisella uskolla autuaaksi tulla. Mitä
järkiviisaat ovat opettaneet rakkauden kautta
muodostetusta uskosta, se on sulaa saatanan
kummitusta. Mutta jos olisi tavattavakin ihminen, jolla olisi sellainen usko, ei olisi hän sen
omistajana kuitenkaan vanhurskas, sillä hänellä on vain historiallinen usko Kristuksessa,
millinen usko on perkeleelläki ja kaikilla jumalattomilla ihmisillä on.
193. Uskoa pitää sentähden puhtaasti opetettaman että nimittäin siinä sen kautta yhdyt
Kristuksen kanssa yhteen, niin että sinusta ja
hänestä syntyy ikään kuin yksi persona, jota ei
käy eroittaa, vaan joka alati istuu häneen kiinni, niin että rohkiasti taidat sanoa: minä olen
Kristus, se on, Kristuksen vanhurskaus, voitto,
elämä j. n. ed. on minun; ja että Kristus taas
toisaalta taitaa sanoa: minä olen syntinen, se
on: hänen syntinsä, kuolemansa y. m. Ovat minun, sillä hän riippuu minussa, ja minä hänessä, sillä uskon kautta olemma yhdistetyt yhdeksi lihaksi ja luuksi: niinkuin Paavali, Efes.
5: 30, sanoo: me olemma hänen ruumiinsa
jäsenet, hänen lihastansa ja luistansa; niinettä tämä usko yhdistää Kristuksen ja minun
kiintiämmin, kuin mies on vaimoon yhdistetty.
Tämä usko ei taida siis olla laiska omaisuus,
vaan niin suuri on sen suuruus, että se varsin
pimittää ja hävittää järkiviisasten ylpeimmät
unelmat rakkauden kautta muodostuneesta uskosta, omista ansioista, meidän mahdollisuudestamme eli omaisuudestamme y. m. Kernaasti selittäisin tätä runsaammin, jos vain
osaisin.
194. Ennen mainitsimme tämän olleen
Paavalin ensimäisenä todistuksena, että: joko
on Kristus synnin palvelia, taikka ei vanhurs-

kauta laki. Tästä todistuksesta puhuttuansa,
asetti Paavali itsensä esimerkiksi, teki laista
ikään kuin elävän henkilön ja sanoi kuolleensa
tästä vanhasta laista erään uuden lain kautta.
Sitte hän vastaa kahteen mutkaan. Ensin ylpeitten häväistykseen, joka myös on heikkoin
pahennus. Sillä koska syntein anteeksi saamista armosta saarnataan, kohta häpäsevät häijynjuoniset tätä saarnaa, kuten Rom. 3: 5, tehkäämme pahaa, että siitä hyvää tulisi. Sillä
koska sellaiset kuulevat, ett'ei meitä vanhurskauteta laista, lausuvat he kohta häväisten: niin
heittäkäämme siis laki sillensä. Niin myös: jos
armo on syntiä runsaampi, tehkäämme hyvästi
syntiä, että me vanhurskautettaisiin ja armo
ylitsevuotaisi. Nämät ovat ilkeitä ja ylpeitä ihmisiä, jotka mieltä mielin nurin vääntävät raamatut ja pyhän Hengen sanat, niinkuin he jo
apostoleitten eläissä väärään väänsivät Paavalin opin omaksi kadotukseksensa, niinkuin 2
Piet. 3: 16 sanotaan. Myöskin heikot, jotka eivät ole pahanjuonisia ja pilkkaajia, vaan rehellisiä, pahentuvat, koska kuulevat, ett'ei lakia ja
hyviä töitä ole tehtävä vanhurskauttamiseksi.
Näitä pitää autettaman ja selitettämän heille,
missä mielessä työt eivät vanhurskauta, missä
mielessä niitä on tehtävä, missä ei. Niitä on
tehtävä, ei vanhurskauden vaikuttajana, vaan
hedelmänä. Vanhurskaiksi tulleina on meidän
niitä tekeminen, eikä että me vääristä niitten
kautta vanhurskaiksi. Puu kantaa hedelmän,
eikä hedelmä puuta.
195. Ennen oli hän (v. 19) sanonut: minä
olen kuollut, y. m. Tästä joku pilkkakirves
helposti saisi häväisemään häntä: mitäs sanot,
Paavali? Oletko kuollut? Kuinka sitte puhut ja
kirjoitat? Myös heikko helposti pahentuisi ja
sanoisi: kuka sinä? Enkö näe sinun elävän?
Toimitathan asioitas? – Hän vastaa: elä toden,
vaan en sillen minä, vaan Kristus elää minussa. Elämäni on siis kahtalainen: luonnollinen elämäni eli elämiseni lihassa, ja toinen on
Kristuksen eläminen minussa. Luonnollisen
elämäni jälkeen olen kuollut, ja elän nyt toista
elämää. Minä, Paavali, en elä, vaan Paavali on
kuollut. Kukas sitte elää? Kristillinen Paavali.

Itsestänsä elävä Paavali on siis kokonaan lain
kautta kuollut, mutta kuin hän elää Kristuksessa eli oikeemmin, kuin Kristus elää hänessä,
elää hän toista elämää, sillä Kristus puhuu,
vaikuttaa ja toimittaa hänessä kaikki työt.
Tämä ei ole Paavalin vaan kristityn elämää.
Älä siis ilkiästi pilkkaa, että sanoin itseäni
kuolleeksi, äläkä sinä, heikko, pahene, vaan
eroita oikein. Sillä tässä on kahtalainen elämä:
minun ja toisen. En elä omaa elämääni, muutoin hallitsisi laki minua ja pitäisi minun vankina. Ett'ei hän siis pitäisi minua (vankinansa),
niin olen hänestä lain kautta kuollut, ja tämä
kuolema laittaa minulle toisen, Kristuksen,
elämän, joka on, ei myötäsyntynyt, vaan lahjoitettu Kristuksen kautta uskossa.
196. Sitte pyytää hän ennättää toistaki
mutkaa. Taas olisi käynyt väittää Paavalia vastaan: mitäs sanot? Etkö elä omaa elämääs, eli
lihassa, vaan Kristuksessa? Näenpähän lihas,
enkä Kristusta. Mielisitkö saada meitä luulemaan, ettes ole lihassa, etkä elä entistä elämääs, viiden aistimes omistajana, ja toimittavana kaikkia, mitä muukin ihminen ruumiillisessa elämässä toimittaa? Hän vastaa:
Sillä jota minä nyt elän lihassa, sen
minä elän Jumalan Pojan uskossa.
197. Se on: tosin elän lihassa, mutta sitä
elämää, kuinka pienoinen hyvänsä, kuin minussa liikkuu, en pidä elävänä. Sillä ei se ole
toden elämä, vaan paljas haamu elämästä, jonka varjossa toinen, minä sanon Kristus, elää,
joka on totinen elämäni, jota et näe, vaan ainoasti huomaat sen, samate kuin tuulenki huomaat huminasta, mutta et tiedä, kusta hän tulee taikka kuhunka hän menee (Joh. 3: 8).
Samate näet minunki puhuvan, syövän, raatavan, makaavan y. m., mutta et kuitenkaan näe
elämääni, kuin elän lihassa, tämän elämän
ajan, jota elän, mutta en elä sitä lihassa eli lihan jälkeen, vaan uskossa, uskosta ja uskon
jälkeen. Ei kiellä siis Paavali elävänsä lihassa;
kuin hän tekee kaikellaisia luonnolliselle ihmiselle omituisia töitä, vielä sittenki nautitsee
luonnollisia välikappaleita, ruokaa, vaatteita y.
m., joka on elää lihassa, mutta tätä ei kutsu hän

omaksi elämäksensä, eikä sen jälkeen elävänsä; tosin sanoo hän nautitsevansa luonnollisia
kappaleita, mutta ei elävänsä niissä, niinkuin
mailma elää lihasta ja lihan jälkeen, kuin se ei
tunne eikä odota toista elämää, paitse ainoasti
tätä ruumiillista.
198. Olkoon nyt, sanoo hän, tämä elämä,
jonka minä elän lihassa, millainen tahansa,
niin elän minä (kuitenkin) Jumalan Pojan uskossa, sillä se sana, jonka minä ruumiillisesti
puhun, ei ole lihan sana, vaan p. Hengen ja
Kristuksen. Se näkö, joka tulee silmiini eli silmistäni käy ulos, ei tule lihasta, se on, lihani ei
ohjaa sitä, vaan p. Henki. Samate kuuloni,
vaikka se on lihassa, ei ole kuitenkaan lihasta,
vaan p. Hengestä ja p. Hengessä. Ei kristitty
puhu muita, kuin puhtaita, toimellisia ja jumalallisia sanoja, jotka tulevat Kristukselle ja Jumalalle kunniaksi, ja lähimmäisen autuudeksi.
Eivät ne tule lihasta, eivätkä tapahdu lihan jälkeen, mutta ovat sentään lihassa. Sillä en minä
saata muulla tavalla opettaa, rukoilla, kiittää,
kirjoittaa, kuin viljellen näitä lihan välikappaleita, jotka sellaisiin toimituksiin ovat tarpeessa; ja kuitenkaan eivät tule ne lihasta, eikä kasva siitä, vaan Jumala taivaasta lahjoittaa ne ja
ilmoittaa. Niin näen silmilläni naisen, mutta
puhtaalla katsannolla, himoitsemata sitä. Ei
semmoinen katsanto tule lihasta, vaikka se tapahtuu lihassa; sillä silmät ovat luonnollisen
näkemisen välikappaleita, mutta tämä puhdas
näkeminen tulee taivaasta.
199. Niin nautitsee kristitty mailmaaki ja
kaikkea luontokappaleita, ett'ei hänen ja jumalattoman vaiheella ole yhtään eroitusta. Samallainen on hän ruuan, vaatteen suhteen, samallainen kuulon, näön ja puheen puolesta, samallainen on hän kaikissa käytöksissä, menoissa
ja muodossa, niinkuin Paavali sanoo Kristuksesta, että hän löyttiin menoissa niinkuin ihminen (Fil. 2: 8), kuitenkin on tässä sangen
suuri eroitus, sillä tosin elän minä lihassa, ja en
kuitenkaan elä minä sillen itsestäni, vaan jota
minä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa. Se, mitäs minun kuulet nyt
puhuvan, lähtee toisesta lähteestä, kuin mitä

ennen kuulit minun puhuvan. Ennen kääntymistänsä puhui Paavali tosin samalla äänellä ja
kielellä, mutta ääni ja kieli oli silloin häväisevä, ja sentähden ei taitanut hän muuta puhua
kuin häväistyksiä ja kauhistuksia Kristusta ja
hänen seurakuntaansa vastaan. Mutta sitte kuin
hän oli kääntynyt oli liha sama, kieli ja ääni
sama, kuin ennenkin, eikä mitään ollenkaan
muutettu, mutta ääni ja kieli ei puhunut enää
pilkkasanoja, vaan hengellisiä sanoja, nimittäin Jumalan kiitosta ja ylistystä, jotka saivat
alkunsa uskosta ja pyhästä Hengestä. Niin elän
siis lihassa, vaan en lihasta enkä lihan jälkeen,
vaan Jumalan Pojan uskossa.
200. Tästä nyt saatetaan ymmärtää, mistä
tämä toinen ja hengellinen elämä tulee, jota ei
luonnollinen ihminen käsitä. Sillä ei hän tiedä,
millainen tämä eläminen on, tuulen humun
kuulee hän, mutta ei hän tiedä, kusta se tulee,
eli kuhunka se menee. Hän tosin kuulee hengellisen ihmisen äänen, tuntee hänen kasvonsa,
tapansa ja käytöksensä, mutta mistä ne puheet,
jotka eivät enää ole Jumalaa häväiseväiset ja
pilkkaavaiset, niinkuin ennen, vaan pyhät ja
jumaliset, mistä sellaiset liikutukset ja työt tulevat, sitä ei ymmärrä hän, kuin tämä elämä on
sydämmessä uskon kautta, kussa liha on kuollut ja Kristus pyhän Hengen kanssa hallitsee,
joka nyt myös hänessä näkee, kuulee, puhuu,
vaikuttaa, kärsii, ja suoraansa kaikkia tekee,
vaikka liha sotii vastaan. Lyhyesti: tämä elämä
ei ole lihan elämää, vaikka se on lihassa, vaan
Kristuksen Jumalan Pojan, jonka kristitty uskolla omistaa.
Joka on minua rakastanut, ja antoi itsensä minun edestäni.
201. Tässä sinulla on vanhurskauttamisen
totinen muoto ja esimerkki vahvasta uskosta
kuvattuna. Joka nyt lujalla ja vahvalla uskolla
taitaisi Paavalin kanssa sanoa nämät sanat:
minä elän Jumalan Pojan uskossa, joka on
minua rakastanut, ja antoi itsensä minun
edestäni, hän olisi totisesti autuas. Juuri niillä
sanoilla Paavali mitättömäksi tekee ja hyljää
lain kanssa töiden vanhurskauden, niinkuin
kohta kuulemme. Mutta tarkoin on jokainen

näistä sanoista punnittava: Jumalan Poika rakasti minua, ja antoi itsensä minun edestäni. Minä en siis rakastanut Jumalan Poikaa,
enkä antanut itseäni hänen edestänsä, niinkuin
järkiviisaat sanovat rakastavansa Jumalan Poikaa, ja antavansa itsensä hänen edestänsä. Sillä
he opettavat, että ihminen luonnon voimilla
taitaa ansaita armon, taitaa rakastaa Jumalaa ja
Kristusta yli kaikkein. He ennättävät Jumalan
ja Kristuksen rakkaudesta; sillä he tekevät,
mitä he voivat, tulevat munkeiksi, pitävät en
sano vain Jumalan käskyjä, vaan Jumalan neuvotki ja lisäksi tekevät liika töitäki, ja myyvät
sitte liikatyönsä maallikoille, ja antavat sillä
tapaa, kuten itse uneksivat itsensä Kristuksen
edestä, ja vapahtavat sen kautta itsensä ja
muut. Nämät suoraan vääntävät nurin nämät
Paavalin sanat: joka on minua rakastanut y.
m., ja lukevat ne näin: me olemme rakastaneet
Kristusta ja antaneet itsemme ulos hänen edestänsä. Tällä tavalla jumalattomat, lihallisessa
mielessänsä suotta paisuneet ihmiset, koska
uneksivat ja lörpöttävät tekevänsä, mitä voivat,
rakastavansa Jumalaa ja antavansa itsensä ulos
Kristuksen edestä, hävittävät evankeliumin,
nauravat, kieltävät, häpäsevät, sylkevät ja tallaavat Kristusta. Sanoilla he kyllä tunnustavat
hänen vanhurskauttajaksi, mutta työssä ja totuudessa riistävät he häneltä pois vanhurskauttavan ja autuuttavan voiman, ja omistavat sen
itse valituille töillensä. Tämä ei ole elää Jumalan Pojan uskossa, vaan omassa vanhurskaudessa ja omissa töissä.
Järkiviisasten lauseesta: tehdä, mitä ihminen voi.
202. Se ei ole siis oikia vanhurskauttamisen muoto, ettäs rupeet tekemään mitäs voit;
sellaista puheenpartta käyttävät järki- ja kouluviisaat. He sanovat näin: jos ihminen tekee,
mitä hän voi, niin Jumala epäilemätä antaa hänelle armon, ja semmoinen lause on oikia uskonkappale heidän tykönänsä ja selkiästi osottaaksensa, etteivät piirtoakaan ymmärrä Paavalin ja evankeliumin opista, niin he selittävät sanat tehdä mitä ihminen voi niin ettei sitä liika
paljo saa yrittää, vaan että siinä on kyllä, että

käydään keskitietä, eikä ymmärretä niin tyysten puustavin jälkeen, jota täyttää olisi mahdoton; se on, siinä on kyllä, että ihminen tekee,
mitä hurskaat ihmiset hyväksyvät, ja että silloin armo varmaan seuraa, ei työn ansiosta itsestänsä, vaan Jumalan pettämättömyydestä,
joka on niin hyvä ja vanhurskas, ettei taida hyvästä olla armoa antamata. Siitä on syntynyt
tämä lause: Ultra posse viri, non vult Deus ulla
requiri (ei Jumala vaadi enempää kuin voimme). Se on tosin hyvä lause, mutta paikassansa, koska on puhe maallisista, huoneellisista ja
luonnollisista toimituksista, niinkuin jos minä,
ollen järjen valtakunnassa, perheen vanhimpana hallitsen perhettäni, rakennan huonetta, toimitan esivallan virkaa, ja teen mitä minä voin,
eli sen voiman mukaan kuin minussa on, silloin minä olen syyttämätön. Tällä valtakunnalla on määrätyt rajansa, ja tähän valtakuntaan
kuuluvat oikeestaan nämätki lauseet, että jokaisen tulee tehdä tehtävänsä, taikka tehdä,
mitä hän voi. Sitä vastaan kääntävät järkiviisaat ne lauseet hengelliseen valtakuntaan, kussa ihminen voi tehdä ainoasti syntiä, sillä hän
on myyty synnin ala (Rom. 7: 14). Mutta ulkonaisissa, se on, kansallisissa ja perheellisissä
asioissa, ei ole ihminen orja, vaan näiden
maallisten kappalten herra. Järkiviisaat tekivät
siis jumalattomasti, kuin sovittivat hengellisiin
asioihin nämät lauseet, joilla on heidän arvonsa vain kansallisessa ja perheellisessä toimessa. Sillä ihmisjärjen valtakunta on siirrettävä
mitä kauvimmaksi hengellisestä valtakunnasta.
Luonnon voimain eheydestä.
203. Sitte opettivat järkiviisaat, että luonto
tosin on turmeltu, mutta että luonnon voimat
vielä ovat eheät ja sellaista he sanoivat perkeleistäkin. Tämän nojalla päättivät näin: jos
luonnon voimat ovat eheät, niin on myös järki
puhdas ja tahto hyvä ja eheä, ja kaikki ovat siis
täydellisiä. Tämä on tarpeessa tietää, että uskon opin puhtaus säilytettäisiin. Kuin siis järkiviisaat sanovat, että luonnon voimat ovat
eheitä, niin sen myönnän. Mutta jos siitä päättävät: ihminen voi siis täyttää lain, rakastaa Jumalaa y. m., niin semmoisen päätteen kiellän.

Minä eroitan tyysten luonnon voimat hengen
voimista ja sanon, että hengelliset voimat eivät
ole eheitä, vaan turmeltuneita, jopa, että ne kokonansa ovat ihmisissä ja perkeleissä hävinneet, niin että niissä on jäljillä pimitetty järki
ja Jumalaa vihaava ja vastustava tahto, joka
vain sitä ajattelee, kuin on Jumalaa vastaan.
Tosin ovat luonnon voimat eheitä, mutta mitkä
luonnon voimat? Niitä on, että ihmisellä jumalattomuuteen vajonneena ja perkeleen orjana
on tahto, järki, voima ja vapaus rakentaa huonetta, toimittaa virkaa, ohjata laivaa, ja tehdä
muita töitä, jotka ovat ihmisen valtaan jätetyt,
1 Mos. 1: 28. Niitä ei ole ihmiseltä otettu pois,
pois ei ole otettu lapsia siittämistä, kansallista
ja perheellistä hallitusta, vaan ne ovat sanotussa lauseessa vahvistetut. Mutta järkiviisaat
ovat sovittaneet ne hengellisiin. Kukatiesi ovat
he löytäneet sellaisia selityksiä vanhan seurakunnan opettajain kirjoissa, joita eivät oikein
ymmärtäneet ja väänsivät ne sentähden hengellisiin ja sotkivat sekasin maalliset ja hengelliset. Meidän velvollisuutemme on siis puhdistaa sellaiset ja ottaa seurakunnasta pois semmoiset pahennukset. Me myönnämme siis että
sellaiset lauseen ovat todet, mutta paikassansa,
nimittäin maallisessa valtakunnassa. Mutta jos
ne siirrät hengelliseen valtakuntaan Jumalan
eteen, niin ne kokonansa kiellämme. Sillä tässä
olemme kokonansa synteihin vajonneet. Kaikki, mitä meidän tahdossamme on, on paha, ja
mitä ikänä ymmärryksessämme on, se on erehdys. Ihmisellä on siis hengellisissä asioissa ei
muuta kuin pimeyttä, erhetystä, pahuutta ja
nurjuutta tahdossa ja ymmärryksessä. Kuinka
hän siis tekisi hyvää, rakastaisi Jumalaa y. m.?
204. Paavali sanoo Kristuksen alkaneen
rakastaa meitä, eikä meidän häntä, hän, hän
rakasti minua, ja antoi itsensä minun edestäni, ikäänkuin sanoisi: hän ei nähnyt minussa
hyvää tahtoa eikä oikiaa ymmärrystä, vaan
Kristus armahti minua, näki minun jumalattomaksi, eksyväksi, Jumalasta luopuneeksi, ja
hänestä aina kauvemmaksi karkaavaksi, ja Jumalaa vastaan sotivaksi, perkeleeltä hallituksi
ja vallituksi. Hän ennätti siis sulasta armahta-

misesta minun järkeni, tahtoni, ymmärrykseni
ja rakasti minua, rakasti niinkin, että hän antoi
itsensä minun tähteni, vapahtaaksensa minua
laista, synnistä, perkeleestä ja kuolemasta. Vielä ovat sanat: Jumalan Poika rakasti minua
ja antoi itsensä minun edestäni sula ukon jylinä ja taivaan leimaukset lain vanhurskautta ja
töiden oppia vastaan. Niin kauhia on pahuus,
niin suuri erhetys, pimeys ja taitamattomuus
tahdossani ja ymmärryksessäni, että minä niin
arvaamattomalla hinnalla piti lunastettaman.
Miksi kerskaamme siis järjen ohjaamisesta,
luontomme eheistä voimista, järjen voimasta
kääntämään kaikki parhaaksi, velvollisuudestamme tehdä mitä voimme? Mitä, uhraisinko
vihastuneelle Jumalalle, joka on kuluttavainen tuli, 5 Mos. 4: 24, semmoisia korsiani,
niin aina kauhistavia syntejä, ja tahtoisinko riidellä hänen kanssansa, ja vaatia häntä niiden
tähden lahjoittamaan minulle armon ja ijankaikkisen elämän, koska nyt tässä kuulen luonnossani olevan niin suuren pahuuden, ettei
koko mailma ja kaikki luontokappaleet voineet
sovittaa Jumalaa, vaan että Jumalan oma Poika
piti niiden tähden ulos annettaman?
205. Tutki vaan tarkemmin tätä hintaa, ja
katso häntä, joka on sidottu ja ulos annettu minun tähteni, nimittäin Jumalan Poikaa, ja sinä
saat nähdä, että hän on sanomattomin kerroin
suurempi ja jalompi, kuin kaikkiluodut. Mitä
siis tekisit, koska kuulet Paavalin sanovan, että
niin arvaamaton hinta on synteis tähden ulos
annettu? Toisitko hänelle kaappus, kaljupääs,
puhtautes, kuuliaisuutes, köyhyytes? Mitä ovat
ne kaikki? Niimpä mitä Moseksen laki ja lain
työt? Mitä kaikkein martyyrein kaikki työt ja
kärsimiset? Mikä on pyhäinenkelein koko kuuliaisuus sen suhteen, että Jumalan Poika on pilkallisimmasti ulos annettu, nimittäin ristin
kuolemaan, niin että hänen kaikkein kallein
verensä on vuodatettu – sinun synteis tähden?
Jos katsoisit tätä hintaa, niin pitäisi sinun kirooman, häpäsemän, sadatteleman ja helvettiin
manaaman kaikki kaappus, kaljupäisyytes,
kaikki lupaukset, työt ja ansiot, olkoot minkä
nimiset hyvänsä. Se on siis kärsimätön ja hir-

viä häväistys kuvatella sovittaa Jumalaa jollakin muulla työllä, koska nyt näet, ett'ei häntä
muulla soviteta kuin tällä äärettömällä ja sanomattomalla hinnalla, nimittäin hänen Poikansa
kuolemalla ja verellä, josta yksi pisara on kalliimpi kuin kaikki luodut yhtenä.
Minun edestäni.
206. Kuka on tämä minun? Minä kadotettu ja kirottu syntinen, jota Jumalan Poika niin
rakasti, että hän antoi itsensä minun tähteni.
Jos siis olisin töilläni taikka ansioillani taitanut
rakastaa Jumalan Poikaa ja tulla hänen tykönsä, miksi olisi siis tarvittu antaa häntä minun
edestäni? Tästä nähdään, kuinka huolettomasti
paaviset ovat pidelleet, niin, kokonansa peräti
laimin lyöneet raamatun ja uskon opin. Sillä
jos olisivat katselleet ainoasti näitä sanoja, että
Jumalan Pojan piti antaman itsensä meidän
edestämme, ei olisi yhtään munkkisäätyä taikka lahkoa taitanut syntyä; sillä usko olisi kohta
vastannut: mitä varten valitset itselles sellaisen
elämän laadun, semmoisen säädyn, sen työn?
Senkö tähden, ettäs niin sovittaisit Jumalan, ja
ettäs niin vanhurskautettaisiin? Etkös kuule,
konna, että Jumalan Poika on annettu ja on
vuodattanut verensä sinun edestäs? Näin olisi
usko helpoimmasti voinut vastustaa kaikkia
lahkoja?
207. Sentähden olen usein sanonut, ettei
ole muuta neuvoa taikka apua panna lahkoja
vastaan, kuin tämä ainoa kappale kristityn vanhurskaudesta. Kuin se on kadotettu, niin on
mahdotonta vastustaa ainoaakaan erhetystä
taikka lahkoa. Sen nyt näemme hurmahengissä, kasteenkertojissa ja sakramentin raatelioissa, jotka tästä opin kappaleesta langenneina
lankeevat, pettyvät ja pettävät lakkaamata loppumata, ja synnyttävät varsin epäilemätä epälukuisia lahkoja ja miettivät uusia töitä. Sillä
mitä ovat nämät kaikki, vaikka päältä nähden
olisivatki mitä parhampia ja pyhimpiä, kuitenkaan Jumalan Pojan kuoleman ja veren suhteen, joka antoi itsensä minun edestäni? Vaivutettakoon pikemmin helvettiin kaikki paavilaiset ja lahkoin sepittäjät ynnä vanhurskautensa,
töidensä ja ansioinsa kanssa, vaikka koko

mailma heissä rippuisi, kuin että evankeliumin
totuus pimitettäisiin, ja Kristuksen kunnia hukkuisi. Miksi siis kerskaavat töistä ja ansioista?
Jos minä kadotettu ja tuomittu syntinen olisin
taitanut jollaki hinnalla lunastettaa, miksi olisi
Jumalan Pojan tarvinnut antaa itsensä minun
edestäni? Mutta kuin taivaassa eikä maassa ollut muuta hintaa, kuin Kristus Jumalan Poika,
sentähden oli suurimmasta tarpeessa, että hän
annettiin ulos minun edestäni. Hän teki sen sitte myös suurimmasta rakkaudesta; sillä Paavali sanoo: joka on minua rakastanut.
208. Nämät sanat: joka on minua rakastanut y. m. Ovat siis uskoa sangen vahvistavaiset. Joka sellaisella uskolla osaisi sanoa ja
itsehensä sovittaa tätä lyhyttä sia-sanaa minun, kuin Paavali, hän taitaisi myös Paavalin
kanssa aivan hyvin sotia lakia vastaan. Sillä
hän ei antanut minun tähteni lampaita, härkiä,
kultaa eikä hopiata, vaan itsensä, joka on täysi
Jumala; – minun tähteni, sanon minä, joka olin
onnettomin ja kadotettuin syntinen. Että Jumalan Poika on annettu kuolemaan minun tähteni,
niin minä jälleen toinnun ja sovitan sen itseheni, ja tämä sovittaminen on uskon totinen voima. Tekopyhä ei sano näin: Kristus rakasti minua j. n. ed. Nämät sanat, puhtain armon ja
kristillisen vanhurskauden saarna, asettaa Paavali lain vanhurskautta vastaan, juuri kuin sanoisi: olkoon vaan laki jumalallinen oppi ja pitäköön kunniansa, mutta ei se rakastanut minua eikä antanut itsensä ulos minun edestäni,
sepä syyttää, peljättää ja epäilykseen pakottaa
minua. Mutta nyt on minulla toinen, joka vapahti minun lain peljätyksistä, synnistä ja kuolemasta ja siirsi minun vapauteen, Jumalan
vanhurskauteen ja ijankaikkiseen elämään. Hänen nimensä on jumalan Poika, hän rakastaa
minua, ja antoi itsensä minun edestäni. Hänen
olkoon kiitos ijankaikkisesta ijankaikkiseen.
Amen.
209. Niinkuin sanoin, omistaa usko ja käärii ympärillensä Kristuksen Jumalan Pojan,
joka meidän siassamme on annettu, niinkuin
Paavali tässä opettaa. Ja niin omistettuamme
hänen uskon kautta on meillä vanhurskaus ja

elämä. Sillä Kristus on Jumalan Poika, joka
sulasta rakkaudesta antoi itsensä lunastukseksemme. Niillä sanoillahan Paavali sangen kauniisti kuvaa Kristuksen Ylimmäispappeuden ja
viran, joka on, sovittaa Jumala ja rukoilla syntisten puolesta, uhrata itsensä uhrina heidän
synteinsä tähden, lunastaa, opettaa ja lohduttaa
heitä y. m. Oikein kuvaa siis Kristus, ei niinkuin järjen viisaat ja tekopyhät, uudeksi lain
laatiaksi, joka, hyljättyänsä vanhan asetti uuden. Sellaisille on Kristus vaatia ja tiranni,
vaan semmoiseksi kuvaa hän, kuin Paavalikin
tässä, että hän on Jumalan Poika, joka, ei meidän ansiostamme eli jostain omasta vanhurskaudestamme, vaan sulasta armahtamisesta ja
rakkaudesta antoi ja uhrasi itsensä Jumalalle
uhrina meidän onnettomain syntisten tähden,
pyhittääksensä meitä ijankaikkisesti.
210. Kristus ei ole siis Moses, ei vaatia eli
lain laatia, vaan armon jakaja, vapahtaja ja armahtaja, suorimmin, hän on sula ja ääretön
laupius, kuin on meille lahjoitettu ja (aina) lahjoittaa (itsensä). Näin olet Kristuksen oikein
kuvannut, jos toisellaiseksi sallit kuvata hänen
itselles, niin sinä kohta kiusauksen hetkenä kumotaan. Niinkuin nyt, osata Kristuksen kuvata
semmoiseksi, on kristittyin korkein taito, niin
se myös on vaikein. Sillä minulle, joka kuitenkin ahkeraan olen harjoitellut siinä, on sangen
raskas näin suuressakin evankeliumin valkeudessa, (kuin meillä nyt on) semmoiseksi kuvata Kristus, kuin Paavalilla on tässä tapana. Se
oppi ja myrkyllinen luulo, että Kristus on lain
laatia, on öljynä tunkenut luihini. Tässä kohden olette te nuoret meitä vanhempia paljon
onnellisemmat. Sillä ei teille ole opetettu tällaisia luuloja, joissa minä lapsuudesta asti olin
opetettu, niin että vain kuullessani mainittavan
Kristuksen nimeä kohta peljästyneenä valjennuin, vakuutettuna siitä, että hän on tuomari.
Minulla oli siis kahdenkertainen vaiva tämän
paheen parantamisesta, ensin että unohtaisin
vanhat ajatukseni Kristuksesta, hyljäisin ja
karkoittaisin sen luulon, että hän on lain laatia
ja tuomari, sillä ne tulivat aina uudestaan mieleeni ja repivät minua takasin; sitte että käsit-

täisin uuden ajatuksen, se on, saisin oikian
luottamuksen häneen, että hän on vanhurskauttaja ja vapahtaja. Te saatte paljon vähemmällä
työllä, saatikka vain itse tahdotte, saavuttaa
Kristuksesta oikian tunnon. Jos sentähden
murhe taikka ahdistus vaivaa sydäntä, älköön
sitä pantako Kristuksen syyksi, vaan perkeleen, jos hän ehkä tulisiki Kristuksen nimessä.
Hänellä onki tapana Kristuksen nimessä, sillä
hän muuttaa itsensä valkeuden enkeliksi.
211. Opetelkaamme sentähden eroittamaan
Kristus lain laatiasta ei ainoastansa sanoilla,
vaan myös työllä ja elämällä, niin että, koska
perkele tulee Kristuksen muodossa ja hänen
nimessänsä väsyttää meitä, me tietäisimme hänen perkeleeksi, eikä Kristukseksi. Sillä Kristus on peljästyneen ja särjetyn sydämmen ilo
ja suloisuus, niinkuin Paavali tässä kaunistaa
hänen suloisimmalla nimellä, sanoen, että hän
rakastaa minua ja antaa itsensä minun edestäni. Kristus on siis niitten rakastaja, jotka ovat
ahdingossa, synnissä ja kuolemassa, ja semmoinen rakastaja, joka antaa itsensä ulos meidän siassamme, tulee Yli-papiksemme, se on
tulee välimieheksi Jumalan ja meidän onnettomain syntisten vaiheella. Mitä taitaan, armaani! ihanampaa ja iloisempaa sanottaa? Jos
tämä on totta, niinkuin sen täytyy totta olla,
taikka on koko evankeliumi turha tarina, niin
me tosiaan vanhurskautetaan ei lain vanhurskaudella, saatikka omalla vanhurskaudellamme.
212. Lue sentähden sana minun, minun
edestäni, suurella painolla, ja harjoita sinuas,
taitaakses vahvalla uskolla käsittää sen sanan
minun, ja sovittaa sen itsehes, äläkä epäile
myös olevas niiden joukossa, joista sanotaan
minun, samate, että Kristus rakasti, ei Paavalia eikä Pietaria yksin, ja antanut itseänsä ainoasti heidän tähtensä, vaan että sama armo
myös kuuluu ja tulee meille, niinkuin heillekkin. Sillä niinkuin emme voi kieltää kaikki olevamme syntisiä, vaan täytyy meidän tunnustaa
Aatamin synnillänsä kadottaneen meidän, saattaneen meidän Jumalan vihollisiksi, Jumalan
vihan ja tuomion alle ja ijankaikkiseen kuole-

maan syypäiksi (sillä sen tuntevat ja tunnustavat hämmästyneet sydämmet, enemmänki kuin
kohtuus on), niin emme liioin voi kieltää, että
Kristus on kuollut synteimme tähden vanhurskauttamiseksemme. Sillä ei hän kuollut vanhurskaita tehdäksensä vanhurskaiksi, vaan tehdäksensä syntiset vanhurskaiksi, Jumalan ystäviksi ja lapsiksi ja kaikkein taivaan tavarain
perillisiksi. Koska siis tunnen ja tunnustan itseni syntiseksi, Aatamin ylitsekäymisen tähden, miks'en sanoisi itseäni vanhurskaaksi
Kristuksen vanhurskauden tähden, semmenkin
koska kuulen hänen rakastaneen minua ja antaneen itsensä minun tähteni? Sen Paavali mitä
lujimmasti uskoi, sentähden hän myös puhuu
siitä niin suurella visseydellä, saman suokoon
meille, kumminkin johonkin määrin hän, joka
rakasti meitä, ja antoi itsensä meidän edestämme! Amen.
21 v. En minä hyljää Jumalan armoa.
213. Tässä Paavali käy valmistamaan tietä
toiselle perustuksellensa tässä epistolassa.
Mutta ota tässä tarkoin vaariin, että tahtoa vanhurskautettaa lain töistä on hyljätä Jumalan armon. Mikä taitaa, armaani, olla suurempi jumalattomuus, taikka kauhiampi synti, kuin
hyljätä Jumalan armon, eikä tahtoa vanhurskautettaa uskolla Kristuksen päälle? Siinä on
totisesti kyllä ja liiaksi kyllä, että olemme jumalattomia ja kaikkein Jumalan käskyin rikkojia. Tähän vielä nyt lisäämme tällaisen syntein
synnin,heitämme niin huikiasti tyköämme
meille Kristuksen kautta taritun armon ja syntein anteeksi antamuksen. Tämä häväistys,
usko minua, on suurempi ja kauhiampi, kuin
että kukaan taitaisi sen suulla sanoa. Paavali ja
muut apostolit eivät ainoaakaan muuta syntiä
niin suureksi suurentaneet ja vihanneet, kuin
armon hyljäämistä ja Kristuksen kieltämistä, ja
sitä kuitenkin helpoimmin tehdään. Tästä syystä Paavali niin vakaasti moitti anttikristusta,
joka hyljää armon ja kieltää Kristuksen, Ylimmäisen pappimme hyvät työt, joka kuitenkin
antoi itsensä uhriksi synteimme edestä. Mutta
tällä tavalla kieltää Kristuksen, on kokonansa
pilkata ja tallata häntä, ja asettaa itsensä hänen

siaansa ja sanoa: minä vanhurskautan ja teen
sinun autuaaksi. Kuinka? Messuillani, pyhissä
vaelluksillani, anekirjoillani, munkkisäännöilläni y. m. Anttikristus on siis suoraan korottanut itsensä Jumalaa vastaan ja hänen ylitsensä,
hyljännyt armon ja kieltänyt uskon. Sillä hän
on opettanut näin: ei usko auta, jollei sillä ole
töitä, ja sellaisella väärällä luulolla on hän kokonansa pimittänyt Kristuksen hyvät työt ja ne
mutaan mätännyt, ja on asettanut armon, Kristuksen ja hänen valtakuntansa siaan töiden
opin ja seremoniain valtakunnan. Tätä valtakuntaansa on hän vahvistanut paljailla lörpötyksillä ja on niin ryöstänyt koko mailman
Kristukselta, jonka kuitenkin yksin piti vallitseman omassa tunnossa, ja on sen (mailman)
väkisin syössyt helvettiin.
214. Tästä nyt hyvin ymmärrät, mitä on
hyljätä Jumalan armon, nimittäin tahtoa vanhurskautettaa laista. Mutta kuka on pitkinä päivinä kuullut, että lain tekemällä hyljäämme armon? Teemmekö siis lain täyttämisellä syntiä?
Emme. Vaan silloin hyljäämme armon, koska
siinä mielessä pidämme lakia, että me sen
kautta vanhurskautettaisiin. Laki on hyvä,
pyhä ja tarpeellinen, mutta ei se vanhurskauta.
Kuka siis siinä aivoituksessa pitää lakia, että
hän sen kautta tahtoo vanhurskautettaa, hän
hyljää armon, kieltää Kristuksen ja hänen uhrinsa, eikä tahdo tämän arvaamattoman uhrin
kautta vapahdettaa, vaan tahtoo lain vanhurskauden kautta maksaa syntinsä, eli omalla vanhurskaudellansa ansaita armon; hän totisesti
häpäsee ja hyljää Jumalan armon. Mutta onhan
se hirvittävää sanoa, että ihminen taitaa olla
niin perin nurja, että hän hyljää Jumalan laupiudenkin ja armon, ja kuitenki tekee koko
mailma sitä, vaikkei tahdo olla tekevänänsä,
vaan sanoo mitä korkeimmin kunnioittavansa
Jumalaa. Nyt seuraa toinen syy eli perustus.
Sillä jos vanhurskaus tulee laista, niin
on Kristus hukkaan kuollut.
215. Tässä muistutan taas, ettei Paavali
puhu seremonialaista, niinkuin järkiviisaat
yhtä päätä lörpöttävät. Sellaisen erehdyksen
ensimäisiä synnyttäjiä olivat Origenes ja Hie-

ronymus, jotka opillansa tässä asiassa ovat
matkaan saattaneet aivan suuren vahingon.
Niitä noudattivat sitte kaikki kouluviisaat, ja
nyt hyväksyy ja vahvistaa Erasmus heidän erhetyksensä. Hurskasten tulee suoraan välttää
sellaisten jaarituksia, jotka tyhmillä selityksillänsä nurin vääntävät Paavalin. Sillä he puhuvat asiasta, jota eivät ole koskaan tunteneet ja
kokeneet, ikään kuin eivät olisi myös seremoniat olleet hyviä ja pyhiä. Varmaan olivat papiksi vihkiminen, ympärileikkaus, uhrit, jumalanpalvelus, koko Juutalaisten uskonto ja kaikki muut samallaiset pyhät komennot ja toimitukset seremonioita. Paavali puhuu siis koko
laista.
216. Mutta nämät Paavalin sanat ovat
tyysten tutkittavat tähän suuntaan: onko totta,
vaiko ei, että Kristus on kuollut? Niin myös:
onko hän suotta kuollut? Totta kaiketi olemme
tässä vaaditut vastaamaan, jollemme suoraan
ole vimmattuja, että hän on kuollut, ettei hän
suotta kuollut, että hän kuoli, ei itsensä tähden,
vaan meidän edestämme. Hän ei siis kuollut
suotta, ja sentähden ei ole vanhurskas laista.
Mutta otaksu nyt molemmat lait, kirkonmenollinen ja kymmenen käskyt, ja olkoon niin, ettäs ne olet yhtävetosen ansios kautta niin tehnyt, että sinulle on annettu pyhä Henki, että sinulla on rakkaus (jota kummaa ei kuitenkaan
ole koko mailmassa olemassa), mutta olkoon
niin, että sinä, tekemälläs, mitä taidat, ansaitset
armon, olet vanhurskas ja omistat pyhän Hengen. Kuinka? Yhtävetosuudenko ansiostas? Jos
niin on, et sitte Kristusta tarvitsekkaan, vaan
sinulle on hän hyödytön ja suotta kuollut.
217. Ota sitte myös kymmenkäskyt, jotka
vaativat korkeinta jumalanpalvelusta, niinkuin
Jumalan pelkoa, uskoa Jumalaan ja rakkautta
Jumalaa kohtaan, niin myös rakkautta lähimmäistä kohtaan, ja olkoon niin, että joku kymmenkäskyin laista olisi vanhurskautettu, olisi
sentään yhtäkaikki totta, että Kristus olisi hukkaan kuollut. Sillä kymmenkäskyin laista vanhurskautetulla on itsessänsä voimaa ansaitsemaan vanhurskautta, kuin hän ollen vastustamata ja tehden, mitä hän voi, varmaan ansait-

see armon ja saa pyhän Hengen, niin että hän
taitaa rakastaa Jumalaa ja lähimäistä. Asian
näin ollessa, seuraa siitä välttämättömästi, että
Kristus on suotta kuollut. Sillä mihinkä tarvitsee ihminen sitä Kristusta, joka rakastaa häntä,
ja antaa itsensä ulos hänen tähtensä, koska hän
ilman Kristustakin, omalla ansiollansa, taitaa
voittaa armon, ja sitte tehdä hyvin, ja ansaita
ijankaikkisen elämän, taikka varmaan vanhurskautettaa lakia pitämällä? Ota siis pois Kristus
töinensä, koska hän on varsin tarpeeton. Mutta
minkätähden syntyy Kristus, ristiinnaulitaan ja
kuolee? Miksi tuli hän minulle Ylipapiksi, joka
rakastaa minua ja antaa itsensä ulos minun
edestäni? Miksi teki hän tätä kaikkea? Ihan
suotta, jos se vanhurskauttamisen oppi, jota
järkiviisaat opettavat, on oikia, kuin saavutan
vanhurskauden laissa, taikka itsessäni, ilman
armoakin ja Kristusta.
218. Käykö kärsiä taikka salata tätä häväistystä, että jumalallinen majesteetti, joka ei
säästä Poikaansa, vaan antaa hänen meidän
kaikkein edestämme, ei tekisi sitä toden tiestä,
vaan ainoasti pilan päin? Ennen kuin tämän
myöntäisin, tahtoisin mielemmin, en sano paavilaisten ja tekopyhäin, vaan kaikkein pyhäinkin ja enkelein pyhyyden perkeleen kanssa
helvetin pohjaan sysätyksi ja ijäti kadotetuksi.
En voi mitään ollenkaan nähdä Kristuksen rinnalla. Hänen yksin tulee olla niin kalliin aarteen, että kaikki muut mielestäni haisevat hänen rinnallansa. Hänen tulee vihdoin viimein
olla minulle niin suuren valkeuden, että, hänen
uskolla käsitettyäni, olen varsin tietämätön, jos
mailmassa on olemassakaan lakia, syntiä, vanhurskautta taikka vääryyttä. Mitä kumminkaan
ovat kaikki taivaassa ja maassa, Jumalan Pojan, Jesuksen Kristuksen, minun Herrani suhteen, joka rakasti minua ja antoi itsensä minun
edestäni?
219. Hyljätä siis Jumalan armon on suurin
ja yhteisin synti, jota kaikki tekopyhät tekevät.
Sillä, kuin he pyytävät vanhurskauttaa joko
yhtävetosessa ansiostansa, taikka töidensä ja
kärsimistensä tähden, taikka laista, niin he,
niinkuin sanoimma, hyljäävät Jumalan armon

ja Kristuksen. Ja kaikkein näiden kauhistusten
isä oli paavi. Sillä hän, kuin oli pimittänyt, niin
kokonansa mutaan mätännyt Kristuksen evankeliumin, täytti ja raskautti mailman jumalattomilla säännöillänsä, niinkuin sen todistavat,
paitse muita hänen synti-aneensa ja kirjansa,
joissa hän päästää synnistä, ei uskovaisia, vaan
särjetyt, itsensä ripittäneet ja ne, jotka ovat kurottaneet auttavaista kättä y. m. Näin on hän
kylliksi todistanut, että Kristus suoraan on
suotta kuollut, ja että armo on turha ja vaikuttamaton. Sentähden ovat paavikunnan kauhistukset ja häväistykset arvaamattomat, ja kuitenki pysyvät sokiat ja paatuneet järkiviisaat,
vaikka evankeliumin valkeus on niin suuressa
vallassa, jumalattomissa ja turhimmissa luuloissansa, sanoen, että luonnon voimat ovat
eheät, että ihmiset taitavat hyvillä töillänsä ja
ansioillansa valmistaa itsensä mahdollisiksi
saamaan armoa. Ja niin kaukana ovat siitä, että
tunnustaisivat jumalattomuutensa ja erhetyksensä, että he vaan pikemmin puolustavat niitä
vastoin omaa tuntoansa.
220. Mutta lujasti väitämme Paavalin
kanssa (sillä emme tahdo hyljätä Jumalan armoa): taikka on Kristus hukkaan kuollut, taikka ei laki vanhurskauta. Mutta Kristus ei ole
hukkaan kuollut, sentähden ei vanhurskauta laki. Kristus Jumalan Poika vanhurskautti meidän sulasta armosta ja laupiudesta, sentähden
ei taitanut laki saada sitä aikoin. Sillä jos se
olisi sen taitanut, niin Kristus olisi tyhmä ollut,
että hän antoi itsensä synteimme tähden, hänen
kauttansa vanhurskautettaaksemme. Me päätämme siis, ett'ei mikään työ eli ansio, risti eli
kärsiminen, eipä itse lakikaan, vaan usko yksinänsä Kristukseen vanhurskauttaa meidän.
221. Mutta jos autuuteni maksoi Kristukselle niin paljon, että hänen täytyi kuolla synteini tähden, on selkiä, että työni ja lainki vanhurskaus ovat tämmöisen ja näin suuren hinnan rinnalla sangen halvat ja mitättömät; sillä
enhän totta vähällä rahaisella osta sitä, kuin
maksaa monta tuhatta leiviskää kultaa. Mutta
laki on, muista paljo halvemmista en tahdo
mainitakkaan, kaikkineen töinensä ja vanhurs-

kautenensa turha äyri Kristuksen suhteen, jonka kuolemalla ja ylösnousemisella kuolemani
voitettiin, vanhurskaus ja ijankaikkinen elämä
valmistettiin minulle. Hyljäisinkö ja heittäisinkö nyt siis pois tämän vertaamattoman hinnan
ja etsisinkö lain kautta eli omalla ansiolla
(kuin on sula raiska ja rikka, erinomattain
Kristuksen rinnalla. Katso Fil. 3 89. Suomentaja.) vanhurskautta, jonka Paavali todistaa Kristuksen
lahjoittaneen minulle armosta ja sulasta rakkaudesta, ja sen hänelle niin kalliin olleen, että
hänen piti antaman itsensä minun tähteni?!
Sitä, niinkuin olen sanonut, tekee koko mailma, semmenki ne, jotka tahtovat pidettää parhaimpina ja pyhimpinä mailmassa. Mutta täten
ne todistavat, että, vaikka perki toista suulla
tunnustavat, Kristus on suotta kuollut, joka on
pahimmin päin häväistä Kristusta, sylkeä häntä
kasvoihin, tallata Jumalan Pojan jalkainsa alla
ja saastaisena pitää uuden testamentin veren y.
m.
222. Kuin Paavali tässä puhuu vanhurskaudesta, niin hän (joista otettakoon vaari)
liikkuu hengellisellä alalla, eikä kansallisella ja
perheellisellä, se on, ei hän puhu kansallisesta,
vanhurskaudesta, jonka Jumala hyväksyy ja
jota vaatii, ja lupaa palkita, jonka järkikin joksiki myös aikoin saa, vaan hän puhuu vanhurskaudesta Jumalan edessä, joka meidän vapahtaa laista, synnistä, kuolemasta ja kaikesta pahasta, ja saattaa osallisiksi armosta, vanhurskaudesta ja elämästä, ja vihdoin korottaa taivaan ja kaikkein luotuin herroiksi. Tämmöistä
vanhurskautta ei ihmisellinen eikä jumalallinenkaan laki saa aikoin.
223. Laki on tosin annettu järjen korvoksi
valaisemaan ja auttamaan ihmistä, ja hänelle
näyttämään, mitä tehdään tai jättäkään, ei taida
kuitenkaan ihminen kaikillakaan voimillansa
ja järjellänsä vanhurskautettaa, jos vaikka laki,
tämä suurin valkeus ja Jumalan lahja, tulisiki
siihen lisäksi hänelle avuksi. Mutta jollei lakikaan, se parhain kappale mailmassa, (laki on
nimittäin juurikuin auringoksi annettu lisäksi
maalliselle valkeudelle, järjelle, joka on ikään
kuin heikko ja himeä soitto, valaisemaan ih-

mistä) voi vanhurskauttaa, niin mitä voisi sitte
järki ilman lakia? Mitä? Ei mitään muuta, vaan
mitä paavikin on tehnyt kouluinsa ja koko seuransa, munkkein y. m. Kautta, jotka ihmissäännöillä ovat pimittäneet ensimäisenki käskyn
valkeuden. Sentähden eivät osaa he kaikki,
vaikka heitä on kuinka monta, oikein ymmärtää puustaaviakaan laista, vaan käyskentelevät
sulassa järjen pimeydessä. Ja tämä on paljo vahingollisempi erehdys, kuin se, joka sai alkunsa lain töiden opista.
224. Nämät sanat: jos vanhurskaus tulee
laista y. m. ovat siis sangen voimalliset. Hän
varsin vaikenee ihmisen voimista, järjestä, viisaudesta ehkä suurestakin (sillä jota suurempi
se on, sitä helpommin ja nopiammin se ihmisen pettää), vaan sanoo suoraan: jos vanhurskaus tulee laista. Jos siis Jumalan lakikin auttaa ihmisen järkeä, ei siitä kuitenkaan synny
vanhurskautta, vaan se repii pois vanhurskaudesta ja hyljää Kristuksen. Sillä tulisiko siitä
vanhurskaus, niin Kristus olisi hukkaan kuollut. Pane siis Kristuksen kuolema päin vastaan
kaikkia lakeja, äläkä Paavalin kanssa tiedä
muusta, kuin ristiinnaulitusta Jesuksesta Kristuksesta, ett'ei mitään hänen rinnallansa valaisisi sinulle. Silloin tulet oppineeksi, vanhurskaaksi, pyhäksi, ja saat pyhän Hengen, joka pitää sinun vahvana puhtaassa sanassa ja uskossa. Mutta jos Kristus katoo silmistäs, niin ovat
kaikki muut turhat.
225. Tässä näemme taas, millisen kiitoksen lain eli oma vanhurskaus saa, nimittäin että
se Paavalin sanain mukaan on Jumalan armon
hyljäämistä ja poisheittämistä, ja Kristuksen
kuoleman tyhjäksi ja turhaksi tekemistä. Ei
Paavali ole erin mainio puhuja, mutta näeppä
sentään, millisiä perusteita hän tarjoo hyvälle
puhujalle avuksi. Sano minulle, kussa on sellainen mainio puheliaisuus tavattavana, joka
olisi näiden sanain vertainen ”hyljätä armoa”,
ja sitte vielä ”Jumalan armon”, niin myös että
”Kristus on hukkaan kuollut”? Tässä on häpeemättömyys niin suuri, ett'ei sitä riitä koko
mailman kaunopuheliaisuus tarpeeksi selittämään. Halpaa on sanoa jonkun (ihmisen) huk-

kaan kuolleeksi, mutta sanoa Kristuksen hukkaan kuolleeksi, on peräti mitättömäksi tehdä
Kristuksen. Tässä saamme runsaimman aineen
suurentaa ja aivan kauhiaksi häväistykseksi
tehdä lain ja töiden vanhurskauden opin. Sillä
vieläkö kauhiampaa ja häpäsempää kuullaan,
kuin että minä teen Kristuksen kuoleman turhaksi, koska minä pidän lakia siitä vanhurskautta saadakseni? Mutta tehdä Kristuksen
kuoleman turhaksi, on turhaksi tehdä hänen
ylösnousemisensa, voittonsa, kunniansa, valtansa, taivaan, maan, itse Jumalan, Jumalan
majesteetin, ja yhdellä sanalla, kaikki tyyni.
Tokko se nyt lie halpa asia? Jos sanoisi Frankriikin kuninkaan ja Romin keisarin hukkaan
asetetuksi, niin sinä perin mielettömänä pidettäisiin. Mutta tämä kaikki ei ole mitään sen
suhteen, kuin sanot Kristuksen hukkaan kuolleeksi.
226. Tämä ukon jyrinä ja leimaus taivaasta, jotka Paavali lähettää lain ja oman vanhurs-

kauden niskaan, pitäisi toden peljättämään
meitä niistä. Siinä on kerrallansa ja yhdellä iskulla paiskattu maahan ja tuomittu kaikki luostarit, hengellisyydet ja vanhurskaudet, olkoon
sitte alkuansa joko laillista taikka itsevalituista
jumalanpalveluksista. Kuka olisi sylkemätä
munkkilupauksiinsa, päänsä ajelemiseen, ihmissääntöihin, ja Moseksen lakiinki, kuultuansa, että hän niiden tähden hyljää Jumalan armon, ja tekee Kristuksen kuoleman turhaksi?
Koska mailma kuulee tämän, niin ei se usko
sitä todeksi, sillä ei hän luule ihmisen sydäntä
niin perin pohjin turmelluksi, että se hyljäisi
Jumalan armon ja mitättömänä pitäisi Kristuksen kuoleman, ja kuitenkin on tämä kauhia
synti yhteisin. Sillä kuka ikänänsä ilman uskoa Kristukseen etsii vanhurskautta joko töistä, omista täysiksitekemisistä eli kärsimisistä,
taikka Jumalan laista, hän hyljää Jumalan armon, ylenkatsoo Kristuksen kuoleman, vaikka
hän suulla mitä paraiten päin toisin sanelisi.

Kolmas Luku.
1 v. Te hullut Galatalaiset.
1. Paavali palaa sangen suuresti hengessänsä apostolisesta huolenpidosta, kiivaudesta
ja mielen liikunnosta, ja sillä välin kuin hän
puolustaa evankeliumin oppia ja kumoo vääräin apostolein erhetykset, manaa ja nuhtelee
hän heitä, juuri kuin itse, 2 Tim. 4: 2, opettaa:
saarnaa sanaa, pidä päälle sekä hyvällä että
sopimattomalla ajalla, rankaise, nuhtele,
neuvo kaikella siveydellä ja opetuksella. Taitamaton lukia voi tästä saada syytä ruveta ajattelemaan, ett'ei Paavali opetuksissansa noudata
mitään kaavaa taikka järjestystä. Sitä ei noudatakkaan hän maallisten kaunopuheliain mukaan, mutta hengen silmä huomaa kuitenkin,
että hän noudattaa ihaninta järjestystä. Kuin
hän nyt tähän asti on taistellut ja kahdella sangen vahvalla perustuksella vahvistanut, että
kristillinen vanhurskaus on, ei laista, vaan
Kristuksen uskosta, ja ynnä kumonnut vääräin

apostolein opin, niin hän juuri tätä asiaa ajaessansa kääntyy Galatalaisten puoleen, ja toruu
heitä: te hullut Galatalaiset! Ikään kuin sanoisi hän: voi, mihin olette, onnettomat Galatalaiset langenneet? Minä opetin teille sangen
ahkeraan evankeliumin totuutta, ja te otitte
myös sen suurella hartaudella ja halulla minulta vastaan. Mistä tulee että niin äkkiä siitä luovuitte? kuka on teidän vimmannut?
2. Liian tylyltä näyttää hänen toruvan Galatalaisia, koska hän kutsuu heitä hulluiksi,
vimmatuiksi ja totuudelle tottelemattomiksi.
Mutta jos hän teki tätä kiivaudesta taikka säälimisestä, sen jätän sillensä. Lihallinen ihminen
selittää tämän pikemmin häpäsemiseksi, kuin
jumaliseksi nuhtelemiseksi. Antoiko siis Paavali tässä huonon esimerkin ja häpäsikö hän
Galatian seurakuntia, kutsuessaan heitä tyhmiksi, vimmatuiksi y. m.? Ei, sillä Paavalin tulee apostolina, paimenena ja opettajana kovasti

kristillisestä kiivaudesta nuhdella kansaa, jonka esimiehenä hän on; ja semmoiset nuhteet
ovat isällisiä ja pyhiä. Samate on vanhimmilla
isällisestä ja äidillisestä rakkaudesta tapana
kutsua poikaansa hölmöksi taikka veitikaksi, ja
tytärtänsä luiskaksi, jota eivät kuitenkaan sallisi muiden tehdä. Opettajaki nuhtelee välistä
ankarasti oppilasta, kutsuu hänen pöllöpääksi,
antaapa hänelle vitsaaki, ja poika kärsii sellaista, mutta ei kärsisi sitä, jos joku hänen kumppaneistansa taikka vertaisistansa tekisi niin.
Samoin nuhtelee, vihastuu ja rankaisee esivaltaki, ja sellainen kuri on yhtä hyvä, kuin sangen tarpeellinenkin; ja sitä pait ei taideta tenhollisesti toimittaa mitään rauhassa eikä sodassa. Jollei siis hengellinen, kansallinen taikka
perheellinen esimies vihastu ja nuhtele, koska
asia niin vaatii, on hän laiska ja hyödytön, eikä
toimita koskaan virkaansa oikein.
3. Tora ja viha on siis yhtä tarpeellinen
elämän kaikissa säädyissä, kun joku muukin
hyvä avu. Sen pitää vaan oleman kohtuullinen
ja tapahtuman ei vainosta, vaan isällisestä mielestä ja kristillisestä kiivaudesta, se on, ei sen
pidä oleman lapsen eli vaimoin kiukun kaltaisen, joka himoo vaan kostoa, mutta semmoisen
että pyydetään parantaa ainoastansa virheet,
niinkuin ei isäkään hosu lastansa, että lapsen
sielu täytettäisiin koston himolla, vaan että
lapsi kurilla oijettaisiin. Ja semmoinen on hyvä
viha, ja kutsutaan raamatussa kiivaudeksi. Sillä koska minä niin kuritan veljeä eli alamaistani, niin en minä sillä pyydä hänelle pahaa,
vaan hyvää. Sentähden on Paavaliki tässä suittanut nuhdella Galatalaisia joko sulasta kiivaudesta, ei turmellaksensa heitä, vaan sillä tapaa
palauttaaksensa heitä tielle, taikka laupiudesta
ja säälimisen tunnosta, juuri kuin surkutteleva,
joka suree, että Galatalaiset niin surkiasti olivat petetyt, ikään kuin sanoisi hän: minä suuresti surkuttelen teidän onnetonta osaanne y.
m. Samalla tapaa meki nuhtelemme onnettomia, ei ivataksemme taikka moittiaksemme
heitä heidän onnettomuudestansa, vaan sentähden, että säälimme heitä ja mielellämme ohjaisimme heitä. Tätä sanon sentähden, ett'ei ku-

kaan luulisi Paavalin tässä vastoin evankeliumin käskyä häväisseen Jumalan seurakuntia.
4. Kristus nuhtelee samalla tavalla fariseuksia, kutsuen heitä kärmeiksi, kyykärmeitten sikiöiksi, perkeleen lapsiksi y. m. Mutta
nämät ovat pyh. Hengen nuhteet, ovat isän, äidin ja uskollisen ystävän nuhteet, joista San. l.
k. 27: 6, sanotaan: hyvä suovan haavat ovat
paremmat, kuin petollisen vainojan suunantamiset. Niin on nuhde isän suusta, ei herjaus,
vaan parhain hyvän teko mutta vertaisen eli vihillisen suusta on se suurin herjaus. Koska
kaksi tekevät samaa työtä, niin toista siitä kiitetään, toista laitetaan. Kristus eli Paavali nuhtelee kiitettävästi ja ylistettävästi; mutta jos
järjen viisas eli viraton nuhtelee, on se hänelle
synniksi ja häpiäksi. Niin on siis sama työ ja
sana Paavalin suusta hyvä työ, mutta toisen
suusta on se paha työ. – Suuri paino on myös
sanassa Galatalaiset; sillä tapansa jälkeen ei
kutsu hän heitä veljiksi, vaan kansan eli maan
nimellä; mutta tämän kansan omituinen ja pakanallinen virhe näyttää olleen, että olivat tyhmiä, niinkuin Kretan asujamet valehtelioita,
ikäänkuin sanoisi: te olette, miksi teitä kutsutaanki ja nimitetään, ja pysytte oikein hulluina
Galatalaisina. Ja sen näytätte todeksi itse evankeliuminki asiassa, jonka suhteen teidän pitäisi
oleman taitavia. Mutta vanha luontonne istuu
teihin. Samalla tapaa meki nimittelemme kansoja heidän omituisten vikainsa jälkeen. Saksalaiset ovat huikentelevia. Italialaiset ylpeitä y.
m. Nuhdellaksensa Galatalaisia muistuttaa hän
heitä heidän omituisesta luontonsa virheestä.
5. Ilman sitä muistutetaan meitä tässä siitä,
että seurakunnille ja kristityille lihan jälkeen
jää luonnolliset vikansa jäljille. Armo ei muuta
vanhurskauta niin, että he kohta kaikin puolin
tulisivat uusiksi ja täydellisiksi, vaan vanhan
luonnon virheen jätteet jäävät vielä hurskaisiin, niinkuin, jos vihainen luonto kääntyy
Kristuksen tykö, niin ei viha kohta päänänsä
sammu lihassa, ehkä armo hämmentää sitä, ja
pyhä Henki totuttaa sydäntä lempenemään. Samate, jos tylyt ihmiset kääntyvät uskoon, eivät
he kohta riisu kokonansa kaikkea tylyyttänsä,

vaan heihin jää vielä tylyyden jätteitä. Tässä
tulee sekin, että eri luontoiset ihmiset eri tavalla selittävät pyhää raamattua ja evankeliumia,
vaikka niiden totuus on aina sama. Toinen on
saarnoissansa lempeämpi ja pehmeämpi, toinen tylympi. Niin vuodatetaan monellaisiin astioihin Henki, joka ei kohta sammuta luonnonvirheitä, vaan kaiken elämän ijän puhdistaa sydämmessä istuvaa syntiä, ei yksin Galatalaisissa, vaan kaikkein kansain kaikissa ihmisissä.
6. vaikka siis Galatalaiset olivat valaistut
ja uskossa, ja olivat saaneet pyh. Hengen uskon saarnasta, jäi heihin kuitenki tämä vika ja
tyhmyyden syde, josta helposti väärän opin
liekki syntyi. Älkään siis kukaan uskaltako itsehensä ja luulko, armon saatuansa, perin puhdistuneensa vanhoista vioista. Paljo tosin puhdistetaan, semmenkin itse käärmeen pää, se on
epäusko ja Jumalan tuntemattomuus, hakataan
poikki ja tallataan, mutta suomullinen ruumis
ja synnin jätteet jäävät meihin. Älkään sentähden kukaan, joka uskon on vastaan ottanut
luulko, kohta perin muuttuvansa uudeksi ihmiseksi, niimpä entisiä vikoja jää jäljille kristillisyydessäkin. Vielä emme ole kuolleet, vaan
elämme vielä lihassa, joka, kuin se ei vielä ole
puhdas, himoitsee henkeä vastaan; Gal. 5: 17.
Ja Rom. 7: 14, sanoo Paavali: minä olen lihallinen synnin ala myyty, ja: minä näen toisen
lain minun jäsenissäni, joka sotii minun
mieleni lakia vastaan. Luonnon virheet, jotka
meissä uskon edellä ovat, jäävät siis meihin
myös uskon jälkeen, mutta nyt täytyy niiden
kuulla henkeä, joka niitä hallitsee, ett'eivät jälleen pääsisi valtaansa, (joka) kuitenkaan ei (tapahdu) ilman suurta kilvoitusta. Ainoastansa
Kristukselle yksin se kunnia ja nimi tulee, että
hän on kaikin puolin puhdas, niinkuin, 1 Piet.
2: 22, kuuluu: joka ei yhtään syntiä tehnyt,
eikä yhtään petosta ole hänen suustansa
löytty.
Kuka teidän on vimmannut totuutta uskomasta?
7. Tässä kuulet tämän mainion lain ja
oman vanhurskauden toisen kiitoksen, että se
nimittäin saattaa meidän hyljäämään totuuden,

vimmaa meitä totuutta kuulemasta, mutta saattaa meidän sitä vastaan kapinoitsemaan.
Ruumiillisesta ja hengellisestä vimmasta.
8. Paavali vertaa Galatalaiset, kutsuessaan
heitä hulluiksi ja vimmatuiksi, lapsiin, joita
vimma (noituus) enin vahingoittaa, juuri kuin
sanoisi hän: teille on melkein käynyt juuri kuin
lapsille, joita loihtiat, velho-akat ja pöllöt taika-kureillansa ja saatanallisilla kujeillansa
mielellänsä ja helposti noituvat. Alempana (5:
20) lukee hän lihan töiden joukkoon noituuden, joka lumoamista, ja todistaa hän sillä tapaa, että noituminen on ja voi olla jotain. Et
voi myös kieltää perkeleen elävän, jopa hallitsevan koko mailmassa. Vimma ja noituminen
on siis perkeleen työ, jolla hän ei ainoasti vahingoita ihmisiä, vaan myös, jos Jumala joskus
niin sallii, tappaakin heitä. Ilman sitä olemme
myös kaikkinemme perkeleen alla ja vieraita
tässä mailmassa, jonka päämies ja jumala hän
on. Leipä, jota syömme, juoma, jota juomme,
vaatteet, joita pidämme, niin ilmaki ja kaikki,
mistä elämme, ollessamme lihassa on siis hänen valtansa alla. Sentähden taitaa hän loihtiainsa kautta vahingoittaa lapsia sydämmen
taudilla, tehdä heitä sokeiksi, taikka varastaa,
taikka viedä lapsen kokonansa pois ja panna itsensä vakuun pois viedyn lapsen siaan. Minä
olen kuullut puhuttavan, että Saksenissa oli
lapsi, jota viisi vaimoa imetti, taitmatansa ravita häntä. Ja samallaisia esimerkkejä on paljo.
9. Mutta vimma (noituus) on perkeleen
juoni ja ivaus, joka, niinkuin puhutaan, voi
taas parantaa joko lapsen taikka vanhuksen jäsenen, jonka hän oli kureillansa pilannut. Mutta niin hän parantaa, että hän entiseksensä asettaa silmän taikka jonkun muun vikaantuneen
jäsenen, joka ei kuitenkaan toden ollut vikaantunut, vaan hän kääntää sekä niiden silmät, jotka hän on vimmannut, kuin myös muiden, jotka näkevät hänen vimmaamiansa, niin ett'eivät
pidä sitä silmäin kääntämisenä, vaan vannovat,
että ruumis oli toden vikaantunut. Mutta se,
että hän taas poistaa vian, osottaa, että se oli
paljasta silmäin kääntämistä eikä todellinen

vamma; sillä niin ei paranneta eikä auteta todellista vammaa. Tästä on erinomainen esimerkki kirjassa nimeltä ”Isäin elämästä”, niin
myös pakanallisten runoniekkain runoissa
muuttelemisista. Pyhän Makariuksen luokse
korpeen, kussa hän asui, tulivat kerran erään
naisen vanhimmat, jotka olivat kadottaneet tyttärensä, kuitenki niin, että luulivat lapsensa
lehmäksi muutetuksi, kuin eivät taitaneet nähdä muuta, kuin lehmän muodon. He veivät
sentähden tyttärensä Makariukselle ja pyysivät
häntä rukoilemaan Jumalaa hänen edestänsä,
että hän jälleen saisi takasin ihmisen muodon.
Kuultuansa tämän vastasi Makarius: naisen
minä näen, vaan en lehmää. Hänellä oli hengelliset silmät, sentähden ei taitanut saatana
pettää häntä juonillansa, niinkuin paha henki
oli kääntänyt vanhimpain ja tyttären silmät,
niin että olisivat vannoneetki niin toden olevanki, kuin he silmillänsä näkivät. Mutta kuin
Makarius oli rukoillut neitseen puolesta, ei että
hän takasin saisi ihmismuotonsa, jota ei hän
ollutkaan kadottanut, vaan että Jumala poistaisi heistä perkeleen lumouksen, aukenivat vanhimpain ja tyttären silmät ja he huomasivat,
että se, minkä toden totena pitivät, oli ollut sulaa saatanan juonta.
10. Niin suuri on saatanan kavaluus ja voima kääntämään meidän silmämme. Ja sepä ei
olekaan niin ihmeellistä, koska klasinki kautta
tapahtuu värin muutos, taikka on kumminki
niin meidän mielestämme. Hän pettää siis ihmisen aivan helposti juonillansa, niin että hän
luulee näkevänsä, mitä ei hän kuitenkaan näe,
(luule) kuulevansa äänen, ukon jyräyksen, huilun taikka rumpun, jota ei hän kuitenkaan
kuullut. Niin luulivat Julius Caesarin sotamiehet kuulevansa jonkun soittavan huilua taikka
rumpua. Siitä puhuu Suetonius Caesarin elämäkerrassa. Eräs pitkä ja kaunis mies, sanoo
hän, ilmestyi yhtäkkiä, ja istuen aivan lässä
soitti huilua. Häntä juoksi kuulemaan paikkakunnan paimenia ja monta sotamiestäki leiristä
ja muutamia vaskitorven soittajia. Mutta silloin tempasi joku torven soittajan kädestä,
hyppäsi jokeen ja ui vahvasti soitten torvea

toiselle rannalle. Saatana taitaa siis lumota
kaikki aistimet, niin että vannot näkeväs, kuulevas, koskevas johonki, mitä et kuitenkaan
näe y. m.
11. Mutaa hän vimmaa ihmiset ei yksin
sellaisella törkiällä tavalla, vaan myös kavalammalla ja sentähden sitä vaarallisemmalla
muodolla; ja siihen hän semmenkin on paras
niekka (mestari). Sentähden Paavaliki sovittaa
aistinten vimman hengen vimmaan. Tällä hengellisellä vimmalla tämä vanha kärme sitoo ja
pettää, ei ihmisen aistimia, vaan mielet väärällä ja jumalattomalla opilla, jonka he, niin petettyinä, totisena ja jumalallisena oppina vastaan ottavat. Mutta että hän sen voi oikein saada, se nyt kyllä nähdään hurmahengissä, kasteen kertojissa ja Kristuksen ruumiin ja veren
sakramentin pilkkaajissa. Hän vimmasi eljeillänsä heidän mielensä niin, että uskovat valheen, erhetykset ja kauhian pimeyden selvimmäksi totuudeksi ja kirkkaimmaksi valkeudeksi, eikä saada heitä millään neuvolla eli raamatulla luopumaan unistansa, kuin aivan vahvasti
uskovat yksin ymmärtävänsä ja oikein opettavansa hengellisiä asioita, mutta muitten kaikkein olevan sokeita. He tekevät melkein samate kuin tytön vanhimmat, jotka saatanan juonesta olivat niin vissit asiastansa, että olisivat
vannoneet tyttärensä olevan, ei ihmisen, vaan
lehmän, eivätkä taitaneet mitään vähemmin uskoa, kuin että se oli perkeleen juoni ja ivaus.
Sillä heillä oli puolellansa kaikkein aistintensa
todistus, silmät näkivät lehmän muodon, korvat kuulivat lehmän ammumisen y. m. He eivät luulleet, että heidän oli sotiminen vastoin
aistinten yhteistä huomiota.
12. Mutta että ruumiillisessa vimmassa on
sodittava vastoin aistinten yhteistä huomiota,
sen osottaa Makariuksen esimerkki. Paljo
enemmin on sitä tehtävä hengellisessä vimmassa, koska perkele sisällisesti todenmukasilla luuloilla ja väärällä opilla tekee samate, kuin
hän ulkonaisesti tuo silmiin väärällä muodolla
ja värillä. Semmoisilla juonilla, niinkuin sanoin, eksyttää hän ihmisten sydämmet niin,
että totisimmaksi totuudeksi vannovat turhim-

mat ja jumalattomimmat unensa. Sillä tavalla
on hän tätä näkyä vimmannut Muntserin,
Svingliuksen ja muita, joiden kautta hän taas
vimmasi toisia tuhansittain. Sitte vielä on tämän vimmaajan vahingoittamisen himo niin
suuri, ett'ei hän petä yksinänsä suruttomia ja
ylpeitä henkiä koneillansa, vaan yrittää viekkaudellansa pettää niitäkin, joilla on oikia ja
jumalinen mieli Jumalan sanasta ja kristin uskosta. Usein hän hyökkää minunki päälleni
niin voimalla, ja vaivaa minua niin murheellisilla ajatuksilla, että hän kokonansa pimittää
Kristuksen minulta, ja lähes ottaa hänen pois.
Lyhyesti: ei ole ketään meistä, jota hän ei
useimmin väärillä luuloilla vimmaisi, se on,
joka ei pelkäisi, uskoisi eli iloitsisi, koska ei
pitäisi peljättämän, uskottaman, iloittaman,
joka ei joskus toisin ajattelisi Jumalasta, Kristuksesta, uskosta, kutsumuksestansa, kristillisyydestänsä y. m., kuin hän saisi ajatella.
13. Opetelkaamme siis tuntemaan tämän
vimmaajan kurit ja kavaluus, ett'ei hän löytäisi
meitä suruttomina ja makaavina ja kujeillansa
pettäisi meitä. Virkaamme hän tosin ei voi vahingoittaa, hän on kuitenkin meitä lässä hengellisesti, käy yötä ja päivää ympäri meitä, etsein nielläksensä, kenen hän saisi, ja ell'ei hän
löydä meitä valvovina ja hengellisillä sotaaseilla, se on, Jumalan sanalla ja uskolla varustettuina, niin hän nielee meidän. Saatana nostaa siis toisen sodan toisen perästä, ja se on
meille suureksi hyödyksi, että hän juonillansa
karkaa kimppuumme ja harjoittaa meitä; sillä
niin muodoin hän vahvistaa meitä opissa, ja lisää uskoa meissä. Usein tosin makaamme kumossa, ja vieläki kaadumme semmoisessa taistelussa, mutta emme huku. Sillä Kristus on
aina voittanut ja voittaa meidän kauttamme.
Sentähden käsitämme vahvan toivon, että vastaki voitamme Kristuksen kautta sodassa perkelettä vastaan, ja sama toivo synnyttää meissä
lujan lohdutuksen, niin että kaikissa kiusauksissa rohvaisemme meitämme näin: kas, jo
saatana ennenki kiusasi ja kureillansa kehoitti
meitä epäuskoon, ylönkatsomaan Jumalan,
epäilemään y. m., eikä kuitenkaan mitään voit-

tanut, eikä siis vastakaan voita, sillä hän, joka
meissä on, on sitä voimallisempi, kuin mailmassa on. Kristus on se voimallisempi, joka
meissä voitti tämän voimallisen, ja nyt kanssa
vastaki voittaa. Perkele voittaa kuitenki välistä
meidän lihassa, että vastoin tätä väkevätä saisimme tuta sitä enemmin sen väkevämmän
voimaa, ja sanoisimme Paavalin kanssa: koska
minä heikko olen, niin minä väkeväkin olen
(2 Kor. 12: 10).
14. Älkään siis kukaan luulko perkeleen
vimmanneen ainoastaan Galatalaisia, vaan jokainen ajatelkaan, että hänkin olisi taittu taikka
vielä taitaan vimmattaa. Kukaan meistä ei ole
niin väkevä, joka taitaisi vastustaa häntä, semmenkään jos sitä yritetään tehdä omin voimin.
Job oli vakaa ja hurskas mies, Herraa pelkäävä, eikä hänen vertaistansa ollut maan päällä,
mutta mitä voi hän perkelettä vastaan, koska
Jumala tempaisi kätensä pois? Eikö tämä pyhä
mies kauhiasti kaatunut? Sentähden oli tämä
vimmaaja voimallinen ei ainoastansa Galatalaisissa, vaan aina hän sitä ajaa, kuinka hän
pettäisi juonillansa, ell'ei kaikkia niin kuitenki
monta ihmistä, sillä hän on valhettelia ja valheen isä. Ja varmaan hän vieläki kujeillansa
eksyttää, niin sanoin, hurmahenkiä, hallitsee
heissä ja tekee heidän taipumattomiksi ja koviksi, ett'ei yksikään alasin taida olla niin kova. He eivät salli opettaa itseänsä, eivät kuule
mitään syitä, eivät hyväksy raamattua, vaan se
on heidän paras huolensa, kuinka he omilla teko- ja vale-selityksillänsä väistäisivät ne raamatun paikat, joilla heitä vastustetaan, ja puolustaisivat omia uniansa, joita raamattuun tunkivat, joka on selvin merkki siitä, että perkele
on kietonut heidän vimmallansa.
Kuka teidän on vimmannut?
15. Tällä sanalla hän pyytää syyttömiksi
tehdä Galatalaiset, ja syyttää vääriä apostoleita, ikään kuin sanoisi: minä näen teidän langenneen, ei itsestänne eli pahuudesta, vaan
perkele lähetti teille, lapsukaiseni, vimmaajansa, väärät apostolit, jotka teitä lain opilla vimmaavat niin, että nyt oletta toisella mielellä
Kristuksesta, kuin ennen, koska kuulitte minun

evankeliumia saarnaavan. Mutta me ahkeroitsemma neuvolla ja kirjoituksella, päästää vimmaa, jota väärät apostolit kutovat, että siihen
kiedotut meidän kauttamme irti hellitettäisiin.
Samate tulee meidänki nyt Jumalan sanalla
tehdä työtä kasteenkertojain ja sakramentin riivaajain luuloja vastaan, että niihin kiedotut
päästäisimme irralle ja saattaisimme heidän
puhtaaseen uskon oppiin ja säilyttäisimme siinä. Eikä tämä työmme ole turha, sillä monta
heidän vimmaamaansa olemme palauttaneet ja
kirvoittaneet vimmastansa, josta eivät koskaan
olisi omin voimin päässeet, jollemme olisi
neuvoneet heitä ja palauttaneet Jumalan sanan
kautta.
16. Sillä yhtä mahdotonta kuin ihmiselle
on kirvoittaa itsensä aistinten vimmasta (eihän
vanhimmat taitaneet ennen Makariuksen rukousta nähdä tyttäressänsä muuta kuin lehmän
muodon), yhtä mahdotonta on, että hengellisesti vimmatut pääsisivät vimmastansa, jolleivät ne heitä kirvoita, joitten mielet eivät ole
semmoiseen vimmaan kiedotut. Sillä niin suuri
on saatanan petoksen voima petetyissä, että
kehuvat ja vannovat omistavansa varmimman
totuuden, eivätkä suinkaan tunnusta erehtyvänsä. Ja vaikka kuinkakin ylenmäärin kirjoilla
kumoomme muutamia heistä, semmenki lahkoin sepittäjiä, emme kuitenkaan saa mitään
aikoin, sillä kohta on heillä valmiina selityksensä, joilla väistävät raamatun todistukset.
Sentähden eivät myös parane varoituksistamme vaan pahentuvat. Mutta en koskaan olisi
uskonut, jollen itse jokapäiväisestä kokemuksesta oppisi, että perkeleen valta on niin suuri,
että osaa tehdä valheen niin todennäköseksi, ja
mikä sitäki kauhiampi on, osaa, koska mielii
ylönpaltisella surulla surmata särjetyitä omiatuntoja, niin nimen omaan ja täydellisesti
muuttua Kristuksen muodoksi, että ahdistetun
sielun on sitä mahdoton huomata. Tästä moni
tietämätön pakotetaan epäilykseen ja itsensä
surmaamaan. Sillä niin on perkele pettänyt
heidän, että ovat varmimmasti vakuutetut siitä,
että itse Kristus kiusaa ja syyttää heitä, eikä
perkele.

17. Niin tapahtui v. 1527 kurjalle tohtori
Kraus'ille Hallesta, joka sanoi: minä kielsin
Kristuksen ja sentähden kantaa hän nyt minun
päälleni Isänsä edessä. Hän oli perkeleen vimmaamisesta saanut sellaisen luulon niin vahvasti päähänsä, ett'ei hän sallinut ottaa sitä itseltänsä pois minkään neuvon ja lohdutuksen
kautta, ei minkään lupauksen kautta Jumalan
sanasta, ja epäili niin, että hukutti itsensä surkeimmalla tavalla. Tämä oli sula valhe, perkeleen vimma ja viimiseksi niin hurja kuvaus toisesta Kristuksesta, josta ei raamattu tiedä mitään. Sillä se kuvaa Kristuksen ei tuomariksi,
kiusaajaksi ja päällehakkaajaksi, vaan sovittajaksi, puolestamme rukoiliaksi, lohduttajaksi,
vapahtajaksi ja armon istuimeksi. Mutta tämä
perkeleen riivaama mies ei voinut sitä silloin
ymmärtää, ja sentähden luuli hän vastoin raamattua varmimmaksi totuudeksi tämän: Kristus kantaa päälles Isän tykönä, eikä seiso puolestas, vaan on sinua vastaan, sentähden olet
sinä tuomittu. Ja sellainen kiusaus on, ei Jumalasta, vaan perkeleestä, jonka tämä vimmaaja
painaa kiusatun sydämmeen mitä voimallisimmasti. Meistä katsoen, joilla on peräti vastainen ajatus tästä, on se häpiällinen ja ilmeinen
valhe ja saatanan petos, mutta ne, jotka sillä
muotoa ovat vimmatut, pitävät sen varmimpana totuutena, niinpä niinkin, ett'eivät mistään
muusta ole vissemmät.
18. Koska sentähden perkele, tuhannen vahingon niekka, taitaa niin painaa sydämmeen
julkisen ja hävettävän valheen, ettäs tuhat kertaa vannot sen totiseksi todeksi, niin eipä käy
ylpeillä, vaan on pelvossa ja nöyryydessä kuljettava, ja rukoiltava Herraa Kristusta, ett'ei
hän antaisi meitä johdatettaa kiusaukseen. Suruttomat ihmiset, jotka kerran kaksi kuultuansa
evankeliumia, heti luulevat nielleensä pyh.
Hengen, kompastuvat viimein; sillä ei he pelkää Jumalaa, eikä kiitä häntä, vaan luulevat
taitavansa, ei yksinänsä jalosti pitää ja puolustaa jumalisuuden oppia, vaan myös kestää mitä
kuumimmassaki sodassa perkelettä vastaan.
Juuri sellaiset ovat soveliaita perkeleen vimmata ja epäilykseen saattaa.

19. Mutta sinä älä sano: minä olen täydellinen, enkä taida langeta, vaan ole nöyrä ja pelkää, ett'es, joski tänäpänä seisot, huomenna
lankee. Minä olen autuuden opin Tohtori, joka
jo usiampia vuosia olen Kristusta saarnannut,
ja perkelettä ja hänen (lähettämiä) vääriä opettajiansa vastaan taistellut, mutta minä tiedän,
minkä vaivan se minulle on saattanut. En jaksa, kuten mielelläni tahtoisin, karkottaa saatanaa, en voi liion niin käsittää Kristusta, kuten
raamattu opettaa häntä, vaan välistä saatana
kurottaa minulle väärän Kristuksen. Mutta kiitos olkoon Jumalalle, joka meitä pitää lujana
sanassa, uskossa ja rukouksessa, että tiedämme, että meidän on nöyryydessä ja pelvossa
Jumalan edessä vaeltaminen, eikä kerskaamista omasta viisaudesta, vanhurskaudesta, opista
ja urhollisuudesta, vaan Kristuksen voimasta,
joka on väkevä, koska olemma heikot, ja meidän heikkoin kautta aina voittaa, jolle olkoon
kunnia ijankaikkisesti, Amen.
20. Vimma on perkeleen hullutus, joka
kylvää sydämmeen väärän luulon, joka on
Kristusta päin vastoin. Vimmattu on se, joka
sellaiseen luuloon on kiedottu. Ja niin vimmatuita ovat kaikki, jotka uskovat ihmiset vanhurskautettavan lain töistä; sillä semmoinen
luulo juuri suoraan sotii uskoa ja Kristusta vastaan. Mutta Paavali käyttää (vimman) inhoittavaa sanaa, saattaaksensa väärät apostolit ylönkatsotuiksi ja vihatuiksi, jotka kiivaasti tyrkyttivät lain ja töiden oppia, ikään kuin sanoisi:
mikä perkeleen vimma on tämä? Sillä hengellinen vimma turmelee mielet, niinkuin ruumiillinen aistimet.
Totuutta uskomasta.
21. Ensin olivat Galatalaiset kuulleet ja totelleet totuutta. Koska hän siis kysyy: kuka
teidän on vimmannut? ilmoittaa hän, että he,
vääräin apostolein vimmaamina, ovat nyt luopuneet totuudesta ja hyljänneet sen. Mutta
tämä lisäys, etteivät usko totuutta, soi paljo kovemmalta. Sillä sellaisilla sanoilla hän ilmoittaa, että he olivat vimmatut, ja että hän tahtoi
poistaa vimmauksen, mutta ett'eivät he kuitenkaan tahtoneet tunnustaa ja hyväksyä sitä hy-

vää tekoa. Sillä varmaankaan ei saanut hän
heitä kaikkia palajamaan vääräin apostolein erhetyksestä totuuteen, vaan tämä vimma jäi moneen. Sentähden hän käyttää kiivaita sanoja:
kuka on teidän vimmannut? y. m. Ikään kuin
sanoisi: te olette petetyt, ja vimma on niin kietonut teidän, ettette taida totella totuutta, ikään
kuin sanoisi hän: paljo pelkään, että moni teistä on joutunut ihan hunningoille, niin ett'eivät
koskaan palajaa totuuteen y. m.
22. Tässä kuulet taas erään kiitoksen
omasta eli lain vanhurskaudesta, tietysti että se
vimmaa ihmiset niin ett'eivät taida uskoa totuutta. Apostolit ja alkuseurakunnan opetusisät
ovat siitä puhuneet usein. Johannes (Ef. 5: 16)
sanoo: jos synti on kuolemaan, senkaltaista
en minä sano, että joku rukoilisi. Ja Hebr. 6:
4–6 sanotaan: se on mahdoton, että ne, jotka
kerran valaistut ovat ja sitä taivaallista lahjaa maistaneet ja ovat pyhästä Hengestä
osalliseksi tulleet ja maistaneet Jumalan hyvää sanaa, ja tulevaisen mailman voimaa,
jos he lankeevat pois, että he vasta uudesta
parannukseen uudistettaisiin. Nämät sanat
kuuluvat ensi katsannossa juuri kuin olisi Nodatus ne sanonut. (Nodatus [=Novatus] oli väärä opettaja, joka sanoi, ett'ei kerran langennutta
enää saanut ottaa seurakunnan yhteyteen.)

Mutta näin olivat apostolit vaaditut puhumaan
väärä-oppisten tähden (eivätkä he sillä sentään
kieltäneet, niinkuin Nodatianit, [=Novatiaanit]),
langenneitten ottamista uskovaisten yhteyteen,
jos parannuksen tekivät, ja samate on meidänki nyt puhuminen väärän opin ja lahkoin alkajain ja synnyttäjäin tähden, jotka tietysti eivät
koskaan palajaa totuuteen. Muutamat tosin palajavat, mutta sellaiset, jotka ovat kiedotut vähempään vimmaan, mutta vimman päämiehet
ja alkajat. Heidän täytyy pitää hyvänänsä sen
arvonimen, jonka Paavali tässä antaa heille,
ett'eivät kuule eikä kärsi totuutta, vaan pikemmin pitävät päämääränänsä, kuinka sitä vastustaisivat ja väistäisivät ne raamatun lauseet,
joilla heitä kumotaan. He ovat kiedotut ja vakuutetut, että ovat oikiassa ja puhtaasti ymmärtävät raamatun. Joka sellaisessa luulossa

on, ei hän kuule muita, saatikka antaa myöden
muille. Samate en kuule minäkään mitään,
joka on vastoin minun oppiani, sillä minä olen
Kristuksen Hengen kautta vakaa ja vissi siitä,
että minun oppini Kristillisestä vanhurskaudesta on totinen ha varma.
Joiden silmäin eteen Jesus Kristus kirjoitettu oli.
23. Aivan tylyä oli, että hän oli sanonut
heidän niin vimmatuiksi, ett'eivät kuulleet totuutta, mutta vieläki tylympi on tämä lisäys,
ett'eivät he, vaikka Jesus Kristus oli kuvattu
heidän silmäinsä eteen niin, että olisivat taitaneet käsin tarttua häneen, vieläkään sentään
kuule totuutta. Tämän hän vahvistaa heidän
omasta kokemuksestansa, ikään kuin sanoisi:
te olette niin vimmatut, petetyt ja vääräin apostolein erhetyksiin kiedotut, ettette kuule totuutta, eikä se hyödytä, että minä suurimmalla ahkeruudella ja vaivalla maalasin ja kuvasin Jesuksen Kristuksen teidän silmäinne eteen, teidän seassanne ristiinnaulittu. Näillä sanoilla
Paavali tarkoittaa sitä asiaa, josta hän ylempänä sanoi, että Kristus on niille synnin palvelia,
jotka laista tahtovat vanhurskautettaa, että
semmoiset hyljäävät Jumalan armon, ja että
Kristus niille on hukkaan kuollut. Hän oli näitä
asioita läsnä ollessansa kiivaammin teroittanut
ja laviammin selittänyt, ikään kuin jos joku
maalari olisi heidän silmäinsä eteen Kristuksen
ristiinnaulittuna maalannut. Tätä hän poissa ollessansa muistuttaa heille, sanoen: joiden silmäin eteen y. m., ikäänkuin sanoisi: ei kukaan
maalari osaa penselillä niin nimenoman kuvata
Kristusta, kuin minä saarnallani kuvasin hänen, ja kuitenkin pysytte vielä vimmassa.
Teidän seassanne ristiinnaulittu.
24. Mitä kuvasin siis teille? Kristuksen.
Kuinkako? Teidän seassanne ristiinnaulittuna.
Tässä hän aivan tylyjä sanoja viljelee. Äsken
hän sanoi laista vanhurskautta etsiväin hyljäävän Jumalan armon, niin myös, Kristuksen
heille hukkaan kuolleen. Tässä hän lisää, että
semmoiset myös ristiinnaulitsevat Kristuksen,
joka heissä ennen eli ja hallitsi, ikään kuin sa-

noisi: ette ainoastansa hyljänneet Jumalan armoa, Kristus ei ainoastansa ole teille hukkaan
kuollut, vaan hän on sangen häpiällisesti teidän seassanne ristiinnaulittukin. Samate hän
puhuu Ebr. 6: 6, jotka toistamiseen itsellensä
Jumalan Pojan ristiinnaulitsevat, ja pilkkana pitävät.
25. Kuin kuulet Paavalin tässä sanovan,
että nekin, jotka etsivät vanhurskauttamista Jumalan laissa, ovat ei ainoasti Kristuksen hyljääjiä ja murhaajia, vaan ilkeimpiä ristiinnaulitsioitaki, niin pitäisihän sinun toden tiestä
hämmästymän, kuin kuulet vaan mainittavanki
munkin, kallopään, munkkisäädyn nimeä,
vaikka paaviset kuinkaki ylistävät näitä kauhistuksia ja kehuvat niitä parhaimmaksi jumalisuudeksi ja pyhyydeksi, niinkuin emme mekään ennen evankeliumin ilmestystä voineet
niistä toisin ajatella; sillä meille oli opetettu ihmissääntöjä, jotka pimittivät Kristuksen ja tekivät hänen meille melkein tarpeettomaksi. Jos
nyt ne ovat Kristuksen ristiinnaulitsijoita, jotka
pyytävät vanhurskautettaa lain ja töiden vanhurskaudesta, sano, mitä ovatkaan ne, jotka etsivät autuutta ja ijankaikkista elämää ihmisen
saastaisesta vanhurskaudesta ja perkeleen opista?
26. Mutta kuka olisi uskonut ja luullut, jumaliseksi (religiosus, siksi he itse sen nimittävät) se on, messupapiksi, munkiksi ja nunnaksi
tulemista, niin kauhiaksi ja kammottavaksi
synniksi? Ei suinkaan kukaan. Niin he opettivat, että munkkilupaus on uusi kaste. Mutta
mitä taidat sanoa kauheempaa, vaan että paavikunta on Kristuksen, Jumalan Pojan, pilkkaajain ja toistamiseen ristiinnaulitsiain valtakunta? Sillä Kristuksen, joka on kerran ristiinnaulittu ja noussut ylös, ristiinnaulitsevat he toistamiseen itsessänsä, seurakunnassa eli uskovaisten sydämmissä, häpäsevät häntä herjauksilla, soimauksilla ja häväistyksillä, kukistavat
hänen kokonansa väärällä opillansa, niin että
hän surkeimmasti kuolee heissä, ja nostavat
hänen siaansa ihanimman vimman, jolla pettävät ihmiset, niin ett'eivät he tunne Kristusta
vanhurskauttajaksi, sovittajaksi ja vapahtajak-

si, vaan synnin palveliaksi, päällekantajaksi,
tuomariksi ja turmeliaksi, sovitettavaksi meidän töillämme ja ansioillamme.
27. Ja tässä luulossa syntyi sitte koko paavikunnassa tämä sangen jumalaton ja myrkyllinen oppi: jos tahdot palvella Jumalaa, ansaita
synneistä päästön, ijankaikkisen elämän, ja
auttaa muitaki saavuttamaan autuutta, niin
mene luostariin, pyhästi lupaa kuuliaisuus, elä
siististi, köyhänä y. m. Kiedottuna tähän väärään pyhyyden luuloon uneksivat munkit yksin
olevansa täydellisyyden tilassa ja elämässä, ja
että muut kristityt elivät tavallista elämää, se
on, eivät tehneet vapaa-ehtoisia töitä, puhtautta, köyhyyttä, kuuliaisuutta y. m., vaan olivat
paljastaan kastetut ja pitivät kymmenkäskyt,
mutta että he, ilman sitä, kuin heillä oli yhteistä muiden kristittyin kanssa, lisäksi tekivät liika töitä ja noudattivat Kristuksen neuvoja y.
m. Siitä luulivat he saavansa suuren ansion ja
sian parhaimpain pyhäin joukossa taivaissa,
paljo ylhäisemmän kuin muut tavalliset kristityt.
28. Tämä oli toden kummallinen perkeleen
ivaus, jolla hän oli pettänyt melkein kaikki ihmiset, ja jota pyhempi joku mielessänsä oli,
sitä enämmin oli hän siihen vimmaan kiedottu,
se on, tähän myrkylliseen luuloon omasta vanhurskaudesta. Näin emme taitaneet millään
muotoa tuntea Kristusta välimieheksi ja vapahtajaksi, vaan pidimme hänen suoraan ankarana
tuomarina, joka meidän oli sovittaminen töillämme, mikä oli kauheimmasti häpästä Kristusta ja, kuten Paavali ennen on sanonut, hyljätä armon, sanoa Kristuksen suotta kuolleeksi,
ja hänen ei ainoasti surmata, vaan myös häpiällisimmästi toistamiseen ristiinnaulita. Ja
juuri tämän sanoo Kristus, Danielin sanain
johdosta, kauhistukseksi pyhässä siassa (Mth
24: 25; Dan. 9: 27). Jokainen munkki taikka
ylehensä jokainen tekopyhä, joka etsii synnin
päästöä ja vanhurskautta töistä taikka kärsimisestänsä, on siis elävän ja hallitsevan Kristuksen uudestaan ristiinnaulitsia, ei kuitenkaan
Kristuksen personassa, vaan omassa ja muiden
sydämmissä, ja kaikki, jotka siinä mielessä

menevät luostariin, että he vanhurskautettaisiin
munkkisäädyn pitämisestä, menevät ryövärein
luolaan, jotka toistamiseen ristiinnaulitsevat
Kristuksen.
29. Näillä sangen tylyillä ja jäykillä sanoilla Paavali tahtoo peljättää ja palauttaa Galatalaiset vääräin apostolein opista, ikään kuin
sanoisi: malttakaat, mitä olette tehneet? Te
vasta uudestaan ristiinnaulitsitte Kristuksen, ja
sen minä selkiästi teille näytän ja kuvaan ja
maalaan silmäinne eteen niin, että sen saatte
nähdä ja pidellä, kuin tahdotte vanhurskautettaa laista. Mutta jos vanhurskaus on laista, niin
Kristus on synnin palvelia, ja hukkaan kuollut.
Jos se nyt on totta, täytyy siitä juuri varmaan
seurata, että hän teidän seassanne uudestaan
ristiinnaulitaan. Ja sanaa teidän seassanne ei
hän sano suotta, kuin ei Kristus sillen enää ristiinnaulita eli kuole omassa personassansa,
(Rom. 6: 8) vaan meissä. Sillä koska hyljäämme puhtaan opin, armon, uskon, syntein armollisen anteeksi saannin ja etsimme vanhurskautta itsevalituista töistä eli laissakin käsketyistä, – silloin on Kristus meissä ristiinnaulittu. Mutta tämä väärä ja jumalaton mieli, tahtoa
laista eli töistä vanhurskautettaa, ei ole muu
mikään, vaan, kuten ennen sanoin, perkeleen
hullutus ja vimmaus, jolla ihmiset pimitetään,
ett'eivät ollenkaan tunne Kristuksen hyvää tekoa, eivätkä tee koko elinkautenansa muuta,
vaan että sekä kieltävät, ja itsellensä myös
toistamiseen ristiinnaulitsevat Herran, joka
heidän verellänsä osti, ja jonka nimeen kastetut ovat. Joka siis on toden hurskas, hän paetkoon mitä pikemmin tästä Babelista ja kauhistukoon paljasta paavikunnan nimeäkin. Sillä
niin suuri on sen jumalattomuus ja kauhistus,
ett'ei sitä taita sanoilla sanoa, eikä nähdä vaan
ainoastansa hengellisillä silmillä.
30. Paavali terottaa siis ahkerimmasti ja
tyrkyttää Galatalaisille näitä kahta asiaa, ensiksi, että perkele on kietonut ja vimmannut heidän uskomasta totuutta, vaikka se selvimmästi
oli kuvattu heidän silmäinsä eteen; toiseksi,
että he ristiinnaulitsivat Kristuksen itsessänsä.
Nämät sanat kuuluvat yksinkertaisilta ja sano-

tuiksi ilman painoa, mutta ne ovat niin mahtavat, että ne voittavat kaiken ihmisellisen puhetaidon. Sentähden taidat ainoasti Hengessä
ymmärtää, kuinka suuri onnettomuus on, tahtoa vanhurskautettaa lain taikka omasta vanhurskaudesta, nimittäin niin suuri, kuin Paavali
tässä sanoo, että perkele vimmaa ihmisen ja
saattaa hänen totuutta tottelemattomaksi ja
Kristuksen uudestaan ristiinnaulitsiaksi. Eiköhän tämä ole mokoma oman eli lain vanhurskauden kiitos?
31. Paavali palaa siis suuresta kiivaudesta,
ja sadattelee ankarilla sanoilla ja tuomitsee
luuloa ja uskallusta omaan vanhurskauteen, jos
se olisi tullut ehkä Jumalankin lain pitämisestä, ja antaa sille sen pilkun, että se ristiinnaulitsee Jumalan Pojan y. m. Että se siis on niin
vaarallinen asia, niin ei taita sitä kylliksi lastaa
ja tuomita, kuin siitä tulee perkeleen lankeemus, joka on parantumaton vahinko. Tästä
syystä hän sitä vastaan viljelee niin ankaria sanoja, ett'ei hän Jumalan lakiakaan säästä, vaan
suomii sitä niin katkerasti, että näyttäisi hänen
ikään kuin tahtovan hyljätä ja kirota senkin;
mutta suurin tarvis pakottaa häntä sitä tekemään, muuten ei olisi hän taitanut vastustaa
vääriä apostoleita, eikä puolustaa uskon vanhurskautta heitä vastaan. Vaikka siis laki on
pyhä, oikia ja hyvä, niin täytyy hänen tässä
olla ikään kuin ulkokullatun, joka tahtoo töistä
vanhurskautettaa. – Nyt kumoo hän heitä, ottaen todistuksen heidän koettelemuksestansa,
jota eivät voineet kieltää, ja sanoo:
2 v. Sen tahdon minä ainoastaan teiltä
tietää: olettako te Hengen saaneet lain töiden kautta, eli uskon saarnaamisen kautta?
32. Nämät sanat hän puhuu karvaasta mielestä. Jollei, sanoo hän, minulla olisi muuta
panna vastaanne, niin voisin ottaa oman kokemuksenne todistuksekseni, ikään kuin sanoisi:
sanokaat minulle, vastatkaat minulle oppilaallenne (sillä niinpian tulitte oppineiksi, että
olette nyt minun opettajiani ja kouluttajiani),
saitteko te puh. Hengen lain kautta, eli evankeliumin saarnaamisen kautta? Tällä todistuksella panee hän heidän niin ahtaalle, ett'eivät taida

sanoa häntä vastaan, kuin selvä ja ilmeinen kokemus sotii heitä vastaan, että olivat saaneet
pyh. Hengen ei lain töistä, vaan evankeliumin
saarnasta.
33. Tässä muistutan taas, ett'ei Paavali
puhu ainoasti kirkkokomentoin, vaan koko
laista. Sillä jos hän puhuisi vaan kirkkokomentoin laista, ei olisi jako täydellinen. Tässä on
pääte, jossa on kaksi jaksoa, joista toisen täytyy olla toden, toisen väärän, tähän suuntaan:
te saitte pyhän Hengen taikka laista, taikka uskon saarnaamisesta: jos sen saitte laista, niin
ette saaneet sitä uskon saarnasta; mutta jos sen
saitte uskon saarnasta, niin ette saaneet sitä
laista. Kolmatta ei taida tässä olla. Se kuin ei
ole pyhän Hengen taikka uskon saarna, se on
purkista lakia. Meillä on nyt puheena vanhurskauttamisen oppi. Vanhurskauttamiseen saattaa
vaan nämät kaksi tietä, joko evankeliumin
taikka lain sanan. Sentähden on tässä puheena
laki kokonaisuudessansa, kuten se evankeliumista on erinkaltainen ja eroitettu. Mutta evankeliumi on erinkaltainen ei ainoasti kirkkomenoin laista, vaan myös kymmenistä käskyistä.
Sentähden puhuu Paavali tässä koko laista.
34. Tehtyänsä täydellisen jaon päättää hän
siis näin: sanokaat, sanoo hän, saitteko pyhän
Hengen lain kautta, vaiko evankeliumin saarnaamisen kautta? Vastatkaat tähän. Ette taida
sanoa: lain kautta; sillä niin kauvan kuin te lain
alla olitte, ja sen töitä teitte, niin ette yhtäkään
pyhää Henkeä saaneet. Joka sunnuntai tosin
opetitte ja kuulitte Moseksen lakia, mutta ei
koskaan havaittu eli nähty yhdellenkään opettajalla eli opetuslapselle pyhää Henkeä annetuksi lain opista. Ja siihen lisäksi ette ainoastaan oppineet ja kuulleet lakia, vaan ahkeroitsitte myös suurella hartaudella ja vaivalla kuvatella sitä töillä, jolloin teidän kumminkin
olisi pitänyt saaman pyhän Hengen, jos hän
lain kautta annettaisiin, kuin olitte lain, en
sano, yksin opettajat eli oppilaat, vaan myös
tekiät, ettekä kuitenkaan taida näyttää sitä tapahtuneeksi. Mutta kohta kuin uskon kuulo eli
evankeliumi tuli teille, niin kohta paljaasta uskon saarnan kuulosta saitte pyh. Hengen, jo

ennen kuin olitte ainoaakaan uskon työtä eli
hedelmää tehneet. Sillä Luukas todistaa (Ap.
T. 10: 44, ja 19; 26), että, kuin Pietari ja Paavali puhuivat, pyh. Henki tuli niiden päälle,
jotka kuulivat sanan, ja saivat hänen kauttansa
monellaisia lahjoja, puhua nimittäin uusilla
kielillä y. m.
35. Selkiä on siis, että saitte pyh. Hengen
paljaasta uskon saarnan kuulemisesta, ennen
kuin mitään hyvää teitte, eli kannoitta ainoatakan evankeliumin hedelmää. Laki sitä vastaan
ei saattanut pyhää Henkeä pidettynäkään, saatikka kuultuna. Turha on siis, ei yksin lain kuuleminen, vaan kiivauskin ja yritys kokea sitä
töillä täyttää. Jos siis parhaas panisit, se on,
vaikka olisit kiivas Jumalan puoleen, ja suurella ahkeruudella pyrkisit lain kautta autuaaksi
tulla, ja harjoittelisit itseäs lain vanhurskaudessa yötä ja päivää, niin turhaan työtä tekisit ja
itseäs väsyttäisit. Sillä ne kuin ei ymmärrä
Jumalan vanhurskautta, vaan pyytävät
omaa vanhurskauttansa vahvistaa, ne ei ole,
kuten Paavali muualla sanoo, Jumalan vanhurskaudelle kuuliaiset. (Rom. 10: 3.) Niin
myös Israel, joka vanhurskauden lakia on
etsinyt, ei ole vanhurskauden lakia saanut.
(Rom. 9: 31.) Mutta tässä Paavali puhuu, kuinka p. Henki ilmestyi ensi seurakunnassa. Sillä
pyh. Henki tuli ilmeisellä muodolla uskovaisten päälle, ja todisti niin varmaan olevansa läsnä apostolein saarnaa, todisti myös että ne, jotka kuulivat uskon sanaa apostoleilta, luettaisi
Jumalalta vanhurskaiksi, sillä muuten ei hän
olisi heidän päällensä tullut.
Mistä apostolein Tekoraamatussa
puhutaan.
36. Tätä tukevaa perustusta on sentähden
mitä tyystimmin tutkittava. Sitä koko Tekoraamatussa yhtä päätä tyrkytetään, ja se kirja on
kirjoitettuki tätä perustusta vahvistamaan. Sillä
ei koko se kirja muuta aja, vaan opettaa, että
pyhä Henki annetaan ei laista, vaan evankeliumin kuulemisesta. Sillä Pietarin saarnatessa
tuli pyhä Henki kohta niiden päälle, jotka sanaa kuulivat, ja yhtenä päivänä uskoi kolmetuhatta niistä, jotka kuulivat Pietarin puheen ja

saivat pyhän Hengen lahjan (Ap. T. 2: 38, 41.)
Samate sai Kornelius pyhän Hengen, ei almuin
tähden, joita hän jakoi, koska Pietari avasi
suunsa ja hänen vielä puhuessansa tuli pyhä
Henki kaikkein niiden päälle, jotka Korneliuksen kanssa kuulivat sanaa (Ap. T. 19: 44). Nämät ovat selviä todistuksia kokemuksesta ja jumalallisia töitä, jotka eivät taida valehdella.
37. Ja Paavalista kirjoittaa Luukas Ap. T.
15, että hän, koska Barnabaan kanssa oli saarnannut evankeliumia pakanoille ja palainnut
Jerusalemiin, paneusi jäykästi fariseuksia ja
apostolein opetuslapsia vastaan, jotka vaativat
ympärileikkausta ja lain pitämistä tarpeellisena
autuuteen. Ja Luukas sanoo hänen tukkineen
heidän suunsa kertomallansa, mitä hän ja Barnabas olivat matkaansaattaneet pakanoissa,
josta koko seurakunta oli niin hämmästynyt,
etenkin koska kuuli, että Jumala oli tehnyt niin
monta ja suurta ihmettä ja tunnusmerkkiä pakanoissa. Ja koska ne, jotka kiivasivat lain
puolesta, ihmettelivät, kuinka taisi tapahtua,
että ympärileikkaamattomat pakanat, jotka eivät pidä lakia eikä tee lain töitä, ja joilla ei ollut lain vanhurskautta, kuitenki saivat sellaisen
armon, että he vanhurskautettiin ja saivat pyhän Hengen, niinkuin ympärileikatut Juutalaisetkin y. m., niin ei Paavali ja Barnabas tässä
muuta kertoneet, vaan mitä itse olivat kokeneet. Näin he voitettiin, eivätkä voineet sitä
millään vastustaa. Sillä tapaa tuli maaherra
Paulus Sergius, ja kaikki kaupungit, maakunnat ja valtakunnat, joissa apostolit saarnasivat,
uskoon, paljaan uskon saarnan kautta, ei laista
eikä töistä.
38. Lyhyesti, koko tämä kirja opettaa siis,
että Juutalaiset sekä pakanat, yhtä hyvin vanhurskaat kuin syntisetki, vanhurskautetaan yksinänsä uskon kautta Kristukseen ilman lakia
ja töitä, jonka osottavat sekä apostolein Pietarin, Paavalin, Stefaanin, Filippuksen ynnä muiden saarnat, kuin sekä pakanain että Juutalaisten esimerkki. Sillä niinkuin Jumala antoi
evankeliumin kautta pyhän Hengen pakanoille,
jotka paitsi lakia elivät, niin hän antoi Juutali-

sillekki p. Hengen, ei lain kautta, ei laissa käskettyin uhrein kautta, vaan paljaan uskon saarnan kautta. Sillä jos laki olisi voinut vanhurskauttaa, sekä lain vanhurskaus ollut tarpeellinen, niin eipä totta p. Henkeä olisi pakanoille
annettu, jotka eivät olleet lakia pitäneet. Mutta
nyt selvä koetus todistaa heille annettavan p.
Hengen ilman lakia, ja apostolit Paavali, Pietari, Barnabas ynnä muut näkivät sen. Laki ei
siis vanhurskauta, vaan yksin usko Kristukseen, jota evankeliumi saarnaa.
39. Näistä on meidän tarkka vaari ottaminen vastustajain tähden, jotka eivät huomaa,
mistä apostoleitten Tekoraamatussa puhutaan.
Luin minäkin ennen samaa kirjaa, siitä mitään
ymmärtämätä. Sentähden koska kuulet eli luet
Tekoraamatusta, eli missä hyvänsä muuallaki
raamatussa pakanoista, niin tiedä se olevan
ymmärrettävän, ei luonnollisesti, vaan hengellisesti, semmoisista ihmisistä, jotka eivät ole
lain alla, niinkuin Juutalaiset, (kuten ylempänä
2 luvussa: me olemme luonnosta Juutalaiset
y. m.), vaan jotka ovat ilman lakia. Että pakanat vanhurskautetaan uskosta, se siis ei muuta
ole, vaan että ihmiset, jotka eivät tee lakia ja
lain töitä, joita ei ympärileikata, jotka eivät uhraa y. m., vanhurskautetaan ja saavat pyhän
Hengen. Kuinka? Ei lain eikä sen töitten kautta, kuin ei heillä olekkaan lakia, vaan armosta,
eikä minkään muun avulla, vaan ainoasti evankeliumia kuulemalla. Niin eivät tee Kornelius,
eikä hänen ystävänsä, jotka hän oli luoksensa
kutsunut, mitään, eivät katso ennen tekemiänsä
töitä, ja saavat kuitenki, niin monta kuin heitä
saatavilla on, Pyhän Hengen. Pietari yksinpuhuu, he istuvat työttöminä, eivät ajattele lakia,
saatikka tekevät, eivät uhraa, eivät pidä lukua
ympärileikkauttamisestansa, vaan ottavat vaaria ainoasti Pietarin suusta. Hän saattaa saarnallansa pyhän Hengen heidän sydämmiinsä
nähtävästi. Sillä he puhuivat uusilla kielillä ja
ylistivät Jumalaa.
40. Mutta tässä ehkä suittaa joku ilkastella:
kuka tietää, jos se oli pyhä Henki? Ilkastelkoon vapaan; mutta eipä valhettele suinkaan

pyhä Henki, joka antaa tällaisen todistuksen,
vaan osottaa niin pitävänsä pakanat vanhurskaina ja vanhurskauttavansa ne paljaan evankeliumin äänen kautta eli uskon saarnaamisesta Kristukseen. Ja Ap. T. Näet, kuinka erinomaisesti Juutalaiset ihmettelivät tätä outoa
asiaa. Sillä koska uskovaiset ympärileikkauksesta, jotka olivat Pietarin seurassa tullet Kaisarejaan, näkivät Korneliuksen huoneessa pyhän Hengen lahjan vuodatetuksi pakanainki
päälle, niin he hämmästyivät. Samate riitelivät
nekin, jotka olivat Jerusalemissa, Pietarin
kanssa, että hän oli mennyt sellaisten ihmisten
pariin, joilla oli esinahka, ja syönyt heidän
seurassaan. Mutta kuultuansa asian Pietarilta
päästä päähän, kuinka se oli käynyt, ihmettelivät he, ja kunnioittivat Jumalaa, että: hän oli
antanut pakanoillenki kääntymyksen elämähän, Ap. T. 11: 18.
41. Niin oli siis puhe ja sanoma, että Jumala antaa pakanoillekkin autuuden, ensin, en
sano, tuskin kärsittävä, vaan suurin pahennuskin uskovaisillekkin Juutalaisille, niin että työläästi siihen taipuivat. Sillä heillä oli se etu
kaikkein pakanain suhteen, että olivat Jumalan
kansa. Heidän oli lastenoikeus, ja kunnia, ja
jumalanpalvelus y. m. (Rom. 9: 4). Sitte he
myös suurella vaivalla harjoittivat itsensä lain
vanhurskaudessa, tekivät koko päivän työtä,
kantoivat päivän kuorman ja helteen. Päälliseksi oli heillä lupauksia, joitten täytäntö rippui lain pitämisestä. Sentähden eivät saattaneet
olla napisemata pakanoita vastaan ja sanomata: katso, pakanat tulivat vasta äsken, ilman
hellettä ja kuormaa, ja heillä on ilman vaivaa
sama vanhurskaus ja pyhä Henki, jota emme
voineet saada vaivallamme, päivän hellettä ja
kuormaa kantamalla. Hekin ovat tehneet kanssa työtä, mutta vaan yhden hetken, ja se työ on
pikemmin virvoittanut kuin väsyttänyt heitä.
Miksi on siis Jumala vaivannut meitä lailla,
jollei se mitään hyödyttänyt vanhurskauteen?
Hän pitää pakanat parempana, kuin meidän,
jotka olemme kauvan olleet rasitetut lain
ikeessä. Sillä meitä, hänen kansaansa, on vaivattu koko päivä, mutta nämät, jotka eivät ole

Jumalan kansaa, joilla ei ole lakia, jotka eivät
koskaan ole vähintäkään hyvää tehneet, tehdään meidän verraksemme.
42. Ja tästä syystä olivat apostolit vaaditut
pitämään kokousta Jerusalemissa, että Juutalaisten mielet asetettaisiin. Sillä heidän sydämmissään, vaikka uskoivat Kristukseen, istui
kuitenki sangen sitkiästi tämä luulo, että Moseksen laki oli pidettävä. Siinä paneusi Pietari
kokemuksensa nojalla heitä vastaan, sanoen:
että nyt Jumala yhdenkaltaisen lahjan heille
antoi kuin meillekkin, jotka Herran Jesuksen Kristuksen päälle uskoimme; mikäs
minä olisin, joka voisin kieltää Jumalaa?
Ap. T. 11: 17. Niin myös: Jumala, sydänten
tutkia, todisti heille ja antoi heille pyhän
Hengen niinkuin meillekkin, ja ei tehnyt yhtään eroitusta meidän ja heidän välillänsä,
puhdistain uskolla heidän sydämmensä.
Miksi te nyt siis kiusaatte Jumalaa, että te
tahdotte opetuslasten kaulaan panna sen
ikeen, jota ei meidän isämme emmekä me
voineet kantaa. (Ap. 15: 8–10.) Näillä sanoilla kukisti Pietari yhtä haavaa koko lain, ikäänkuin sanoisi: emme tahdo pitää lakia, kuten
emme voikkaan, mutta uskomme tulevamme
Herramme Jesuksen Kristuksen armon
kautta autuiksi niinkuin hekin.
Tässä on siis Pietari kokonansa toimessa
todistamassa, että Jumala on antanut pakanoille saman armon, kuin Juutalaisillekin, ikään
kuin sanoisi hän: koska saarnasin Korneliukselle, opein omasta kokemuksestani, että pyhä
Henki annetaan pakanoille ilman lakia paljaan
uskon saarnan kuulemisesta, josta syystä ei
heitä saa rasittaa lailla. Koska siis on selvä, ettemme me, eikä meidän isämme voi täyttää lakia, niin jättäkäämme se luulokin, että vanhurskaus ja autuus tulee laista. Sen vähitellen
uskovaiset Juutalaiset tekivätki, mutta jumalattomat siitä saarnasta enemmän vaan pahentuivat, ja viimein varsin paatuivat.
Apostolein Tekoraamatun hyödystä.
43. Niin tapaat siis apostolein Tekoraamatussa selityksen apostolein kokemuksista ja

saarnoista, sitte myös esimerkkejä, jotka puolustavat tätä perustusta uskon vanhurskauden
puolesta vastoin lain vanhurskauden sitkeintä
luuloa. Ja siitä syystä tulisi meidän enämmin
rakastaa ja tarkemmin lukea tätä kirjaa, kuin se
sisältää tukevimpia todistuksia, jotka varmaan
taitavat lohduttaa ja tukea meitä vastoin paavisia, Juutalaisiamme, joiden kauhistuksia ja valhesyitä vastustamme ja kiroomme opillamme,
kunnioittaaksemme Kristuksen hyviä tekoja ja
kunniaa. Nämät, vaikkei heillä ole yhtään tukevaa pohjaa, jonka asettaisivat vastaamme
(sillä Juutalaiset taisivat kuitenki sillä vastustaa apostoleita, että he olivat saaneet lain ja
koko jumalanpalveluksensa Jumalalta), kokevat kuitenkin yhtä suurella sitkeydellä puolustaa jumalattomia sääntöjänsä ja kauhistuksiansa, kuin Juutalaisetki Jumalan heille antamaa
lakia, sitä enin tyrkyttäen, että istuvat pispan
istuimella, jonka voimasta heillä muka on valta hallita seurakuntia. Tätä tekevät he, pitääksensä meitä orjuudessa ja kiskoa meiltä sen
tunnustuksen, ett'ei meitä vanhurskauteta paljaasta uskosta, vaan rakkaudella kaunistetusta
uskosta. Mutta me kurotamme heille apostolein Tekoraamatun, lukeaksensa sitä ja tutkiaksensa siinä puhutuita asioita; niin havaitsevat,
että sen kirjan ydin ja sisältö on tämä, että me
vanhurskautetaan paljaasta uskosta Kristukseen ilman töitä, ja että pyhä Henki annetaan
paljaan uskon kuulemisesta evankeliumin sanan kautta, eikä lain sanan kuulemisesta taikka
lain töistä.
44. Sentähden opetamme näin: vaikka,
hyvä ihminen, paastoisit, antaisit almua, kunnioittaisit vanhempia, kuulisit esivaltaa, olisit
kuuliainen isännälle y. m., niin et kuitenkaan
tulisi vanhurskautetuksi. Ei tämä lain ääni:
kunnioita vanhempias, taikka joku muu,
kuultuna taikkapa tehtynä, vanhurskauta sinua.
Mitä sitte? Se, ettäs kuulet yljän äänen, kuulet
uskon saarnaa, se saarna kuultuna vanhurskauttaa. Miksi niin? Se tuottaa pyhän Hengen,
joka vanhurskauttaa. Tästä siis selvään käsität,
että on eroitus lain ja evankeliumin välillä. Ei
laki ikänänsä anna pyhää Henkeä, eikä siis

vanhurskauta, kuin se vaan opettaa, mitä meidän on tekeminen. Mutta evankeliumi antaa
pyhän Hengen, sillä se opettaa, mitä meidän
on vastaanottaminen. Laki ja evankeliumi ovat
siis varsin toinen toistansa päin vastoin. Asettaa vanhurskauden lakiin on suoraan sotia
evankeliumia vastaan. Sillä Moses ja hänen lakinsa on vaatia, joka vaatii meitä tekemään ja
antamaan, lyhyesti, vaatii ja kiskoo meiltä.
Evankeliumi taas ei vaadi, vaan antaa lahjaksi,
ja käskee meitä avoimin käsin tarittua armoa
vastaanottamaan. Mutta kiskoa ja antaa, vastaan ottaa ja tarita ovat toinen toistansa vastaan, eivätkä taida ynnä yhdessä olla. Sillä lahjan minä otan vastaan, mutta mitä minä lahjaksi annan, sitä en ota vastaan, vaan tarjoon toiselle. Jos siis evankeliumi on lahja ja antaa
lahjan, niin ei se mitään vaadi. Laki taas päin
toisin ei anna mitään, vaan vaatii meiltä, mahdottomiakin y. m.
Korneliuksesta, Ap. T. 10 luk.
45. Tässä panevat vastustajat (kouluviisaat
ja Erasmus kirjassansa diatribe) Korneliuksen
esimerkin vastaan, sanoen: Kornelius oli,
Luukkaan todistuksesta, rehellinen, hurskas,
Jumalaa pelkääväinen mies, joka teki kansalle
paljo almua ja rukoili aina Jumalaa. Hän ansaitsi siis syntein anteeksi saamisen ja pyhän
Hengen yhtävetosessa ansiossa. Vastataan:
Kornelius oli pakana, ja sitä eivät taida vastustajat kieltää. Sen todistavat Pietarinkin Ap. T.
10 luvussa kertomat sanat: te tiedätte, ett'ei
ole ollut luvallinen Juutalaisen olla jonkun
muukalaisen tykönä eli hänen tykönsä mennä. Hän oli siis pakana, ympärileikkaamaton,
lakia pitämätön, niin sitä ajattelematonki, kuin
se ei koskenut häneen, ja kuitenkin hän vanhurskautetaan ja saa pyhän Hengen. Ja saman
todistaa koko apostoleitten Tekoraamattu, nimittäin ett'ei laki ole avullinen vaikuttamassa
vanhurskautta.
46. Tarpeeksi on siis vanhurskauttamisen
oppia puolustamaan se asia, että Kornelius oli
pakana, ympärileikkaamaton ja lakia pitämätön. Hän vanhurskautettiin siis, ei laista, vaan

uskon saarnan kuulosta. Jumala vanhurskauttaa siis ilman lakia ja seuraavaisesti ei auta laki
vanhurskauteen. Muutoin olisi Jumala antanut
pyhän Hengen ainoasti Juutalaisille, joilla laki
oli ja jotka sitä tekivät, eikä pakanoille, joilla
ei sitä ollut, sitä vähemmin täyttivät sitä. Mutta
päin toisin on tapahtunut: pyhä Henki on annettu niille, joilla ei ollut lakia. Julkinen kokemus todistaa siis, että pyhä Henki annetaan lakia pitämättömille. Sentähden ei ole vanhurskaus laista. Näin avataan vastustajain solmu,
jotka eivät ymmärrä oikiaa vanhurskauttamisen syytä.
47. Mutta tähän tietävät vastustajat taas
mutkan ja sanovat: olkoon niin, että Kornelius
oli pakana, joka ei lain kautta saanut pyhää
Henkeä, mutta kuin teksti selvästi sanoo, että
hän oli hurskas, Jumalaa pelkääväinen mies, ja
antoi almua y. m., on siitä todenmukaista, että
hän niillä ansaitsi sen, että hän jälkeenpäin sai
pyh. Hengen. Vastataan: Kornelius oli hurskas
ja pyhä vanhan Testamentin mukaan uskosta
tulevaan Kristukseen, niinkuin kaikki esi-isätki, profeetat, hurskaat kuninkaat olivat vanhurskaita saaden pyhän Hengen salaisesti uskon tähden tulevaan Kristukseen. Mutta kouluviisaat eivät tee yhtään eroitusta uskon välillä
tulevaan Kristukseen ja jo tulleeseen Kristukseen. Jos siis Kornelius olisi kuollut ennen
Kristuksen ilmaantumista, ei olisi häntä tuomittu, kuin hänellä oli esi-isäin usko, jotka tulivat autuiksi ainoasti uskosta tulevaan Kristukseen (Ap. T. 15 l.). Hän pysyi siis pakanana, ympärileikkaamattomana, ilman lakia,
mutta palveli kuitenkin uskossa tulevaan Messiakseen samaa Jumalaa, kuin isätkin. Mutta
kuin Messias jo oli tullut, tarvitsi apostolin
Pietarin ilmoittaa hänelle, ett'ei hän, jo tullut,
ollut enää odotettavana.
48. Ja tämä kappale uskosta vasta ilmaantuvaan ja jo ilmestyneeseen Kristukseen on
(ohimennen muistutettu) sangen tarpeellinen
tietää. Sillä Kristuksen ilmaannuttua emme
tule autuiksi uskolla tulevaan Kristukseen,
vaan olemme vaaditut uskomaan hänen jo tul-

leeksi, kaikki täyttäneeksi ja lain peräyttäneeksi. Sentähden oli Korneliuksellekin uusi usko
opetettava, että Kristus oli tullut, jonka hän
sitä ennen oli uskonut tulevaksi. Niin välttää
usko uskoa ja me tulemme uskosta uskoon,
Rom. 1.
49. Kouluviisaat erehtyvät siis kuin omaa
oppiansa töitten ansiosta vahvistaaksensa, sanovat, että Kornelius sai armon ja pyhän Hengen luonnollisilla voimilla järjen taikka lain
jälkeen. Sillä olla hurskas ja Jumalaa pelkääväinen y. m., ei ole pakanan taikka luonnollisen ihmisen omaisuus, vaan hengellisen, joka
jo on saanut uskon. Sillä jollei hän olisi uskaltanut Jumalaan, peljännyt Jumalaa, ei olisi hän
rukouksellansa mitään toivonut häneltä saavansa. Sentähden ylistääki Luukas ensin Korneliuksen vanhurskautta ja Jumalan pelkoa, ja
viimiseksi hänen töitänsä ja almujansa. Tätä
eivät mieti vastustajat, vaan tarttuvat tähän yhteen asiaan ja siitä kynsin hampain kiinni pitävät, että hän runsaasti jakeli köyhille almuja;
sillä se asia heidän mielestänsä tukee heidän
oppiansa töitten ansiosta. Mutta ensin on persona eli puu ylistettävä, sitte työt ja hedelmät.
Kornelius on hyvä puu, kuin on hurskas, Jumalaa pelkääväinen, sentähden kantaa hän hyviä hedelmiä, jakaa almuja, rukoilee Jumalaa,
ja nämät hedelmät kelpaavat Jumalalle uskon
tähden. Sentähden enkelikin ylistää hänen uskoansa tulevaan Kristukseen, ja siirtää hänen
tulevan Kristuksen uskosta tulleen Kristuksen
uskoon, sanoen: anna noutaa Simon – – hän
sanoo sinulle, mitä sinun tekemän pitää.
Niinkuin siis Kornelius oli ilman lakia ennen
kuin Kristus hänelle ilmoitettiin, niin ei hän,
hänestä tiedon saatuansakkaan, ottanut lakia,
eikä ympärileikkausta y. m., ja niinkuin hän ei
pitänyt sitä ennen, ei pitänyt hän sitä jälkeenpäinkään. Tämä on siis mahtavin todiste: Kornelius vanhurskautettiin ilman lakia, sentähden
ei vanhurskauta laki.
Syrialaisesta Raamanista.
50. Samate oli Syrialainen Raamankin
epäilemätä hyvä ja jumalinen mies (2 Kun. 5:

1 seur.), jolla oli oikia käsitys Jumalasta, ja
vaikka hän oli pakana eikä Moseksen valtakunnasta, joka silloin kukoisti, puhdistetaan
kuitenkin hänen lihansa pitaalista, hänelle ilmoitetaan Israelin Jumala, ja hän saa pyhän
Hengen. Sillä hän sanoo näin: nyt minä tiedän, ett'ei yhtäkään Jumalaa ole kaikessa
maassa, vaan Israelissa. Ei hän tee mitään, ei
pidä lakia, ei ympärileikata, vaan pyytää antamaan itsellensä maata, niin paljo kuin kaksi
muulia kantaa. Sitte nähdään, ett'ei hänen uskonsa ollut laista. Sillä hän sanoo profeetta
Elisalle näin: sinun palvelias ei tahdo enää
muukalaisille jumalille uhrata ja poltto-uhria tehdä, mutta Herralle. Tässä asiassa olkoon Herra armias sinun palvelialles! koska
minun herrani Nimmonin huoneeseen rukoilemaan, ja itsensä minun käteni päälle
nojaa. Johon profeetta sanoi: mene rauhaan.
Näin hän vanhurskautetaan. Juutalainen, tämän
kuultuansa, pakahtuu kiukusta ja sanoo: vanhurskautettaisiinko pakana, lakia pitämätä, ja
tehtäisiinkö hän meidän ympärileikattuin vertaiseksi.
Pakanoista, jotka Moseksen sääntöin voimassa ollessa vanhurskautettiin
ilman lakia.
51. Sentähden ilmoitti Jumala jo ennen,
kuin Moseksen laki vielä oli voimissa ja kukoisti, että hän vanhurskauttaa ihmisen ilman
lakia ja vanhurskauttiki varmaan monta kuningasta Egyptissä, Babelissa, sekä myös Jobin ja
monta muuta ihmistä itämailla, ja vanhurskautettiin suurin kaupunki Ninive ja saa Jumalalta
lupauksen pelastuksesta, ett'ei sitä hukutettaisi.
Kuinka? Ei sentähden, että se kuuli ja teki lakia, vaan sentähden että se uskoi Jumalan sanan, jota Joonas saarnasi. Sillä näin kuuluvat
profeetan sanat: niin Niniveen miehet uskoivat Jumalan päälle, ja antoivat saarnata,
että paastottaisiin, ja pukivat säkit yllensä
sekä pienet että suuret (Jon. 3: 5), se on, he
tekivät parannuksen. Vastustajamme loiskahtavat näiden sanain yli: he uskoivat ja kuitenkin
on koko paino siinä. Emme lue Jonaan kirjassa
näin: ja Niniveen miehet vastaan ottivat Mo-

seksen lain, ympärileikattiin, uhrasivat, tekivät
lain töitä, vaan uskoivat ja tekivät parannuksen
säkissä ja tuhvassa.
52. Nämät tapahtuivat ennen Kristuksen
tulemista lihaan, koska vielä usko tulevaan
Kristukseen oli vallassa. Jos siis ilman lakia
vanhurskautetut pakanat saivat salaisesti pyhän
Hengen silloin, kuin lain meno vielä oli voimissa, miksi vaadittaisiin nyt lakia vanhurskauteen, joka nyt, Kristuksen tultua, on hävitetty? Tämä Galatalaisten kokemuksesta otettu
todistus: saitteko pyhän Hengen y. m., on siis
sangen luja. Sillä he ovat vaaditut tunnustamaan, ett'eivät he kuulleet mitään pyhästä
Hengestä ennen Paavalin saarnaa, mutta että
he saivat pyhän Hengen, koska hän saarnasi
heille evankeliumia.
53. Samoin täytyy meidänki nyt tunnustaa
oman tunnon todistuksen mukaan, ett'ei pyhää
Henkeä saada lain, vaan uskon saarnan kuulon
kautta. Sillä moni ahkeroitsi ennen paavikunnassa suurella työllä ja vaivalla täyttää lakia,
pitää isäin säännöt ja paavin asetukset, ja muutamat vaivasivat itsensä valvomisten, paastoin,
rukousten y. m., ahkerilla ja kovilla harjoituksilla niin että turmelivat ruumiinsa ja tulivat
kykenemättömiksi toimituksiin ja töihin ja saivat tällä kaikella aikoin ainoasti sen, että surkiasti rääkkäsivät itsensä. Eivät he koskaan
saavuttaneet rauhallista omaa tuntoa eikä rauhaa Kristuksessa, vaan epäilivät aina Jumalan
armollisesta suosiosta kohtaansa. Mutta nyt,
kuin evankeliumi opettaa, ett'ei laki ja työt
vanhurskauta, vaan usko Kristukseen, on siitä
seurauksena varmin tieto ja käsitys, iloisin
omatunto ja taattu tieto kaikista elämän tavoista ja kohdista. Uskovainen taitaa nyt varmaan
päättää, että paavi munkkisäätyinensä ja sääntöinensä on jumalaton, mitä ei hän sitä ennen
taitanut. Sillä niin suuri sokeus hallitsi mailmassa, että päätimme töiden, joita ihmiset olivat miettineet, en sano ilman vaan vastoin Jumalan sanaa, olevan parempia, kuin ne työt,
joita esivalta, perheen vanhin, opettaja, poika,
palkollinen y. m., tekee Jumalan käskystä.

54. Meidän olisi kyllä pitänyt Jumalan sanasta ymmärtämän, että paavisten munkkisäädyt, jotka ainoat he kutsuivat pyhiksi, olivat
jumalattomia, koska niistä ei ole raamatussa
Jumalan käskyä eli todistusta, mutta että sitä
vastaan kaikki muut elämän säädyt, joilla on
puolellansa Jumalan sana ja käsky, ovat pyhiä
ja Jumalan asettamia. Mutta niin synkkään pimeyteen olimme silloin vajonneet, ettemme
osanneet päättää oikein yhdessäkään asiassa.
Mutta nyt, kuin evankeliumin valo on koittanut, ovat kaikki elämän säädyt mailmassa meidän varman ja pettämättömän tuomiomme vallassa. Me julistamme Jumalan sanasta sen varman tuomion, että orjain sääty, joka mailman
mielestä on halvin, on Jumalalle paljo otollisempi, kuin kaikki munkkisäädyt; sillä Jumala
hyväksyy, ylistää ja kaunistaa orjain säätyä sanallansa, mutta ei munkkein. Sentähden pitää
tämän kokemuksesta otetun todistuksen meidänki mielestämme olevan kelvollisen. Sillä
vaikka paavikunnassa toiset tekivät toisia töitä,
monia ja raskaita, eivät he kuitenkaan koskaan
taitaneet olla vissejä Jumalan armosta kohtaansa, vaan epäilivät aina, eivät saavuttaneet koskaan oikiaa tuntoa Jumalastansa, kutsumuksestansa, eivätkä tunteneet pyhän Hengen todistusta sydämmissänsä. Mutta nyt kuin evankeliumin totuus valistaa, saavat he näistä kaikista
ihan selvän opetuksen paljaasta uskon saarnan
kuulosta.
55. Näistä puhun niin runsaasti en suotta;
sillä aivan halvalta soi, että p. Henki annetaan
meille paljaasta uskon kuulosta, ja ett'ei meiltä
ensinkään muuta vaadita, vaan että lakkamme
kaikista omista töistä, ja ainoastansa kuulemme evankeliumia. Ihmissydän ei ymmärrä eikä
usko niin kallista lahjaa, p. Henkeä, annettavan
paljaasta uskon kuulemisesta, vaan se päättää
näin: syntein anteeksi saaminen, pelastus synnistä ja kuolemasta, p. Hengen lahjoittaminen,
vanhurskaus ja ijankaikkinen elämä on suuri
asia, sentähden pitää sinunkin, saadakses semmoiset arvaamattomat lahjat, tekemän jotain
suuriarvoista. Tähän luuloon perkelekkin suostuu ja teroittaa sitä sydämmessä. Koska siis

järki kuulee: sinä et taida mitään hyvää tehdä,
saadakses syntis anteeksi, vaan sinun pitää
kuuleman Jumalan sanaa, niin se kohta kiljaisee vastaan ja sanoo: ”ai, aivanhan halpana ja
ylönkatsottuna pidät syntein anteeksi saamisen” y. m. Niin estää lahjan suuruus meitä sitä
vastaan ottamasta, ja kuin niin kallis aarre lahjaksi annetaan, niin se lasketaan.
56. Mutta sen pitää meidän päänänsä oppiman, että saamme synnit anteeksi, Kristuksen,
p. Hengen, suurimpainkaan synteimme ja
mahdottomuutemme estämätä, ja ett'ei sitäkään ole katsottava, kuinka suuri asia lahjoitetaan, ja kuinka mahdottomia me olemme,
muuten peljättää meitä siitä asian ja oman
mahdottomuutemme suuruus, vaan sitä on ajateltava, että Jumalalle on kelvannut lahjaksi
antaa meille mahdottomille tämä sanomaton
lahja, niinkuin Kristus Luukk. 12: 32 sanoo:
älä pelkää piskuinen lauma: sillä teidän
Isällänne on hyvä tahto antaa (antaa sanoo
hän) teille valtakunnan. Kuille? Teille, mahdottomille, jotka olette piskuinen lauma. Olenko siis halpa, ja asia, joka lahjoitetaan, suuri,
jopa suurin, niin pitää minun ajatteleman, että
antajakin, ja yksinänsä hän, on suuri. Jos hän
tarjoo ja tahtoo antaa, niin en katso syntiäni,
enkä mahdottomuuttani, vaan antajan isällistä
hyvyyttä kohtaani, ja otan ilolla vastaan sen
suuren lahjan, ja iloitsen ja kiitän häntä sanomattomasta lahjastansa, jonka mahdottomana
sain armosta uskon saarnan kuulemisen kautta.
57. Tässä tyhmä järki jälleen pahenee, ja
nuhtelee meitä, sanoen: kuin opetatte ihmisten
näin äärettömän armon saamiseksi ei tarvitsevan ensinkään mitään tehdä, vaan kuulla sanaa, niin sen näyttää saattavan armon suurimpaan lasteesen, tekevän ihmiset suruttomiksi,
hitaiksi ja untuneiksi, niin että panevat kätensä
ristiin, ja tulevat hyvää tekemättömiksi; sentähden ei ole hyödyllistä niin saarnata, eikä se
tottakaan ole, vaan ihmisiä pitää pakotettaman,
niin että raatavat hiki päässä ja harjoittavat
heitänsä hurskauteen, ja niin saavat sitte tämän
lahjan. Tätä pelagianit muinain moittivat kris-

tityille, mutta kuule mitä Paavali tässä sanoo:
ei vaivoista eikä hiestä, ei lain töistä, vaan uskon saarnaamisen kautta, te saitte p. Hengen.
Kuule mitä Kristus itse vastaa Martalle, joka
suri ja oli kärsimätön siitä että sisarensa Maria,
istuen Jesuksen jalkain juurella ja kuulellen
hänen puhettansa, jätti hänen yksin askaroitsemaan: Marta, Marta, paljo sinä suret ja pyrit; vaan yksi on tarpeellinen, Maria on hyvän osan valinnut, jota ei häneltä pidä otettaman pois. Kristityiksi tullaan siis, ei tekemisellä, vaan kuulemisella. Joka siis tahtoo harjoittaa itseänsä vanhurskauteen, hän harjoittakoon itseänsä ensin evankeliumin kuulemisessa ja, kuultuansa ja saatuansa sen, kiittäkään
iloisena Jumalaa, ja sitte harjoittakaan itseänsä
laissa käsketyissä hyvissä töissä; niin että laki
ja työt seuratkoon uskon (saarnan) kuulemista.
Silloin taidat lujasti vaeltaa valkeudessa, joka
Kristus on, ja varmaan valita ja tehdä töitä, ei
ulkokullaisia, vaan toden hyviä, jotka tiedät
Jumalalle kelpaavan ja häneltä käsketyiksi, ja
(taidat myös) hyljätä kaikkein itse mietittyin
töiden kiiltomuodon.
58. Vastustajat arvaavat uskon ylehensä
halvaksi ja mitättömäksi asiaksi, jonka kautta
p. Henki saadaan, mutta kuinka vaikia ja työläs asia se on, tunnen minä, ja kaikki, jotka minun kanssani sitä toden tiestä suosivat. Kyllä
pian sanotaan: uskon kuulosta saadaan p. Henki, mutta ei sitä yhtä helposti kuulla, oteta, uskota eikä säilytetä, kuin sanotaan. Jos siis kuulet minun sanovan, Kristuksen, Jumalan karitsan uhratuksi synteis tähden, niin varo, että sen
myös oikein kuulet. Paavali kutsuu sen selkiästi uskon kuuloksi (ei uskon sanaksi, ehkä
niiden eroitus on vähäinen), se on, sellaiseksi
sanaksi, jonka sinä kuullessas uskot, niin että
sana on, ei ainoastansa minun ääneni, vaan että
sinä kuulet sen niin, että se tunkee sydämmees,
ja ettäs sen uskot, silloin vasta on se oikein uskon kuulo, jonka kautta sinä saat p. Hengen; ja
sen saatuas on sinun myös kuolettaminen lihas.
59. Hurskaat kokevat, kuinka mielellänsä

tahtoisivat täydellä uskolla kätkeä kuullun sanan, ja repiä ulos (sydämmestänsä) lain ja
oman vanhurskauden ajatukset, mutta he tuntevat, että liha taistellen sotii Henkeä vastaan.
Sillä järki ja liha tahtovat suoraan ynnä auttaa
asiaa varteen. Tätä: ”ympäri pitää leikattaman
ja laki pidettämän” ei saada meistä juurinensa
reväistyksi, vaan se pysyy kaikkein hurskasten
sydämmissä. Sentähden on hurskailla alinomainen taistelus uskon kuulon ja lain töitten
kanssa, kuin omatunto aina napisee ja ajattelee: tämä tie on liian keviä, että vanhurskaus,
p. Henki ja ijankaikkinen elämä luvataan paljaasta sanan kuulosta. Mutta koeta vapaan ja
koe, kuinka helppoa on uskon sanaa kuulla.
Suuri on tosin antaja, suuri lahjakin, jonka hän,
ketään soimaamata, vapaasta tahdosta ja suoraan antaa; mutta sen ottaminen on sinulle työläs ja uskos on heikko, joka synnyttää sinussa
taistelun, niin ett'et voikkaan tarittua lahjaa ottaa vastaan. Mutta nuriskoon vaan omatuntos
ja välistäkin tulkoon mielees (”laki) on pitäminen”, mutta kuitenkin kestä sinä ja seiso lujana
siksi, ettäs voitat tämän (oportet) ”pitämisen.”
Koska usko niin kasvaa, pelehtyy myös tämä
oman vanhurskauden ajatus vähittäin, vaikkei
se taida suureta kilvoitukseta tapahtua.
3 v. Oletteko te niin tomppelit? Hengessä te olette alkaneet, tahdotteko te nyt lihassa lopettaa?
60. Sen asian ajettuansa, ett'ei nimittäin p.
Henkeä anneta lain töiden, vaan uskon kuulemisen kautta, rupee hän nyt varoittamaan heitä, estääksensä heitä kahdenkertaisesta vaarasta eli vahingosta. Ensimäinen on: te olette niin
tomppelit, että mitä Hengessä olette alkaneet, sen nyt lihassa lopetatte. Toinen seuraa
jälestäpäin: niin paljon olette hukkaan kärsineet. Tämä on puhuttu kaunopuheliaisuuden
mukaan, joku opettaa peljättämään jostaki,
osoittamalla siitä syntyvät vaarat ja vahingot,
ja yllyttää johonki, osoittamalla mikä hyöty ja
arvo sillä on ja miten se helposti saadaan toimeen. Hän sanoo siis: ”te olette Hengessä alkaneet”, se on: uskonne oli siis hyvin kauniisti
aljettu ja järjestetty, niinkuin hän jälestäkin-

päin sanoo: te juoksitte hyvin. Mutta kuinka
kävi? Nyt tahdotte lihassa päättää, niin jo lopetatteki lihassa.
61. Paavali panee tässä Hengen ja lihan
vastatusten. Lihaksi ei hän kutsu haureuden
luontokappalten luontoista himoa, sillä tässä
paikassa ei ole puhetta haureudesta eli muista
lihan himoista, vaan syntein anteeksi saamisesta, omantunnon vanhurskauttamisesta, Jumalalle kelpaavan vanhurskauden säälimisestä,
vapahtamisesta lain, synnin, kuoleman vallasta, ja hän kuitenkin sanoo tässä, että he Hengestä luopuneina nyt lopettavat lihassa. Liha
on siis juuri lihan vanhurskaus, viisaus ja järjen ajatus, joka pyytää vanhurskautettaa lain
kautta. Paavali kutsuu lihaksi kaikki, mitä ikänänsä ihmisessä on parhainta ja jalointa, se on,
järjen suurimman viisauden ja itse lainki vanhurskauden.
62. Tätä paikkaa on tutkittava myös paavilaisten häpäisiäin tähden. He vääntävät tämän
paikan meitä vastaan, sanoen, että me olemme
paavikunnasta alkaneet Hengessä, mutta että
me nyt, naituamme, lopetamme lihassa, ikään
kuin naimattomuus taikka naimatonna eläminen olisi hengellinen elämä, ja ikään kuin sillä
välin hengellistä elämää ei ollenkaan häiritsisi
monen porton pitäminen, jollei yhteen tydytä.
He ovat mielettömiä ihmisiä, jotk'eivät ymmärrä, mitä Henki taikka liha on. Henki on,
mitä Hengen kautta meissä vaikutetaan, liha
taas kaikki mitä meissä vaikutetaan lihan jälkeen ilman Henkeä. Sentähden ovat kristittyin
kaikki velvollisuudet, niinkuin rakastaa vaimoa, hoitaa lapsia, hallita perhettä, kunnioittaa
vanhimpia, kuulla esivaltaa y. m., Hengen hedelmiä, (vaikka) ne vastustajaimme mielestä
ovat maallisia ja lihallisia töitä. Nämät sokiat
ihmiset eivät eroita synneistä ja vioista asioita,
jotka ovat hyviä Jumalan luomia.
63. Tutkittava on tämäki, kuin Paavali sanoo Galatalaisista, että he olivat alkaneet Hengessä. Tähän olisi nyt tarvinnut lisätä: nyt te lihassa päätätte, mutta sitä ei tee hän, vaan sanoo alkukielessä ”te lihassa loputte eli näännytte.” Ei siis lain vanhurskaus, jonka Paavali

tässä kutsuu lihaksi, vanhurskauta, vaan sen
kautta loppuvat, se on, hukkuvat kokonansa
neki, jotka, saatuansa Hengen uskon kuulosta,
horjahtavat siihen. Jotka siis opettavat tekemään lakia, että ihmiset sen kautta vanhurskautettaisiin, ne samat enin vahingoittavat sieluja, koska mielestänsä ovat niitä muka auttavinansa ja saattavat ne kadotukseen, tahtoessaan saattaa ne vanhurskaiksi. Mutta yhtäpäätä
tarkoittaa Paavali salaa vääriä apostoleita. Sillä
ne yrittävät lakia, sanoen: ei paljas usko Kristukseen ota pois syntiä, ei sovita Jumalan vihaa, ei vanhurskauta, jos siis tahdotte saada
tällaisia etuja, tulee teidän ei vain uskoa Kristukseen, vaan ynnä pitää lakiaki, ympärileikata, pitää pyhäpäiviä, uhrata y. m. Näitä tehden
olette vapaat synnistä, Jumalan vihasta y. m.
Mutta juuri näin, sanoo Paavali, te autatte varteen vääryyden, sytytätte Jumalan vihan, lisäätte syntiä synnin päälle, hyljäätte armon,
heitätte sen tyköänne pois, sammutatte Hengen, ja näännytte lihassa oppilastenne kanssa.
Tämä on ensimäinen vaara, jonka osottamalla
hän peljättää Galatalaisia etsimästä vanhurskauttamista lain kautta, että kadottavat Hengen
ja turmelevat pahimmalla lopulla ihanimman
alun.
4 v. Oletteko te niin paljon hukkaan
kärsineet?
64. Toinen vaara eli vahinko on: ”oletteko
niin paljon hukkaan kärsineet”? ikään kuin hän
sanoisi: tutkikaat ei ainoastansa sitä, kuinka
kauniisti olette alkaneet, ja kuinka hyvän alkunne ja parhain aljetun juoksunne olette kadottaneet, samate myös, ei ainoastansa kuinka
te olette jääneet paitsi Hengen esikoisuutta ja
hedelmiä, ja jälleen langenneet synnin ja kuoleman palvelukseen, ja lain haikeaan ja onnettomaan orjuuteen, vaan tutkikaat sitäkin, kuinka paljon olette evankeliumin ja Kristuksen
tähden kärsineet, nimittäin, omaisuutenne raadellusta, häväistystä ja pilkkaa, vaaroja ruumiin ja hengen puolesta y. m. Kaikki olivat teidän seassanne kauniimmassa menossa ja menestyksessä, oikein opetitte, pyhästi elitte, ja
seisovina kärseitte vastuksia Kristuksen täh-

den. Mutta nyt ovat teissä, sekä oppi että usko,
sekä tekeminen että kärsiminen, sekä Henki
että sen hedelmät, menneet hukkaan.
65. Tässä nähdään nyt, minkä vahingon
lain eli oma vanhurskaus saattaa, että nimittäin
uskovaiset yhtä haavaa kadottavat mainitut käsittämättömät aarteet y. m. Vielä on sangen valitettava asia, että ihminen niin pian ja helposti
kadottaa niin suuren kunniansa ja hyvän omantunnon uskalluksen Jumalaan y. m., ja sitte
vielä, että hän kärsii niin monta ja raskasta vaivaa, vaaroja tavarainsa, vaimonsa, lastensa,
ruumiinsa ja henkensä puolesta; ja kärsii kaikkea sitä kuitenki turhaan ja hukkaan. Näistä
molemmista lauseista taitaisiin kirjoittaa kylläki kaunis kiitosruno lain eli omasta vanhurskaudesta, ja äärettömäksi suurentaa, jos kappale kappaleelta selitettäisiin, mikä on Henki,
jossa alkoivat, sitte mitkä, kuinka suuret ja
monet ne kärsimiset, joita Kristuksen tähden
kärseivät. Mutta niitä ei taida mikään taito selittää, kuin asiat, joista Paavali tässä puhuu,
ovat sangen suuret, ovat nimittäin, Jumalan
kunnia, voitto mailman, lihan ja perkeleen ylitse, ijankaikkinen vanhurskaus ja elämä, ja taas
toisappäin synti, epäilys, ijankaikkinen kuolema ja helvetti, ja yhdessä silmänräpäyksessä
kuitenki kadotamme ensi mainitut arvaamattomat aarteet, ja saamme ne jälkimäiset kauhistavat ja koskaan lakkaamattomat paheet, johon
yksinänsä väärät opettajat ovat syypäät, koska
meitä kääntävät evankeliumin totuudesta väärään oppiin, ja tekevät sen ei ainoastansa helposti, vaan myös suurella jumalisuuden varjolla.
Jos se muutoin hukassa on.
66. Tässä Paavali helpottaa äskösen kovemman nuhtelemisensa, niinkuin se hänelle
apostolina sopii, ett'ei hän liian kovin peljättäisi Galatalaisia. Hän tosin toruu heitä, mutta
hän tekee sen niin, että hän samallansa kohta
vuodattaa öljyä, ett'eivät he epäilykseen lankeisi. Hän sanoo sentähden: jos se muutoin
hukassa on: ikään kuin sanoisi: en ole teistä
kaikkea toivoa kadottanut. Mutta jos tahtoisitte, Hengen hyljättyänne, lihassa päättää, se on,

jos tahtoisitte, niinkuin nyt alkaneet olette,
noudattaa lain vanhurskautta, niin tietäkäät,
että kaikki teidän kunnianne ja uskalluksenne
Jumalaan on turha, ja kaikki kärsimisenne
hukkaan. Mutta minun on vähä kovemmin puhutteleminen teitä, kiivaammin selittäminen
asia ja tylymmin nuhteleminen teitä, semmenki kuin asian laita niin vaatii ett'ette pitäisi sitä
tyhjänä taikka halpana asiana, jos hyljäätte
Paavalin opin, ja kuulette sekä hyväksytte toista oppia. En leikkaa teiltä kuitenkaan kaikkea
toivoanne, jos ainoastansa parannuksen teette,
sillä likasia, heikkoja ja rupisia lapsia ei pidä
pois heitettämän, vaan ahkerammin parattaman ja korjattaman kuin terveitä. Niin Paavaliki, juuri kuin taitava parantaja, syyttää myrkyllisestä taudista vaan melkein vääriä apostoleita. Päin toisin hän kohtaa lievästi Galatalaisia,
semmoisella lauhkeudella parantaaksensa heitä. Meidän pitää siis Paavalin esimerkin jälkeen heikkoja nuhteleman niin, niin parantaman ja poistaman heidän tautinsa, että myös
sillä välin lohdutamme heitä, ett'eivät epäilisi,
jos kovemmin heitä kohtelisimme.
5 v. Joka siis teille Hengen antaa, ja tekee voimalliset työt teidän seassanne, tekeekö hän sen lain töiden kautta, eli uskon
saarnaamisen kautta?
67. Sitte kuin apostoli oli heitä torunut ja
varannut (lain vanhurskaudesta tulevan jo ennen mainitun) kahdellaisen vahingon tähden,
niin hän mielistynyt siihen todistukseen, jonka
hän koettelemuksesta oli ottanut, kertoo nyt
sen saman, kuitenkin vähällä lisäyksellä ja sanoo: joka teille p. Hengen antaa j. n. ed., se
on uskon saarnaamisen kautta saitte ei ainoastansa p. Henkeä, vaan myös kaikki, mitä tiesitte ja teitte, saitte te uskon saarnasta, ikään kuin
sanoisi: ei siinä kyllä, että Jumala kerran antoi
teille p. Hengen, vaan sama Jumala aina jakoi
ja lisäsi Hengen lahjoja, että kuin kerran olitte
hänen saaneet, hän aina olisi niin kasvanut ja
vaikuttanut teissä. Tästä selvästi näemme Galatalaisten tehneen ihmeitä taikka kumminki
voimallisia töitä, se on, uskon hedelmiä, millisiä oikiat evankeliumin oppilaat tavallisesti te-

kevät. Sillä muualla sanoo apostoli: Jumalan
valtakunta ei ole puheessa, vaan voimassa.
Mutta ”voima” on ei ainoasti osata puhua Jumalan valtakunnasta, vaan todella osottaa, että
Jumala vaikuttaa meissä p. Henkensä kautta.
Niin hän myös ennen 2 luvussa sanoo itsestänsä: joka Pietarin kanssa oli voimallinen ympärileikkauksen seassa, se on minunki kanssani pakanain seassa voimallinen ollut.
68. Koska siis opettaja niin saarnaa, ett'ei
sana jää hedelmättömäksi, vaan on voimallinen sanankuulioissa, se on, koska sitä seuraa
usko, toivo, rakkaus, kärsiväisyys, siellä Jumala antaa p. Hengen, ja tekee voimalliset työt
sanankuulioissa. Samate Paavali tässäkin sanoo Jumalan antaneen Galatalaisille p. Hengen, ja tehneen heissä voimallisia töitä, ikään
kuin sanoisi: Jumala vaikutti teissä saarnani
kautta ei ainoastansa uskon, vaan pyhän elämänkin, monta uskon hedelmää ja kärsivällisyyden vaivoissa. Sama henki teki teidät ahneet, huorintekiät, kiukkuiset, kärsimättömät ja
tuimat ihmiset y. m. Antelioiksi, puhtaiksi,
lempeiksi, kärsiviksi, lähimmäistä rakastaviksi. Hän todistaa alempana 4: (14, 15) heistä,
että he ”korjasivat hänen niinkuin Jumalan enkelin, niinkuin Kristuksen Jesuksen”, ja että
silloin niin rakastivat häntä, että olisivat olleet
valmiit kaivamaan silmänsä ulos hänelle antaaksensa.
69. Mutta rakastaa lähimmäistänsä niin palavasti, että ollaan valmiita hänen hyväksensä
kustantamaan rahat ja tavarat, silmät, henki ja
kaikki, ja että sitte kärsiväisesti kärsitään kaikellaisia vastuksia y. m., se on tosiaan p. Hengen voimallinen työ. Ja sellaiset voimalliset
vaikutukset te saitte, ja omitte, sanoo hän, ennen kuin väärät apostolit tulivat teidän tykönne, mutta ne saitte te ei lain töiden kautta, vaan
Jumalalta, joka jakoi teille Henkensä ja joka
päivä lisäsi häntä, niin että evankeliumi teidän
keskellänne sangen onnellisesti menestyi opissa, uskossa, työssä ja kärsimisessä. Koska nyt
tämän tiedätte ja omatuntonne todistaa saman,
niin miks'ette nyt enää tee samoja töitä, kuin
ennen? se on, oikein opeta, hurskaasti usko, re-

hellisesti elä, hyviä töitä tee, kärsiväisesti kanna vaivoja? Kuka teidän nyt niin turmeli, ett'en
minä nyt enää ole teille niin rakas, kuin ennen?
Nyt enää ette korjaisi Paavalia Jumalan enkelinä, saatikka Kristuksena Jesuksena, ettekä kaivaisi silmiänne ulos, antaaksenne minulle.
Miks'ette nyt enää niin palavasti kiivaa minusta, vaan pidätte väärät apostolit minua parempina, jotka teitä niin surkiasti viettelevät?
70. Niin meillekki nyt käy. Koska evankeliumia ensin ruvettiin saarnaamaan oli niitä aivan monta, jotka mielistyivät oppiimme ja arvostelivat meitä vilpittömästi ja arvoa antavasti; silloin myös seurasivat uskon vaikutukset ja
hedelmät evankeliumin saarnaa. Mutta kuinka
käy? Äkkiä ilmestyy hurmahenkiä, jotka vähässä ajassa kukistivat, mitä me pitkällisellä
työllä ja paljolla hiellä olimme rakentaneet, ja
sytyttävät niin ankaran vihan meitä vastaan
niidenki sieluihin, jotka meitä suuresti ennen
rakastivat, ja vastaan ottivat meidän oppimme
kiitoksella, ett'eivät he mitään pahemmin vihaa, kuin meidän nimeämme. Mutta vika on
perkeleen, joka vaikuttaa jäsenissänsä sitä,
kuin sotii pyhän Hengen vaikutuksia vastaan.
Teidän oman kokemuksenne, hyvät Galatalaiset, olisi pitänyt pitänyt opettaman teille, sanoo
apostoli, ett'eivät sellaiset suuret vaikutukset
tulleet lain töistä. Sillä niinkuin olitte vailla ennen uskon kuulemista, samate ei ole teillä niitä
nytkään, kuin väärät apostolit vallitsevat teidän
seassanne.
71. Samoin taidamme meki nyt sanoa heille, jotka kehuvat olevansa evankelisia ja vapautetut paavin tiranniudesta. Voititteko paavin
tiranniuden ja saitteko vapauden Kristuksessa
hurmahengein kautta, vaiko meidän kauttamme, jotka saarnasimme uskoa Kristuksen päälle? Tässä, saatikka vaan tahtovat tunnustaa totuuden, ovat vaaditut sanoman: varmaan uskon
saarnan kautta; ja totta on että, ensin saarnaamaan ruvettuamme, menestyi oppi uskosta onnellisimmasti. Paavin syntianeet, kiirastuli,
munkkilupaukset, messut ja muut samallaiset
kauhistukset hävisivät ja vetivät perässänsä
koko paavikunnan perikatoon. Ei kukaan voi-

nut syystä tuomita meitä. Sillä oppi oli puhdas,
joka oijensi ja vahvisti monta omaa tuntoa, jotka olivat kauvan olleet ihmissäätyin kautta sullottuina paavikunnan alla, joka oli omaintuntoin yli todellisin hirmuvaltias ja niiden pööveli. Sentähden moni kiitti Jumalaa, että he olivat
vapahdetut näistä pauloista ja kidutuksista
evankeliumin kautta, jota me ensimmäisinä
saarnasimme. Mutta koska oli ilmestynyt henkiä, jotka kielsivät Kristuksen ruumiillisen läsnä-olon Herran ehtoollisessa, häpäsivät kastetta, repivät kuvat kirkoista pois ja hävittivät
kaikki jumalan palveluksen komennot, tahtoen
niin yhtä haavaa kukistaa koko paavikunnan ja
samallansa sysätä meitä syrjään, niin kohta tuli
oppimme pahaan huutoon. Sillä ylehensä huudettiin että sen opin tunnustajat olivat keskenänsä erimielisiä. Tämä saatti monelle pahennuksen ja käänsi totuudesta pois ja antoi paavisille sen toivon, että me pian hukkuisimme oppinemme, joka ei itsensä kanssa ollut yhtä pitävä, ja että he taas vähässä ajassa toipuisivat
voimiinsa ja saisivat tämän onnellisen tapauksen kautta takasin entisen valtansa ja arvonsa.
72. Sentähden, niinkuin väärät apostolit
kiivaasti takailivat ja herkeämätä väittivät, että
uskosta jo vanhurskautetut pitää ympärileikattaman ja ovat velkapäät pitämään Moseksen
lakia, jos mielisivät vapahdettaa synneistä ja
Jumalan vihasta ja saada Hengen, mutta juuri
näin vaan enämmin raskauttivat heitä synneillä, kuin lain kautta ei syntejä oteta pois eikä
anneta Henkeä, se vaan matkaan saattaa vihan
ja peljättää; samate nytki hurmahenget, jotka
tahtoivat edistää yhteisen kristikunnan autuutta, ja kerrallansa kukistaa ja kokonansa kuopata paavikunnan seremonioita hävittämällä, kuvia repimällä ja sakramenttejä vastaan hyökkäämällä, juuri sellaisilla töillänsä eivät edistäneet, vaan pikemmin vahingoittivat seurakuntia, eivät kukistaneet, vaan pikemmin lujittivat
paavikuntaa.
73. Mutta jos he, niinkuin alkoivat, olisivat yksimielisesti meidän kanssamme opettaneet ja ahkerasti tyrkyttäneet vanhurskauttamisen oppia, että me vanhurskautetaan ei lain

eikä oman vanhurskautemme kautta, vaan paljaan uskon kautta Kristukseen, olisi totisesti
tämä ainoa uskonkappale vähittäin, kuten jo
tapahtumaan rupesi, kukistanut paavikunnan
veljeyksineen, paastoinensa, säätyinensä, ynnä
pyhäin jätteittensä, jumalanpalvelustensa, pyhiä kumartamisensa, kiirastulensa, valvomistensa, lupaustensa ja muitten samallaisten epälukuisten kauhistustensa kanssa. Mutta he jättivät uskon saarnan ja vanhurskauttamisen opin
ja ryntäsivät asiaan kiinni toisin tavoin, terveelliselle opille ja seurakunnille suureksi vahingoksi. Heille kävi sentähden jotain sinnepäin, kuin saksalainen sananlasku sanoo: ”für
dem Hamen fischen” (kalastaa haavin eli lipon
edessä). Sillä he karkottivat pois ne kalat, jotka
jo olivat suljetut nuottaan, kuin tahtoivat ottaa
ne käsin.
74. Sentähden huljuu paavikunta tähän aikaan ja on kukistumaisillansa, ei noista hurmahengein kapinoista, vaan vanhurskauttamisen
opin saarnasta. Se on ei ainoasti heikontanut
anttikristuksen valtakuntaa, vaan on myös tähän asti voimissa pitänyt ja puolustanut meitä
vastoin hänen väkivaltaansa. Ja jollei tätä tukea olisi ollut, olisivat lahkolaiset jo aikapäiviä
sitte hukkuneet, ja me ynnä heidän kanssansa.
Mutta he eivät kuitenkaan äkkää tätä, ja sen
siaan, kuin heidän, niinkuin (Ps. 109: 5) sanotaan, tulisi rakastaa meitä, parjaavat he meitä
ja vainoovat kiukkuisimmasti. Mutta vanhurskauttamisen oppi, joka on ainoa tukemme, ei
ainoasti vastoin kaikkia ihmisten voimia ja kavaluutta, vaan myös vastoin helvetin porttejakin, on tällainen: me sanotaan vanhurskaiksi ja
tulemme autuiksi ilman töitä ainoasti uskon
kautta Kristuksen päälle. Mutta jos tämä vanhurskauttamisen muoto on oikia, niinkuin
onki, taikka on kokoraamattu tyhjäksi tehtävä,
niin seuraa siitä kohta, ett'ei meitä sanota vanhurskaiksi munkkisäädystä, lupauksista, messuista taikka joistakuista töistä. Näin hävitetään paavikunta paljaan Hengen kautta, tarvitsemata hävittää jotakuta ulkonaista asiaa, taikka nostaa kapinaa, taikka turvata ihmisvoimaan, taikka sotia sakramenttejä vastaan. Ja

tämän voiton tuottaa meille, emme itse, vaan
Kristus, jonka hyviä töitä saarnaamme ja ylistämme.
75. Ja tämän sanani todistaa kokemuskin.
Sillä silloin, koska paavikunta ensin rupesi
huljumaan ja kaatumaan, eivät tehneet lahkolaiset mitään (eivätkä voineet tehdä mitään),
vaan olivat ääneti. Me sitä vastaan opetimme
ja terotimme ei mitään muuta kuin vanhurskauttamisen oppia. Ja se silloin yksin uhkasi
paavin arvoa ja hävitti hänen valtakuntaansa.
Mutta koska lahkolaiset äkkäsivät, että paavikunta huljui kaatumista päin, ja kalat kokoontuivat kohden verkkoa, tahtoivat he yhdellä iskulla sysätä paavikunnan nurin ja kokonansa
hävittää sen, riistää meiltä kunnian ja käsin ottaa kaikki verkkoa kohden kokoontuneet kalat;
mutta näin he pilasivat työn ja vain karkottivat
kalat pois. Samate siis kuin väärät apostolit
laittivat Galatalaisille vanhurskautta opillansa
lain välttämättömästä pitämisestä, samate kukistivat lahkolaisetki paavikunnan kapinoillansa. Kuvat ja muut väärinkäytännöt seurakunnassa olisivat itsestänsä kukistuneet, jos olisivat ahkerasti ja puhtaasti opettaneet vanhurskauttamista uskosta. Mutta turhan kunnian
himo ajoi heitä; sillä he olivat mielellänsä
kuulleet sanottavan heistä, että juuri he olivat
kukistaneet paavikunnan. Sentähden synnyttivät he, laimin lyötyänsä opin vanhurskauttamisesta, nämät kapinat, joilla meidän lähes tomuun painoivat ja vahvistivat paavisia heidän
kauhistuksissansa. Sellainen on meidän pyrkimisistämme menestys, koska etsimme omaa
kunniaamme, koska etsimme omaa kunniaamme, eikä Jumalan.
76. Mutta sellaisia kapinoita ja ulkonaisia
vehkeitä ei pelkää paavi eikä perkele; mutta
uskon oppi, joka saarnaa, että yksin Kristus on
synnin, kuoleman ja perkeleen voittaja, se on
peljättävä. Sillä se kukistaa hänen valtakuntansa, se myös, niinkuin sanoin, pitää tänäpänäki
meitä pystyssä ja puolustaa vastoin kaikkia
helvetin portteja; ja jollemme nojaisi tähän
ankkuriin, olisimme suoraan vaaditut taas kumartamaan paavia, eikä meillä olisi mahtia

eikä voimaa seisomaan häntä vastaan. Sillä jos
minä suostuisin lahkolaisiin, olisi omatuntoni
epätietoinen, kuin he ilman oikiaa syytä vastustavat paavia, etsein ainoasti omaa kunniaansa, eikä Jumalan. Jollen siis olisi varustettu
muilla aseilla, kuin hekään, en tohtisi hyökätä
paavikunnan kimppuun, saatikka luulla jaksavani hävittää sitä.

kistetuksi kuvain hävittämisellä eikä sakramenttejä vastustamalla, vaan entistä ylpeemmäksi ovat hänen saaneet. Mutta Hengen se
on, uskon saarnan kautta poistettiin hän ja
poistetaan vieläki. Ja se todistaa, että Kristus
on annettu meidän synteimme edestä. Ja tämä
kaiketi kukistaa kaiken vanhurskauden, joka
tulee paavin laista ja orjuudesta hänen allansa.

77. Mutta he sanovat: paavi on anttikristus. Niin onkin. Mutta hän vastaa puolestansa
ja sanoo, että hänen hallussansa on opetusvirka, että hänellä on valta jakaa sakramenttejä,
valta sitoa ja päästää (synnistä), ja että hän
omistaa tämän vallan perintö-oikeudella, saaneena sen mies mieheltä apostoleilta. Sentähden ei huljuta häntä istuimeltansa nuot ulkonaiset melskeet, vaan uskon saarna, näin muodoin: paavi, minä suutelisin jalkojas ja tunnustaisin sinun pääpapiksi, jos kunnioittaisit minun Kristustani ja myöntäisit, että me hänen
kuolemansa ja ylösnousemisensa tähden saamme syntimme anteeksi ja ijankaikkisen elämän,
eikä sinun säätyis pitämisen tähden. Jos tämän
myönnät, niin en kajoo kruunuus ja valtaas,
mutta jollet, niin lakkaamata huudan, että olet
anttikristus ja takaan, että kaikki jumalanpalvelukses ja koko sinun uskontos on, en sano
Jumalan kieltämistä vaan pahinta Jumalan häväistystä ja epäjumalanpalvelusta. Tätä eivät
tee lahkolaiset, vaan koettavat ainoasti väkivoimalla riistää häneltä kruunua ja valtaa, ja
sentähden ovat kaikki heidän kokeensa turhia.
Mutta ennen kaikkia ovat valkeuteen saatettavat paavin jumalattomuus ja kauhistukset, joilla hän pyhyyden ja uskon nimellä on pettänyt
y. m. Koko mailman. Jos näin teen, niin saan
nähdä, mitä hänelle jää jäljille. Sillä minä otin
häneltä ytimen ja jätin hänelle kuoren. Nämät
taas ottavat häneltä kuoren ja jättävät hänelle
ytimen.

79. Kuitenkin olen usein tarjonnut ja tarjoon vieläki mielelläni pitämään paavin säännöt, jos hän vaan jättää ne vapaiksi eikä sido
omiatuntoja niihin niin, että niiden pitäjät uskovat vanhurskautettavansa, ja niitä pitämättömät kadotettavansa. Mutta hän ei tee sitä. Sillä
jollei hän sitoisi omiatuntoja sääntöihinsä,
mikä olisi sitte hänen valtansa? Sentähden hän
juuri sitä parhaiten ajaa, että hän saisi pitää
omattunnot sidottuina ja vangittuina lakeinsa
alla. Tästä nyt saavat alkunsa tällaiset vaitelemiset: etpä tule autuaaksi, jollet tottele Romin
istuinta; tästä nämät jylinät ja leimaukset paavin kirjoissa: joka röyhkeydellä tohtii panna
niitä vastaan, hän tietäköön joutuvansa kaikkivaltiaan Jumalan vihaan y. m. Näin hän siis
suoraan ryöstää autuuden kaikilta, jotka eivät
tottele hänen lakiansa. Sitä vastaan lupaa hän
niiden pitäjille ijankaikkisen autuuden. Näin
hän pakottaa meitä töiden vanhurskauden
verkkoon, juuri kuin ei kukaan taitaisi tulla
vanhurskaaksi ja autuaaksi pitämätä hänen lakiansa. Lyhyesti: ei sanaakaan hiiskahda hän
uskosta, vaan opettaa ainoasti omiansa. Mutta
jos hän myöntäisi, ett'eivät hänen lakinsa auta
vanhurskauttamaan Jumalan edessä, niin meki
toisaalta myöntäisimme hänelle paljo, mutta
sitte myös kukistuisi hänen valtakuntansa itsestänsä. Sillä jos hän kadottaisi voiman tehdä
autuaaksi ja tuomita, niin sitte olisi paavi ainoasti paljas epäjumalan kuva. Lyhyesti: sydämmen vanhurskaus sysää syrjään kaikki lait,
paavin ja Moseksenki lain; sillä totinen vanhurskaus tulee, ei lain töistä, vaan uskon saarnasta, ja sitä seuraavat Hengen vaikutukset ja
hedelmät.

78. Lyhyesti: niinkuin ei silloin lain töistä
vaikutuksia syntynyt, niin ei synny niistäkään
töistä, joita lahkolaiset kiskovat, muuta kuin
kapinoita seurakunnassa, suurempi häiriö ja
Hengen pois pidättäminen, ja sen todistaa kokemuskin. Sillä eivät he ole saaneet paavia ku-

6 v. Niinkuin Abraham oli Jumalan
uskonut, ja se on luettu hänelle vanhurskaudeksi.
80. Tähän asti on Paavali todistanut asiansa koettelemuksesta, ja todistusta, jonka hän
koettelemuksesta oli ottanut teroittaa hän nyt
voimallisesti. Hän sanoo: te uskoitte, ja uskovaisina teitte monta jaloa voimallista työtä, ja
siihen lisäksi kärseitte vaivoja, jotka kaikki
ovat ei lain, vaan p. Hengen vaikutuksia ja töitä. Sen täytyi Galatalaisten tunnustaa, sillä eivät voineet kieltää, mitä silmin näkivät ja mieli
tunsi. Sentähden on se todistus voimallisin ja
selkein, jonka hän ottaa Galatalaisten omasta
koettelemuksesta.
81. Tähän hän nyt lisää Abrahamin esimerkin, ja kertoo raamatun todistuksia siitä. Ensimäinen paikka on 1 Mos. 15: (6) Abraham
uskoi Herran y. m. Tätä paikkaa hän tässä väkevästi teroittaa, niinkuin Rom. 4: (2), kussa
hän sanoo: jos Abraham on töiden kautta
vanhurskaaksi tullut, niin hänellä on kerskaamista, vaan ei Jumalan edessä, sillä Jumalan edessä on hänellä syntiä ja vihaa. Jumalan edessä ei vanhurskautettu häntä sentähden,
että hän töitä teki, vaan sentähden, että hän uskoi. Sillä raamattu sanoo: Abraham uskoi Jumalan, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Tämän asian Paavali mainitussa paikassa, niinkuin sopivakin on, jalosti selittää ja korottaa. Abrahami ei tullut heikoksi uskossa,
lausuu hän, eikä katsonut kuollutta ruumistansa, ehkä hän jo lähes sadan ajastajan
vanha oli, eikä Saran kuollutta kohtua, eikä
ensinkään epäillyt Jumalan lupauksesta
epäuskolla, vaan oli vahva uskossa, ja antoi
Jumalalle kunnian, ja oli täydellisesti vahva
siitä, että mitä Jumala lupaa, sen hän myös
voi tehdä. Sentähden se on myös hänelle
vanhurskaudeksi luettu. Niin ei se ole ainoastansa hänen tähtensä kirjoitettu, että se
hänelle luettu oli, mutta myös meidän tähtemme y. m.
82. Paavali tekee näiden sanain johdosta:
Abraham uskoi, uskosta Jumalaan suurimman jumalan palveluksen, suurimman kuuliai-

suuden ja parhaimman uhrin. Kaunopuhelias
korottakoon tätä lausetta ja huomatkoon, että
usko on kaikkivaltias kappale, ja kuinka arvaamaton ja ääretön sen voima on. Sillä se antaa
Jumalalle kunnian, jota suurempaa hänelle ei
taita antaa. Sillä antaa Jumalalle kunnian, on
uskoa häneen, on pitää häntä totisena, viisaana, vanhurskaana, armollisena, kaikkivaltiaana, lyhyesti, tunnustaa hänen kaiken hyvyyden
aluksi ja antajaksi. Järki ei sitä tee, vaan usko.
Siitä syystä se on ikään kuin Jumaluuden luoja, ei Jumalan olennon puolesta, vaan meissä,
sillä ilman uskoa kadottaa Jumala meissä kunniansa, viisautensa, vanhurskautensa, totuutensa, armahtavaisuutensa y. m.; lyhyesti, kussa ei
uskoa ole, siellä ei Jumalalle jää mitään majesteetistänsä eikä Jumaluudestansa. Jumala ei
liioin vaadi ihmisiltä muuta, vaan että hän antaa hänelle hänen kunniansa ja Jumaluutensa,
se on, pitää häntä ei epäjumalan kuvana, vaan
totisena Jumalana, joka pitää meistä huolen,
kuulee meitä, armahtaa ja auttaa y. m. Ja koska
sen teemme, niin hänellä on Jumaluutensa
eheänä ja turmelemattomana, se on, hänellä
on, mitä ikänä uskova sydän taitaa hänelle antaa. Taitaa siis antaa Jumalalle kunniansa – se
on kaiken viisauden viisaus, suurin vanhurskaus ja otollisin uhri. Tästä myös ymmärrät,
kuinka suuri vanhurskaus usko on, ja taas toisappäin, kuinka suuri synti epäusko.
83. Joka siis uskoo Jumalan sanan, niinkuin Abraham, hän on vanhurskas, kuin hänellä on se usko, joka antaa Jumalalle, mitä hänelle annettamankin pitää. Sen lakikin hurskaudeksi kutsuu. Sillä usko sanoo näin: minä uskon, Jumala, sinun puhees. Mitä puhuu Jumala? Järjen mielestä, jos sitä kuulet, varsin mahdottomia, valheellisia, tyhmiä, halpoja, päättömiä, kirottavia, hurma ja perkeleellisiä asioita.
Sillä mikä on enämpi naurattava, tyhmä ja
mahdoton, kuin koska Jumala sanoo Abrahamille, että hän Saran hedelmättömästä ja jo
kuolleesta lihasta saa pojan?
84. Samate, koska Jumala säätää uskon
kappaleita, niin hän, jos järkeä tahdot kuulla,
aina säätää mahdottomia ja päättömiä. Järki

katsoo varmaan naurettavaksi ja mahdottomaksi, että Herran ehtoollisessa jaetaan meille
Kristuksen ruumis ja veri, että kaste on uuden
syntyminen ja p. Hengen uudistuksen peso,
että kuolleet nousevat ylös viimeisenä päivänä,
että Kristus, Jumalan Poika, sikisi neitseestä
Mariasta; että neitsy kantoi häntä kohdussansa
ja synnytti hänen; että hän kärsei ja kuoli ristin
häpiällisimmän kuoleman, jälleen nousi ylös,
istuu nyt Isän oikialla kädellä, ja hallitsee kaikki taivaassa ja maan päällä. Tästä syystä Paavalikin kutsuu evankeliumin ristin sanaksi ja
tyhmäksi saarnaksi, jonka Juutalaiset pitävät
pahentavana, ja pakanat tyhmänä oppina y. m.
Sentähden ei osaa järki käsittää, että Jumalan
sanaa kuuleminen ja uskominen on korkein jumalanpalvelus, vaan luulee kelpaavan Jumalalle ne, jotka se itse, niinkuin sanotaan, hyvässä
tarkoituksessa ja omasta hartaudesta valitsee ja
tekee. Koska siis Jumala puhuu, pidetään hänen sanansa villityksenä ja perkeleen sanana,
sillä se on järjen mielestä varsin päätön perätön.
85. Mutta usko sitä vastaan kuolettaa järjen ja surmaa tämän pedon, jota koko mailma
ja kaikki luodut eivät voi surmata. Niin Abrahamikin kuoletti sen uskolla Jumalan sanaan,
jossa hänelle luvattiin siemen hedelmättömästä
Sarasta. Abrahamin järki ei suinkaan kohta
suostunut tähän sanaan, vaan varmaan soti se
hänessä uskoa vastaan, pitäen sen nauruna,
tyhmänä ja mahdottomana asiana, että Sara, –
joka oli ei ainoastansa yhdeksänkymmenenvuotinen vaimo, vaan myös luonnostansa hedelmätön, – olisi synnyttävä pojan. Tästä
asiasta on epäilemätä Abrahamin usko taistellut järjen kanssa, mutta usko voitti kuitenkin,
teurasti ja uhrasi järjen, joka on Jumalan ankarin ja häijyin vihollinen. Niin kaikki hurskaat
ihmiset, jotka Abrahamin salattua uskoa noudattavat, kuolettavat järjen, sanoen: hulluhan
sinä järki olet, joka et mitään ymmärrä niistä,
kuin Jumalan ovat; vait siis, älä sokella vastaan, äläkä ole Jumalan sanan tuomari, vaan
kuulia ja uskoja. Näin hurskaat ihmiset teurastavat uskolla järjen, joka on mailmaa väke-

vämpi, ja osottavat sillä Jumalalle otollisimman uhrin ja palveluksen.
86. Ja tällaisen hurskasten uhrin ja jumalanpalveluksen rinnalla on kaikkein pakanain
kaikki uskonnot, kaikkein munkkein ja tekopyhäin kaikki työt ihan mitättömiä. Sillä tämän
uhrin kautta ensin, niinkuin sanoin, teurastavat
järjen, joka on Jumalan pahin ja voittamattomin vihollinen; sillä järki ylenkatsoo Jumalan,
kieltää hänen viisautensa, vanhurskautensa,
voimansa, totuutensa, laupiutensa, majesteettinsa ja Jumaluutensa. Sitte he sellaisen uhrin
kautta antavat Jumalalle kunnian, se on, uskovat hänen vanhurskaaksi, hyväksi, uskolliseksi, totiseksi y. m., uskovat, että hän voi kaikki,
että kaikki hänen sanansa ovat pyhiä, totisia,
eläviä, vaikuttavia y. m., joka on Jumalalle
otollisin kuuliaisuus. Sentähden ei ole mailmassa toista suurempaa, parempaa, ja Jumalalle otollisempaa uskontoa taikka palvelusta
kuin usko.
87. Sitä vastaan tekevät uskottomat tekopyhät tosin paljo: paastoovat, rukoilevat ja sälyttävät ristiä niskoillensa. Mutta kuin luulevat
sellaisilla töillä sovittavansa Jumalan vihan ja
ansaitsevansa armon, niin he eivät anna kunniaa Jumalalle, se on, eivät pidä häntä armeliaana, totisena, lupauksensa pitävänä y. m.,
vaan vihastuneena tuomarina, töillä sovitettavana, ja katsovat hänen niin muodoin ylön,
soimaavat häntä lupaustensa syöjäksi, kieltävät
Kristuksen ja kaikki hänen hyvät työnsä, lyhyesti: syöksevät Jumalan istuimeltansa, ja
asettavat itsensä hänen siaansa. Sillä hyljättyänsä ja ylönkatsottuansa Jumalan sanan valitsevat he jumalanpalveluksia ja töitä, joita ei
Jumala käskenyt. Näihin uneksivat Jumalan
mielistyvän ja toivovat niistä saavansa häneltä
palkan. Eivät he siis teurasta Jumalan ankarinta vihollista, järkeä, vaan elähyttävät; ryöstävät
Jumalalta majesteetin ja Jumaluuden, ja antavat sen töillensä. Usko yksinänsä siis antaa Jumalalle kunnian, kuten Paavali, Rom. 4: 20,
21, 22 todistaa: Abraham oli vahva uskossa
ja antoi Jumalalle kunnian, ja oli täydellisesti vahva siitä, että mitä Jumala lupaa,

sen hän myös voi tehdä. Sentähden se on
myös hänelle vanhurskaudeksi luettu.
Kristillinen vanhurskaus on siis se, että sydämmestä uskomme (Jumalan sanan) ja että
Jumala lukee sen uskon meille
vanhurskaudeksi.
88. Turhan päin ei kerro Paavali, 1 Mos.
15: 6, näitä sanoja: ja Herra luki sen hänelle
vanhurskaudeksi. Sillä kristillisessä vanhurskaudessa on kaksi kappaletta: sydämmen usko
ja Jumalan lukeminen. Usko tosin on todellinen vanhurskautemme, mutta ei siinä ole kuitenkaan kyllä, sillä uskon jälkeen rippuvat vielä synnin jätteet lihassamme. Abrahami alkaa
uskossa uhrata (kuolettaa järkeänsä), mutta
vasta kuolemassa se vihdoin täytetään, sentähden täytyy tähän tulla vanhurskauden toisen
osan, joka tekee uskon täydelliseksi, ja joka
seisoo siinä, että Jumala lukee uskon vanhurskaudeksi. Usko ei anna Jumalalle todellisesti
täysiksi, sillä se on vajava, niin tuskin löytyy
meissä kipinää uskoa, joka rupee antamaan Jumalalle hänen majesteettinsä kunniaa. Me
olemma saaneet Hengen esikoiset, eikä vielä
kymmeneksiä. Siihen lisäksi ei tule järkikään
tässä elämässä kokonansa kuoletetuksi, joka
siitäkin nähdään, että meissä vielä on jälillä
paha himo, viha, kärsimättömyys ja muita lihan ja epäuskon hedelmiä. Niin ei ole täydellisimmilläkään pyhillä täyttä ja alinomaista iloa
Jumalassa, vaan ovat usein erinkaltaisella mielellä, nyt suruiset, nyt iloiset, kuten raamattu
todistaa profeetoista ja apostoleista, mutta sellaisia erhetyksiä ei lueta heille Kristuksen tähden, muuten ei tulisi kukaan autuaaksi. Me
päätämme sentähden näistä sanoista: Abraham uskoi Herran, ja hän luki hänelle sen
vanhurskaudeksi, näin: vanhurskaus tosin aljetaan uskon kautta, ja sillä saamme Hengen
esikoiset, mutta kuin usko vielä on heikko,
niin se täytetään sillä tavalla, että Jumala lukee
sen meille vanhurskaudeksi. Usko siis alkaa
vanhurskauden, lukeminen (Jumalan puolelta)
tekee sen täydelliseksi Kristuksen päivään asti.
89. Myös järkiniekat haastelevat lukemisesta, koska puhuvat työn otaksumisesta, mut-

ta (siitä puhuvat) ulkona raamatusta ja vastoin
sitä, kuin sovittavat sen ainoasti töihin. Eivät
he ota lukuun sydämmen saastaisuutta ja sisäistä turmelusta, epäuskoa, epäilystä, Jumalan
ylenkatsomista ja vihaamista, jotka ovat kaikkein paheitten pääsynnit, lähde ja alku. Lukuun ottavat he ainoasti nuot ulkonaiset, törkeät rikokset ja vääryydet, jotka puroina juoksevat siitä lähteestä. Siten lukevat otolliseksi
katsomisen töille, että Jumala, näetsen, ottaa
työt otollisiksi, ei velvollisuudesta, vaan kohtuuden jälkeen. Me päin vastoin suljemme
kaikki työt ulos ja sodimme tätä petoa, järkeä,
kaikkein paheitten lähdettä ja sen kärmepäitä
vastaan. Sillä ei järki pelkää, ei rakasta Jumalaa, ei luota Jumalaan, vaan suruttomasti katsoo Jumalan ylön, eikä huoli hänen uhkauksistansa eikä lupauksistansa, ei iloitse Jumalan
sanasta eikä töistä, vaan napisee Jumalaa vastaan, vihastuu hänelle, tuomitsee ja vihaa Jumalaa, lyhyesti, on Jumalan vihollinen (Rom.
8: 7), eikä anna hänelle kunniaa. Kuin tämä
peto (järki) olisi tapettu, ei olisi ulkonaisia ja
törkeitä syntejä.
90. Sentähden on ennen kaikkea se tehtävä, että uskolla tapamme epä-uskon, Jumalan
ylenkatseen ja vihaamisen, ja napisemisen Jumalan tuomiota, vihaa, ja kaikkia sanoja ja töitä vastaan; niin kuoletamme järjen. Sen voitki
kuolettaa yksin uskolla, joka luottaen Jumalaan antaa hänelle kunnian, eikä anna sen esteenänsä olla, että Jumala puhuu, mitä järki pitää tyhmänä, mielettömänä, mahdottomana,
eikä senkään, että Jumala kuvaa itsensä toisin,
kuin järki voi päättää taikka käsittää, näin nimittäin: minä otan sinun hyväksi ja julistan sinun vanhurskaaksi, enkä lue sinulle viaksi sinussa olevaa synnin jäännöstä, ei lain pitämises, töittes ja ansios tähden, vaan uskon tähden
Jesukseen Kristukseen, ainoaan Poikaani, joka
syntyi, kärsi, ristiinnaulittiin ja kuoli synteis
edestä. Jollei siis järkeä teurasteta ja kirota
kaikkia uskontoja ja jumalanpalveluksia taivaan alla, joita ihmiset ovat keksineet toimittaaksensa vanhurskautta, joka Jumalan edessä
kelpaa, ei ole uskon vanhurskaudella siaa. Jär-

ki, kuultuansa tämän, pahenee kohta, rajuaa ja
kiukuttelee Jumalaa vastaan, sanoen: kaiketi
ovat siis hyvät työt mitättömiä? Turhaan siis
työtä tein ja päivän helteen ja kuorman kannoin? Tästä on pakanain, kansain, kuningasten
ja ruhtinasten kapina Herraa ja hänen Kristustansa vastaan saanut alkunsa. Ei mailma tahdo
eikä voi kärsiä viisauttansa, hurskauttansa, uskoansa ja jumalansa palvelusta moitituksi ja
tuomituksi, eikä paavi seuranensa tahdo pidettää erehtyneenä, saatikka sallia itsensä tuomittavan y. m.
91 P. Raamatun lukiat oppikoot siis tästä
lauseesta: Abraham uskoi Herran, ja hän
luki sen hänelle vanhurskaudeksi, pitämään
kristillistä vanhurskautta nimenomaan uskalluksena Jumalan Pojan päälle, eli sydämmen
uskalluksena Jumalan päälle Kristuksen kautta. Sitte lisätkööt siihen, ikään kuin eroitteeksi,
tämän lisäyssanan: ja se uskallus luetaan
vanhurskaudeksi Kristuksen tähden. Sillä
nämät kaksi (kuten jo sanoin) tekevät kristillisen vanhurskauden täydelliseksi, nimittäin sydämmen usko, joka on Jumalan antama lahja,
ja todella uskoo Kristukseen; ja toiseksi että
Jumala lukee semmoisen vajavan uskon täydelliseksi vanhurskaudeksi Kristuksen tähden,
johonka rupesin uskomaan. Semmoisen uskon
tähden Kristukseen ei katso Jumala, jos epäilen hyvästä tahdostani minuani kohtaan, ei
epäuskoani, murheellista mieltäni, eikä muita
syntejäni, joita minussa vielä on. Sillä niin
kauvan kuin minä lihassa elän, on minussa totisesti syntiä. Mutta kuin Kristuksen siivet verhoovat minun, niinkuin kanan poikansa, ja
minä suruttomana elän sen sangen lavian syntein anteeksi annon taivaan alla, joka on päällitseni levitetty, niin Jumala peittää ja anteeksi
antaa synnin jätteen minussa, se on, lukee uskon tähden, jolla rupesin omistamaan Kristuksen, vajavan vanhurskauteni täydelliseksi, ja
(pitää) synnin ikään kuin se ei olisikaan synti,
vaikka se kuitenkin niin totuudessa on.
92. Niin me elämme Kristuksen lihan esiripun suojassa, joka on päivällä pilven patsaamme ja yöllä tulen, ettei Jumala näe syn-

tiämme, ja vaikka me sen itse näemme, ja sentähden tunnemme oman tunnon peljätyksiä,
niin me kuitenkin vapahdetaan, koska pakenemme välimiehemme ja sovittajamme Kristuksen tykö, joka meidän on täydellisiksi tehnyt. Sillä niinkuin hänessä kaikki ovat, niin
omistamme myös hänen kauttansa kaikki, ja
hän täyttää meissä myös kaikki. Meidän, jotka
tämän uskomme, lihassamme vielä rippuville
synnin jätteille sulkee Jumala silmänsä ja tahtoo ne olemaan peitossa, ikään kuin ei niitä
olisikkaan. Hän sanoo: ettäs uskot Poikani
päälle, pitää syntisi, joita ehkä sinulla on, kuitenkin oleman anteeksi annetut, siksi ettäs niistä kuolemassa pääset varsin vapaaksi.
93. Kristityt oppikoot nyt suurimmalla ahkeruudella hyvin ymmärtämään tämä kappale
kristillisestä vanhurskaudesta, jota järkiniekat
eivät ymmärrä, eikä voi ymmärtää. Älkööt
luulko yhdellä kertaa tätä perin hyvin oppineensa. Ahkeroikoot siis usein ja suurimmalla
hartaudella lukea ja toistamiseen lukea Paavalin kirjoja, ja asettaa edelliset asiat rinnatusten
jälkimäisten kanssa, niin aina, katsella koko
Paavalin oppia järjestyksessänsä, niin he kyllä
havaitsevat kristillisen vanhurskauden olevan
näissä kahdessa kappaleessa, uskossa, joka antaa Jumalalle kunnian, ja siinä, että Jumala lukee sen uskon vanhurskaudeksi. Sillä usko, kuten ennen sanoin, on heikko, sentähden täytyy
Jumalan hyväksi lukeminen tulla siihen lisäksi,
niin ett'ei Jumala tahdo lukea meille synnin
jätteitä, eikä rangaista niitä, eli niiden tähden
kadotukseen tuomita meitä, vaan peittää ne ja
anteeksi antaa, niinkuin ei niitä olisikkaan, ei
tosin meidän tähtemme, ansiomme eli töittemme tähden, vaan Kristuksen tähden, jonka
päälle uskomme.
94. Kristitty ihminen on siis yhtä haavaa
vanhurskas ja syntinen, Jumalan ystävä ja vihollinen. Näitä vastakohtia eivät saa järkiniekat koskaan sopimaan yhteen, kuin eivät tunne
oikiaa vanhurskauttamisen oppia. Tästä tulee,
että ovat pakottaneet ihmisiä tekemään hyvää
niin kauvan, kunnes eivät enää tuntisi yhtään
syntiä, ja saivat sillä aikoin, että moni, koetel-

tuansa kaikista voimistansa tulla oikein tosi
vanhurskaaksi ja havahduttuansa sitä saavuttamattomaksi, tuli mielipuoleksi, ja epälukuiset
heistäki, jotka olivat olleet tämän jumalattoman opin sepittäjiä, joutuivat kuoleman kielissä epäilykseen, kuten minullekkin olisi käynyt,
jollei Kristus armiaasti olisi katsonut minun
puoleeni ja vapahtanut minua siitä erehdyksestä.
95. Me päin toisin opetamme ja lohdutamme ahdistettua syntistä näin: mahdotonta, veljeni, on tulla tässä elämässä niin vanhurskaaksi, ettes yhtään syntiä tuntisi ja että ruumiis
olisi ilman pilkkua ja yhtä kirkas kuin aurinko,
vaan sinussa on vielä ryppyjä ja pilkkuja, mutta olet sentään pyhä. Mutta sanot: kuinka saatan olla pyhä, koska minulla vielä on ja tunnen
syntiä? Se on hyvä, ettäs tunnet ja tunnustat
syntis, kiitä sentähden Jumalaa, ja älä epäile.
Sillä koska sairas tuntee ja ilmoittaa kipunsa,
niin se on askele parantumiseen. Mutta kuinka
tulen pelastetuksi synneistäni? Riennä parantajan Kristuksen tykö, joka lääkitsee särjetyt sydämmet ja vapahtaa syntiset. Älä seuraa järjen
mieltä, joka sanoo hänen vihastuvan syntisille,
vaan teurasta järki ja uskalla häneen. Jos uskot, niin olet vanhurskas; silläkuin annat hänelle sen kunnian, että hän on kaikkivaltias, armollinen, totinen, niin sinä vanhurskautat ja
ylistät Jumalaa, suorimmin, annat hänelle majesteetinsä ja kaikki. Mitä sinussa vielä on synnin jätteitä, niitä ei hän lue, vaan antaa sinulle
anteeksi Kristuksen tähden, jonka päälle uskot,
joka myös täydellisesti on toden vanhurskas,
jonka vanhurskauskin on sinun, ja sinun syntis
hänen.
96. Tässä näemme jokaisen kristityn olevan totisen papin, kuin hän ensin uhraa ja teurastaa järkensä ja lihan mielen, ja sitte antaa
Jumalalle kunnian, että hän on vanhurskas, totinen, kärsivällinen, armahtaja ja laupias. Ja
tämä yhtenä on uuden Testamentin ehtoo- ja
aamu-uhri; ehtoo-uhri, kuolettaa järjen, aamuuhri, kunnioittaa Jumalaa. Niin kristitty siis on
joka päivä ja alati molemmissa uhrein harjoituksissa, ja kukaankaan ei taida kyllin tyyni sa-

noa kristi-ihmisen uhrin painoa ja arvoa. Kristillinen vanhurskaus on siis, kuten sanottiin,
se, että Jumala lukee meidän vanhurskaiksi uskon tähden Kristukseen, eli Kristuksen tähden.
Koska järkiniekat kuulevat tämän ihmeellisen
ja järjeltä käsittämättömän selityksen, niin he
nauravat, sillä he luulevat, että vanhurskaus on
ensin sydämmeen vuodatettu ja sitte jäseniin
hajoitettu omaisuus. He eivät pääse järjen ajatuksista, joka sanoo, että vanhurskaus on oikia
ymmärrys ja hyvä tahto. Ei järki siis käsitä tätä
jaloa lahjaa, että Jumala ilman töitä lukee ja
tunnustaa sen vanhurskaaksi, joka paljaalla uskolla käsittää hänen Poikansa, joka on mailmaan lähetetty, syntynyt, kärsinyt, ristiinnaulittu y. m. Meidän edestämme.
97. Sanain suhteen on helppo asia sanoa,
ett'ei meissä ole vanhurskautta luonnossa, vaan
ulkona meistä sulassa armossa ja Jumalan lukemisessa, ja ett'ei meissä ole muuta vanhurskautta kuin tuo heikko usko eli uskon esikoinen, että rupesimme käsittämään Kristusta, ja
että sillä välin kuitenkin jää meihin syntiä. Ei
asia ole kuitenkaan leikin tekoa, vaan vaka ja
tärkein, kuin Kristus, joka meille annetaan ja
jonka uskolla käsitämme, ei tehnyt tyhjää puolestamme, ei lyönyt leikkiä, vaan, kuten Paavali ennen sanoi, rakasti meitä ja antoi itsensä ulos meidän edestämme ja tuli kiroukseksi meidän edestämme y. m. Mutta ei se ole
turha miete, että Kristus annetaan meidän synteimme edestä ja on kirouksena minun siassani, että minä pääsisin ijankaikkisesta kuolemasta. Ja tämän Pojan käsittäminen ja sydämmessä häneen uskominen (jolla on Jumalan
lahja) matkaan saattaa siis, että Jumala lukee
sellaisen vaikka vajavan uskon täydelliseksi
vanhurskaudeksi. Ja tässä olemme siis peräti
toisessa mailmassa ulkona järjen piiristä, kussa
ei kiistellä, mitä olemme velkapäät tekemään,
millisillä töillä armo ja synneistä päästö ansaitaan, vaan tässä olemme jumalallisessa jumaluus tieteessä, kussa kuulemme tätä evankeliumia, että Kristus kuoli edestämme, että tämän
uskovaiset luetaan vanhurskaiksi, vaikka meihin sentään jää syntejä, ja niitä suuriakin.

98. Samate selittää Kristuskin Johanneksen evankeliumissa uskon vanhurskauden,
kussa hän sanoo: Isä rakastaa itse teitä (Joh.
16: 27). Minkätähden rakastaa hän? Ei sentähden, että olitte fariseuksia, lain vanhurskaudessa nuhteettomat, ympärileikatut, teitte hyvää,
paastositte y. m.; vaan sentähden, että minä valitsin teidän mailmasta, ja muuta te ette tehneet, vaan että rakastitte minua, ja uskoitte
minun Jumalasta lähteneen. Te mielistyitte
minuun, jonka Isä lähetti mailmaan, ja Isä rakastaa teitä ja mielistyy teihin sentähden, että
minun käsititte; ja toisessa paikassa hän kuitenkin kutsuu heidän pahoiksi, ja käskee heitä
anomaan syntinsä anteeksi. Nyt ovat toinen
toistansa päin vastoin, että kristitty on vanhurskas ja että häntä Jumala rakastaa, ja että
hän kuitenkin ynnä on syntinen. Jumala ei taida olla itseänsä vastaan, se on, hän ei taida olla
syntiä ja syntisiä vihaamata, muuten olisi hän
väärä ja rakastaisi syntiä. Kuinka taitavat nyt
siis nämät kaksi toinen toistansa vastaan sotivaa kappaletta ynnä olla totta: että olen syntinen ja hyvin ansainnut Jumalan vihan ja kirouksen, ja että Isä rakastaa minua? Tässä on
yksinänsä Kristus välimiehenä. Ei Isä sentähden rakasta teitä, sanoo Kristus, että olisitte
ansainneet rakkautta, vaan sentähden, että rakastitte minua ja uskoitte minun Isästä lähteneen. Kristitty pysyy puhtaassa nöyryydessä
niin, että hän toden todella tuntee synnin, ja
sentähden tunnustaa ansainneensa Jumalan vihan, tuomion ja ijankaikkisen kuoleman, että
hän nöyryyttäisi itseänsä tässä elämässä. Samallansa hän kuitenkin pysyy puhtaassa ja pyhässä ylpeydessä, kääntäen itsensä Kristuksen
tykö, rohvaisee hänen kauttansa itsensä vihan
ja Jumalan tuomion tuntoa vastaan, ja uskoo,
ett'ei synnin jätteitä lueta hänelle, vaan että Isä
rakastaakin häntä, ei hänen itsensä, vaan rakastetun Kristuksen tähden.
99. Tässä nähdään, kuinka usko vanhurskauttaa ilman töitä, ja kuinka kuitenkin on tarpeellinen, että Jumala lukee sen vanhurskaudeksi. Syntejä, joita Jumala vihaa, pysyy meissä. Näitä vastaan tarvitsemme, että Jumala lu-

kee meidän vanhurskaiksi, jonka hän tekee
meille annetun ja uskolla omistamamme Kristuksen tähden. Jumalan laupiuden ja kärsivällisyyden helma kantaa ja hoitaa siis meitä niin
kauvan kuin täällä elämme, siihen asti että
synnin ruumis pannaan pois, ja me uusina herätetään ylös viimeisenä päivänä. Silloin tulevat taivaat uusiksi ja maa uudeksi, joissa vanhurskaus asuu. Sillä välin asuvat tämän taivaan
kannen alla synti ja jumalattomuus, ja hurskailla on syntiä? Tästä syystä Paavalikin valittaa, Rom. 7, synnin ylitse, joka pyhissä rippuu
kiinni, ja sanoo kuitenkin 8: 1, ett'ei yhtään
kadotusta ole niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat. Mutta kuka sovittaa nämät keskenänsä varsin riitaiset? että synti meissä ei
ole synnillinen, että kadottava ei kadota, hyljätty ei ole heitettävä pois, että vihan ja ijankaikkisen kuoleman ansainnut jää rankaisemata? Yksinänsä välimies Jumalan ja ihmisten
vaiheella, Jesus Kristus, kuten Paavali sanoo:
ei ole yhtään kadotusta niissä, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat.
7 v. Niin te jo myös tiedätte, että jotka
uskossa ovat, ne ovat Abrahamin lapset.
100. Tämä on yhteinen lause ja pää väite,
jolla Paavali osottaa Juutalaisia vastaa, että uskovaiset ovat Abrahamin lapsia, eikä ne, jotka
ovat syntyneet hänen lihastansa ja verestänsä.
Tätä väitettä hän tässä ja Rom. 4 ja 9 yrittää.
Sillä tämä oli Juutalaisten suurin uskallus ja
kerskaus: me olemma Abrahamin siemen ja
lapset, hän oli ympärileikattu ja piti lain, jos
siis tahdomme olla Abrahamin oikiat lapset,
niin pitää meidän seuraaman Isäämme y. m.
Olla Abrahamin siemen oli tosin erinomainen
kunnia ja suuri arvo. Sillä kukaan ei voi kieltää
Jumalan puhuneen Abrahamin siemenelle ja
Abrahamin siemenestä. Mutta tämä etu ei hyödyttänyt ensinkään uskottomia Juutalaisia, sentähden Paavali, semmenkin tässä, sotii sitä
vastaan, ja riisuu Juutalaisilta tämän suurimman uskalluksensa, minkä hän, valittuna Kristuksen aseena, taisiki tehdä. Sillä jos meidän
nyt täytyisi väännehtiä Juutalaisten kanssa ilman Paavalia, niin kukaties saisimme aivan

vähän aikoin heitä vastaan.
101. Niin hän siis sotii tätä Juutalaisten uskallusta vastaan, josta suuresti ylpeilivät: me
olemme Abrahamin siemen. – Hyvä. – Abraham leikattiin ympäri ja piti lain, me teemme
samate. – Minä myönnän. Mutta mitä on teillä
siitä? Tokko sentähden tahdotte olla vanhurskaat ja autuaat? Ei niin. Mennään katsomaan,
kuinka itse esi-isä Abraham vanhurskautettiin
ja tuli autuaaksi. Ei suinkaan jaloin avuinsa
eikä pyhäin töittensä tähden, ei sentähden että
hän ylönantoi isän maansa, sukunsa ja isänsä
huoneen, ei sentähden että hän otti ympärileikkauksen ja piti lain, ei että hän Jumalan käskystä oli uhraamaisillaan poikansa Isaakin,
jossa hänelle luvattiin siemen, vaan sentähden,
että hän uskoi Herran. Hän vanhurskautettiin
siis ei mistään muusta syystä, vaan uskosta.
Jos siis tahdotte laista vanhurskautettaa, paljo
enää olisi isänne pitänyt laista vanhurskautettaman. Mutta hän ei taitanut vanhurskautettaa,
eikä saada syntiänsä anteeksi ja p. Henkeä ilman uskoa. Koska raamattu nyt tämän todistaa, mitä sitte taistelette lain ja ympärileikkauksen puolesta, ja väitätte sen kautta vanhurskautettavanne ja autuuden saavanne; koska kuitenkin Abrahami, isänne, alkunne ja
päänne, josta kerskaatte, vanhurskautettiin ja
autuutettiin uskosta yksinänsä, ilman niitä?
Mitä nyt sanottaisiin tätä vastaan?
102. Paavali päättää siis tästä lauseesta:
jotka uskossa ovat, ne ovat Abrahamin lapset, että ei verestä syntyminen eli lihallinen
siemen tee ketään Abrahamin lapseksi Jumalan
edessä, ikään kuin sanoisi: tästä Abrahamista,
joka on Jumalan palvelia, jonka Jumala valitsi
ja vanhurskautti uskosta, ei tullut Jumalalle
yhtään lasta lihallisesta syntymisestä; vaan hänen piti saaman Jumalalle samallaisia lapsia,
kuin itse isäkin oli. Mutta hän itse oli uskon
isä, vanhurskautettiin ja oli Jumalalle otollinen, ei sentähden että hän taisi synnyttää, eikä
sentähden että hänellä oli ympärileikkaus ja
laki, vaan sentähden että hän uskoi Jumalan.
Joka siis tahtoo olla uskovaisen Abrahamin
lapsi, hänen pitää ensin uskoman, muuten ei

hän ole valitun, otollisen ja vanhurskautetun
Abrahamin lapsi, vaan ainoasti semmoisen,
joka synnyttää luonnollisia lapsia, jotka ovat
ihmisiä, synnissä siinneitä, syntyneitä ja syntisiä, ilman syntein anteeksi antamusta, uskoa ja
p. Henkeä, niinkuin muutkin ihmiset, ja sentähden tuomituita. Ja semmoisia ovat kaikki lihan jälkeen hänestä syntyneet lapset, joilla ei
ole isästänsä muuta, kuin liha ja veri, synti ja
kuolema, ja ovat sentähden itsekkin kadotetut.
Tämä kerskaus: me olemme Abrahamin siemen, on siis turha ja hyödytön.
103. Paavali selittää tätä asiaa Rom. 9 kahdella raamatun esimerkillä. Edellinen on Ismaelista ja Isaakista, joista kumpanenkin oli
Abrahamin siemen ja luonnollinen lapsi, ja
kuitenkin ajetaan Ismael ulos, (vaikka hän yhtä
hyvin oli Abrahamin poika kuin Isaakkikin, oli
esikoinen, jos luonnollinen syntyminen olisi
saattanut jonkin edun ja tehnyt Abrahamin pojaksi,) ja (Mos. 2: 12) sanoo raamattu: Isaakista pitää sinulle siemen kutsuttaman. Toinen
on Esausta ja Jakobista, joista, koska vielä äitinsä kohdussa olivat, eikä vielä mitään hyvää
eli pahaa tehneet, 1 Mos. 25: 23, sanotaan:
suurempi palvelee vähempätä, Jakobia
minä rakastin, mutta Esauta vihasin. Tästä
on siis selvä, että ne, jotka uskossa ovat, ovat
Abrahamin lapsia.
104. Mutta jos joku väittäisi, niinkuin Juutalaiset ja tähän aikaan itseviisaat, että sana
usko Hebrean kielessä on yhtä kuin totuus; ja
että me siis väärin sitä niin teroitamme; ja sitte
vielä, että 1 Mos. 15 luvussa puhutaan ruumiillisesta asiasta, kussa annetaan lupaus siemenestä, ja että Paavali siis muka väärin vääntää
sen uskoon Kristuksen päälle, ja että se vaan
suoraan on ymmärrettävä Abrahamin uskosta,
jolla hän uskoi, Jumalan lupauksen toten, saavansa siemenen. Ja tahtovat tästä päättää, ett'eivät Paavalin raamatusta ottamat lauseet ja todistukset mitään näytä. Samalla tapaa saattavat
he kierrellä sitäki lausetta, jonka Paavali eteenpäin kertoo profeetta Habakukin kirjasta, joka
muka puhuisi kaiken profetian toteen käymisen uskomisesta, eikä vaan uskosta Kristuk-

seen, miksi Paavali sen tietää; samate myös
koko Ebrealaisten 11 luvun uskosta ja uskon
esimerkeistä. Sellaiset turhan kunnian himoojat henget pyytävät sellaisissa asioissa (joista
vähin sopii) saada kiitosta ja kunniaa taidostansa ja opistansa. Mutta me tahdomme vastata
lyhyesti yksinkertaisesti näihin mutkiin.
105. Ensimäiseen väitteeseen minä vastaan
näin: usko ei olekkaan muu mikään, kuin totuus sydämmessä, se on, sydämmessä oikia
ajatus Jumalasta. Mutta yksinänsä usko ajattelee oikein Jumalasta, eikä järki. Mutta taas silloin ajattelee ihminen oikein Jumalasta, koska
hän uskoo hänen sanansa. Mutta koska hän ilman sanaa omalla järjellänsä tahtoo päätellä
Jumalasta ja uskoa häneen, niin puuttuu häneltä totuus Jumalasta, sentähden ei taida hän oikein ajatella eikä pitää Jumalasta niinkuin koska munkki luulee Jumalan mielistyvän hänen
kaappuunsa, kaljupäähänsä ja lupauksiinsa, ja
niitä häneltä vastaan ottavan, ja niiden tähden
lahjoittavan hänelle armon ja ijankaikkisen
elämän, niin ei ole hänellä oikiaa ajatusta Jumalasta, vaan valheellinen ja jumalaton. Sentähden on totuus itse usko, joka oikein päättää
Jumalasta, ett'ei nimittäin, Jumala katso meidän töitämme eikä vanhurskauttamme, kuin
olemme saastaiset, vaan että hän tahtoo armahtaa meitä, katsoa meitä, ottaa meidän vastaan,
vanhurskauttaa ja vapahtaa, jos uskomme Pojan päälle, jonka hän lähetti koko mailman
syntein sovinnoksi. Tämä on oikia ajatus Jumalasta, ja tosiaan ei mikään muu kuin itse usko. Minä en taida omalla järjelläni käsittää,
enkä varmaan päättää, Kristuksen tähden otettavani armoon, vaan minä kuulen sitä evankeliumissa julistettavan, ja tartun siihen uskolla.
106. Mitä toiseen väitteeseen tulee, niin
minä vastaan Paavalin oikein kertovan 1 Mos.
15 luvun uskosta Kristukseen. Sillä kaikessa
uskossa pitää oleman uskallus Jumalan laupiuteen. Mutta sellainen uskallus sulkee itsehensä
uskon syntein anteeksi saamisesta Kristuksen
tähden. Sillä mahdoton on, että omatunto odottaa hyvää Jumalalta, ell'ei ensin päätä Kristuksen sovittaneen hänen. Niin, kaikki lupaukset

pitää sovitettaman tähän ensimäiseen, kussa 1
Mos. 3: 15, luvataan Kristus: vaimon siemenen pitää rikki polkeman y. m. Niin ovat
myös profeetat ymmärtäneet ja selittäneet sen.
Tästä nähdään, että vanhan testamentin isillä
oli sama usko kuin meilläkin uudessa, vaikka
ulkonaiset uskon esineet vaihettelevat, kuten
Pietarikin Ap. T. 15: 10, 11, todistaa: ei meidän isämme, enkä me j. n. ed. Vaan me uskomme Herran Jesuksen Kristuksen armon
kautta autuaaksi tulevamme, niinkuin hekin. Ja Paavali, Kor. 10: 4, kaikki isät ovat
yhtäläistä hengellistä juomaa juoneet; sillä
he joit siitä hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; mutta se kallio oli Kristus. Ja itse
Kristus sanoo, Joh. 8: 56, Abrahamista: Abrahami iloitsi nähdäksensä minun päivääni,
hän näki sen ja ihastui. Mutta isäin usko rippui tulevasta Kristuksesta, niinkuin nyt meidän
tulleesta. Abraham vanhurskautettiin aikanansa
uskosta tulevan Kristuksen päälle. Jos hän nyt
eläisi, niin hän vanhurskautettaisiin uskosta jo
tulleen ja nyt läsnä olevan Kristuksen päälle
niinkuin ennen olen sanonut Korneliuksesta,
joka ensin uskoi tulevan Kristuksen päälle,
mutta sitte, Pietarin opetuksen jälkeen, jo tulleen Kristuksen päälle. Eri-ajat eivät siis muuta uskoa, p. Henkeä, ja uskon lahjoja. Sillä
Kristuksesta on aina ollut sama tahto ja ajatus,
ja on vielä ja vastakin, edesmenneillä isillä, samate kuin heidän nykyisillä ja tulevilla lapsillansa. Myös meillä on, samate kuin isilläki
vanhassa testamentissa, tuleva Kristus, jonka
päälle uskomme. Sillä me odotamme hänen,
jonka uskomme jo tulleeksi, meidän autuudeksemme tulevan viimisenä päivänä tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Sentähden ei pahennu
kukaan siitä, että Paavali näin käyttää mainituita raamatun lauseita, pait nuot typerät koukkuiliat.
107. Emme saa kuitenkaan millään muulla
muotoa palata tulevaan Kristukseen, vaan että
häntä viimisenä päivänä odotamme lunastajana, vapahtamaan meitä kaikesta pahasta. Sillä
niin tehden emme uskoisi Kristusta vielä ilmestyneeksi, vaan vasta ilmestyväksi, ja kiel-

täisimme niin Kristuksen ja kaikki hänen hyvät
tekonsa, kieltäisimme p. Hengen, ja tekisimme
Jumalan valehteliaksi, ja todistaisimme itse
työssä ett'ei hän vielä ole lupauksiansa täyttänyt, niinkuin Juutalaiset tekevät.
108. Oikein siis, kuten sanoin, kertoo Paavali uskosta Kristukseen, mitä 1 Mos. 15 puhutaan Abrahamin uskosta, kuin kaikki entiset
lupaukset ovat suljetut tulevaan Kristukseen.
Sentähden vanhurskautetaan sekä Abraham ja
muut isät että myös me uskosta Kristukseen,
he uskosta tulevaan, me nykyiseen. Sillä nyt
on puhe vanhurskauttamisen luonnosta ja
muodosta, joka molemmin puolin on yksi ja
sama, joko Kristus on tullut taikka vasta tulee.
Siinä on Paavalille siis kyllä osottaa, ett'ei laki
vanhurskauta, vaan yksinänsä usko, joko se
sitte luottaa tulevaan eli nykyiseen Kristukseen. Kristus on vieläki muutamille nykyinen,
toisille tuleva. Nykyinen eli tullut on hän uskovaisille, uskottomille ei hän vielä ole tullut,
eikä ole heille hyödyllinen. Näillekki jos kuulevat evankeliumia ja uskovat, on hän nykyinen, ja vanhurskauttaa ja autuuttaa heidät.
109. Näillä sanoilla: te jo tiedätte, että
jotka uskossa ovat, ne ovat Abrahamin lapset tahtoo hän sanoa: tästä Abrahamin esimerkistä ja selvästä raamatun todistuksesta näette,
että ne ovat Abrahamin lapsia, jotka ovat uskosta, olkoot Juutalaisia taikka pakanoita, ja
ett'ei siksi auta järki, laki, työt taikka isistä
syntyminen. Sillä ei lain, vaan uskon vanhurskauden kautta, sai Abrahami lupauksen, että
hän olisi mailman perillinen, se on, että hänen
siemenestänsä kaikki maan kansat siunattaisiin, ja että hän kutsuttaisiin kansain isäksi. Ja
ett'eivät Juutalaiset väärin selittäisi itsehensä
tätä sanaa kansain, esti raamattu sen sanoen,
vain ei ”kansain”, vaan ”monen kansan isäksi
asetin minä sinun.” Abrahami on siis ei yksin
Juutalaisten, vaan pakanainkin isä.
110. Tästä on siis selvä, ett'ei Abrahamin
lapsia ole lihan lapset, koska hän ei ole pakanain isä lihan jälkeen, vaan uskon lapset, kuten
Paavali Rom. 4: 17 selittää: minä asetin sinun
monen pakanan isäksi Jumalan edessä, jon-

ka uskonut olet. Paavali tekee siis kaksi Abrahamia, synnyttävän ja uskovan. Abrahamilla
on lapsia, ja hän on monen kansan isä. Kussa?
Jumalan edessä, kussa hän uskoo, ei mailman
edessä, kussa hän synnyttää. Siellä on hän
Adamin poika, syntinen, taikka korkeinnaan
lain vanhurskauden tekiä, joka elää järjen jälkeen, se on, ihmisten tavoin; mutta tämä ei ole
mitään uskovaisen Abrahamin rinnalla. Tämä
Abrahamin esimerkki sulkee siis itsehensä
yhtä haavaa koko raamatun, joka sanoo, että
me uskosta luetaan vanhurskaiksi. Tämä todistus on siis kahdessa suhdassa vahvin, sekä Abrahamin esimerkin tähden että myös raamatun
todistuksen tähden.
8 v. Mutta raamattu oli sitä jo ennen
katsonut, että Jumala pakanatkin uskon
kautta vanhurskaaksi tekee.
111. Nämät koskevat edelliseen todistukseen. Hän tahtoo sanoa: te Juutalaiset kerskaatte ylönmäärin laista ja korotatte liiallisilla kiitoksilla Mosesta, että Jumala puhutteli häntä
pensaasta y. m., kuten Juutalaiset varmaan
suurella ylpeydellä kerskaavat meitäki vastaan
ja, niinkuin itse kerran kuulin, sanovat: teillä,
kristityillä, on apostolit, paavi, pispat y. m.;
meillä Juutalaisilla on patriarkat, profetat ja
itse Jumalaki, joka on meitä puhutellut pensaassa, Sinailta, kussa hän antoi meille lain,
temppelissä y. m. – Mainitkaat vapaan puolestanne meitä vastaan sellainen kunnia ja niin
mainio todistus. Tähän vastaa Paavali, pakanain apostoli: tämä kerskauksenne ja kehumisenne on hyödytön; sillä raamattu on ennättänyt sen ja on jo ennen lakia katsonut, ett'ei pakanoita vanhurskauteta laista, vaan Abrahamin
siemenen siunauksen kautta, joka hänelle luvattiin 430 ajastaikaa (kuten Paavali edespäin
sanoo) ennen, kuin laki annettiin. Ja tätä Abrahamille luvattua siunausta ei taitanut niin monen vuoden perästä annettu laki mitättömäksi
taikka perättömäksi tehdä, vaan se pysyi lujana
ja on aina sellaisena pysyvä. Mitä taitavat Juutalaiset vastata tähän?
112. Tämä todistus tutusta ajasta on sangen vahva. Lupaus siunauksesta annettiin Ab-

rahamille 430 ajastaikaa ennen, kuin Israelin
kansa sai lain. Sillä Abrahamille sanottiin:
kuin uskoit Jumalan ja annoit hänelle kunnian,
sentähden olet oleva monen kansan isä. Sillä
asetetaan siis Abraham Jumalan lupauksen
voimasta monen kansan isäksi ja siinä tehdään
hän mailman perilliseksi lapsissansa, ennen
kuin lakia olikaan. Miksi siis, Galatalaiset,
kerskaatte saavanne syntinne anteeksi, tulevanne Jumalan lapsiksi ja saavanne perinnön
lain kautta, joka annettiin pitkän ajan, 430
vuoden perästä lupauksen jälkeen.
113. Kasteessa luvataan autuus: joka uskoo ja kastetaan y. m. Jos joku tässä sanoisi
(niinkuin hurmahenget sanovat), ett'ei lapselle
jo kasteessa anneta vanhurskautta ja autuutta,
pyytäen vääntää lupausta tähän mieleen, että
se vasta sitte olisi muka voimaan pääsevä, kuin
ihminen on tullut järkeensä ja osaa tehdä hyviä
töitä, ja niillä ansaita, mitä lupaus sisältää; niin
myös, ett'ei kaste ole merkki Jumalan suosiosta meitä kohtaan, vaan ainoastansa merkki,
josta uskottomat eroitetaan uskovaisista, sellainen kokonansa riistäisi autuuden kasteelta ja
lukisi sen töiden ansioksi. Niin tekivät kaikin
puolin väärät apostolit ja heidän oppilaansa.
He ylistivät ylönmäärin lakia ja sen kunniaa,
mutta menivät ohi ja katsoivat ylön lupauksen,
joka annettiin Abrahamille 430 vuotta ennen
lakia, tahtomata tietää, että Abraham, josta
kuitenkin koko kansan isänä kerskasivat, jo
ympärileikkaamattomana ja niin monta sataa
vuotta ennen lakia vanhurskautettiin ei muusta
mistään, kuin uskosta, kuten raamattu (1 Mos.
15: 6) selvimmästi todistaa: Abraham uskoi
Jumalan y. m. Vasta sittemmin, koska hän oli
jo luettu vanhurskaaksi, puhuu raamattu (1
Mos. 17: 10) ympärileikkauksesta, sanoen: ja
tämä on liitto, jonka teidän pitämän pitää,
minun vaiheellani y. m. Tällä syyllä kumoo
nyt Paavali väärät apostolit sangen miehuullisesti, ja osottaa sangen selkiään, että Abrahami
oli uskosta vanhurskautettu paitsi ja ennen ympärileikkausta, jo neljä sataa kolmekymmentä
ajastaikaa ennen lakia. Hän puhuu samasta
asiasta Rom. 4, että vanhurskaus nimittäin

luettiin Abrahamille ennen ympärileikkausta,
ja että hän esinahassa jo oli vanhurskas, ja siitä
syystä paljo ennen lakia.
114. Raamattu oli siis, sanoo Paavali, jo
ennen katsonut ja ennakolta temmannut teiltä
kunnianne ja lain sekä töitten vanhurskauden
kerskauksenne. Koska? Ennen kuin ympärileikkausta ja lakia olikaan, kuin laki laadittiin
neljäsataa kolmekymmentä ajastaikaa lupauksesta, koska siis Abrahami oli vanhurskautettu
ei ainoastansa paitsi ja ennen lakia, vaan oli
silloin jo kuollutkin ja haudattu; ja hänen vanhurskautensa, joka hänellä oli ilman lakia, kukoisti ei ainoastansa lakiin asti, vaan pysyy
myös mailman loppuun asti kunniassansa. Jos
siis koko Juudan kansan isä ilman laita vanhurskautettiin, paljo enää vanhurskautetaan
lapseksi samalla tavalla kuin isäkin. Vanhurskaus on siis uskosta, eikä laista.
Sentähden hän edellä ilmoitti Abrahamille: sinussa (sanoo hän) kaikki pakanat
pitää siunatut oleman.
115. Nämät mainiot ja jalot lauseet: Abraham uskoi Jumalan y. m., minä olen tehnyt
sinun paljon kansan isäksi, ja muut samallaiset, jotka parhaiten uskon puolta pitävät ja sisältävät lupauksia hengellisistä asioista, menevät Juutalaiset pian ohi, jopa kiertävätki ja
vääntävät niitä tyhmillä ja jumalattomilla selityksillänsä. Sillä he ovat sokaistut ja paatuneet,
sentähden eivät näe näissä lauseissa puhuttavan uskosta Jumalaa kohtaan ja vanhurskaudesta Jumalan edessä. Samallaisella nurjuudella tekevät he tyhjäksi tämänkin jalon hengellisestä siunauksesta puhuvan lauseen: sinussa
pitää kaikki kansat maan päällä siunatuksi
tuleman (1 Mos. 12: 3), sanoen, että sana siunata tietää kehua, toivottaa hyvää, ja tulla kiitetyksi mailmassa. Sillä tapaa, sanovat he, on
Juutalainen siunattu, joka on syntynyt Abrahamin siemenestä, ja uusi Juutalainen siunattu,
joka palvelee Juutalaisten Jumalaa ja yhtyy
heihin. Heidän luultensa on siis siunaus vaan
sulaa kiitosta ja kunniaa tässä mailmassa, niin
että saadaan kerskata syntymisestänsä Abrahamin suvusta ja perheestä. Mutta tämä on vään-

tää, eikä selittää raamatun lauseita. Paavali kuvaa ja ikänä kuin asettaa meidän silmäimme
eteen näissä sanoissa: Abraham uskoi Jumalan uskovaisen, vanhurskaan, lupaukset saaneen ja hengellisen Abrahamin, joka ei vaella
erehdyksessä ja vanhassa lihassa, joka ei ole
syntynyt Adamista, vaan pyhästä Hengestä, ja
tästä uskon kautta uudistetusta ja pyhän Hengen kautta uudesta syntyneestä Abrahamista
puhuu raamattu, ja julistaa, että hän tulee monen kansan isäksi; niin myös, että hänelle annetaan kaikki kansat perinnöksi, koska hän sanoo: sinussa pitää kaikki kansat siunatuksi
tuleman,
116. Tätä siis raamatusta Paavali teroittaa,
joka 1 Mos. 15: 6, sanoo: hän uskoi Herran j.
n. ed. kussa raamattu omistaa Abrahamille
vanhurskauden uskovaisena ja puhuu semmoisesta Abrahamista, kummoinen hän oli Jumalan edessä. Sellaisissa raamatun lauseissa kuvataan siis uusi Abraham, jolla ei ole mitään
tekemistä aviosäädyn ja lihallisen syntymisen
kanssa, ja asetetaan eteemme semmoisena kuin
hän on Jumalan silmissä, uskovaisena, joka
vanhurskautetaan uskon kautta, ja jolle uskovaisena Jumala lupaa. Semmoisena Jumala
myös lupasi hänelle: sinä tulet paljon kansan
isäksi, ja: sinussa kaikki pakanat pitää siunatut oleman. Tästä sanoo Paavali että raamattu ennätti ja kukisti kaikki Juutalaisten
kunniat ja kerskaukset laista, kuin pakanain
perintö on annettu Abrahamille ei lain taikka
ympärileikkauksen kautta, vaan niitä paljo ennen paljaan uskon vanhurskauden kautta.
117. Sentähden on Juutalaisten kerskaus
tyhjä, kuin tahtovat kutsuttaa siunatuiksi sentähden, että he ovat Abrahamin siemen. Se
varmaan on suuri etu ja kunnia mailman silmissä, että ovat Abrahamin siemen (Rom. 9: 4,
6); vaan ei Jumalan silmissä. Sentähden selittävät Juutalaiset tämän siunauksen väärin, kuin
selittävät sen ainoasti ruumiillisesta siunauksesta ja tekevät väkivaltaa raamatulle, joka
ihan selvästi puhuu hengellisestä siunauksesta
Jumalan edessä, jota ei toisin taita eikä pidä
ymmärrettämän. Näin kuuluu lause: sinussa

siunataan, kenessä sinussa? Sinussa, uskovaisessa Abrahamissa, eli sinun uskossas, taikka
siinä Kristuksessa (sinun siemenessäs, joka tuleva on, jonka päälle uskot), pitää kaikki pakanat siunattaman, se on, kaikki pakanat tulevat
sinun siunatuiksi lapsikses, niinkuin sinäkin
olet siunattu, kuten kirjoitettu on: niin pitää
sinun siemenes oleman.
118. Tästä seuraa, että Abrahamin siunaus
ja usko on sama, kuin meidänkin, että Abrahamin Kristus on sama, kuin meidän, että Kristus
kuoli yhtä hyvin Abrahamin syntein tähden,
kuin meidänkin, Joh. 8: 56, Abraham näki
minun päiväni, ja ihastui. Kaikki ovat siis
yhdet ja samat. Sentähden emme salli Juutalaisten halventavan taikka väärään mieleen
kääntävän sanaa siunaus. Itse he katsovat raamattuun peitteen takaa, sentähden eivät myös
malta mitä eli mistä asiasta isille annetuissa lupauksissa puhutaan. Mutta juuri siitäpä meidän
enin onkin ottaminen vaari, ja sitte ymmärrämme, että Jumala puhuu esi-isän Abrahamin
kanssa ei laista eikä töistä, joita piti tehtämän,
vaan niistä, kuin uskottaman piti, se on Jumala
puhuu hänelle lupauksista, jotka uskolla käsitetään. Mitä tekee Abraham? Hän uskoo ne lupaukset. Mitä Jumala tekee uskovaiselle Abrahamille? Hän lukee uskon hänelle vanhurskaudeksi, ja lisää siihen useita lupauksia: minä
olen sinun kilpes, sinussa kaikki pakanat
siunatut pitää oleman, sinä tulet paljon kansan isäksi, niin sinun siemenes on oleva. Nämät perustukset ovat kumoomattomat, joita ei
kukaan taida herjata, jos raamattua vaan ahkeraan ja toden tiestä tutkitaan.
9 v. Niin tulevat kaikki ne, jotka uskosta
ovat, siunatuiksi sen uskovaisen Abrahamin
kanssa.
119. Koko paino ja voima on tässä sanassa: uskovaisen Abrahamin kanssa. Sillä selvään hän tässä eroittaa Abrahamin Abrahamista, tehden yhdestä ja samasta personasta kaksi,
ikään kuin sanoisi: toinen on raatava Abrahami, toinen uskovainen. Raatavaan Abrahamiin
ei meidän mitään tule. Sillä onko hän töistä
vanhurskautettu, niin hänellä on kerskaamista,

vaan ei Jumalan edessä. Kerskatkoot Juutalaiset nyt tästä synnyttävästä Abrahamista, joka
on raataja, ympärileikattu, ja pitää lain. Me
kerskaamme uskovaisesta Abrahamista, josta
raamattu todistaa, että hän uskon kautta saavutti vanhurskauden siunauksen, ei yksin itsellensä, vaan kaikille, jotka hänen tavallansa uskovat. Ja näin luvataan uskovaiselle Abrahamille koko mailma. Koko mailma siunataan
siis, se on, jos hän uskoo, niinkuin Abrahami,
niin lukee Jumala sen hänelle vanhurskaudeksi.
120. Siunaus ei ole siis muu, kuin evankeliumin lupaus, ja että kaikki kansat siunataan,
on, että kaikki kansat saavat kuulla siunauksen, eli että hengellinen siunaus, se on Jumalan
lupaus, saarnataan ja evankeliumin kautta levitetään kaikissa kansoissa. Profeetat ovat myös
tämän paikan hengellisessä ymmärryksestä ottaneet monta ennustusta, kuten Ps. 2: 8, ano
minulta, niin minä annan pakanat sinun perinnökses; ja mailman ääret omakses; ja Ps.
19: 5, heidän nuoransa käy ulos kaikkiin
maihin y. m. Lyhyesti, kaikki ennustukset
Kristuksen valtakunnasta ja evankeliumin levittämisestä ympäri maan piirin ovat saaneet
alkunsa tästä lauseesta: sinussa siunataan y.
m. Se, että pakanat siunataan, tietää siis, että
heille lahjoitetaan vanhurskaus, ja että he luetaan vanhurskaiksi, ei lain kautta vaan uskon
saarnan kuulemisen kautta; sillä niimpä Abrahamki vanhurskautettiin, että hän oli kuullut
lupauksen, siunauksen ja armon sanaa. Niinkuin siis vanhurskaus luettiin Abrahamille uskon saarnan kautta, niin se luettiin ja vieläki
luetaan kaikille kansoille. Sillä saman Jumalan
puhe tuli ensin Abrahamille ja kaikille kansoille.
121. Tästä siis näemme, että siunata, kuten jo sanoin, on saarnata ja opettaa evankeliumin sanaa, tunnustaa Kristusta, ja levittää hänen tuntemistansa kaikissa kansoissa, ja tämä
papillinen toimitus onkin juuri uuden testamentin seurakunnan uhri, joka jakaa tätä siunausta saarnaamalla, sakramenttejä jakamalla,
synneistä päästämällä, lohduttamalla ja armon

sanaa teroittamalla, joka Abrahamilla oli, ja
joka hänen siunauksensa oli ja, jonka uskottuansa, hän myös sai siunauksen. Niin mekin
siunataan, jos sen uskomme. Mutta semmoinen siunaus on kerskaus, ei mailman, vaan Jumalan edessä. Sillä me kuulemme syntimme
anteeksi annettavan, Jumalalle olevamme otolliset, Jumalan olevan isämme, meidän hänen
lapsensa, joille hän ei tahdo vihastua, vaan tahtoo päästää heidät synnistä, kuolemasta ja kaikesta pahasta, ja antaa heille vanhurskauden,
ijankaikkisen elämän ja autuuden. Tästä siunauksesta, kuten sanoin, saarnaavat profeetat
monin paikoin. Eivät he katselleet isille annettuja lupauksia niin huolimattomasti, kuin jumalattomat Juutalaiset, ja nyt järkiniekat ja
hurmahenget, vaan he lukivat ja miettivät niitä
suurimmalla ahkeruudella ja mitikään he Kristuksesta ja hänen valtakunnastansa ennustivat,
sen he niistä ammensivat. Niin profeetta Hoseaski 13: 14 sanoen: minä tahdon heitä
päästää helvetin vallasta. Kuolema, minä
tahdon olla sinulle myrkky y. m. Sama on
laita samallaisten lausetten kanssa muissa profeetaissa. Kaikki ne lähtivät näistä lupauksista,
joissa Jumala lupaa isille, että kärmeen pää
poljettaisiin ja kaikki kansat siunattaisiin.
122. Vielä, jos pakanat ovat siunatut, se
on, jos Jumala on lukenut heidän uskosta vanhurskaiksi, niin seuraa siitä, että ovat vapaat
synnistä ja kuolemasta, osalliset vanhurskaudesta, ijankaikkisesta elämästä ja autuudesta,
ei töittensä tähden, vaan uskon tähden Kristuksen päälle. Tämä paikka, 1 Mos. 12: 3, sinussa
pitää siunatuksi tuleman, ei puhu siis suusiunauksesta, vaan semmoisesta siunauksesta,
joka saattaa meille Jumalalle kelpaavan vanhurskauden, ja päästää meidän synnin kirouksesta ja kaikista synnin seurannoista. Mutta
tämä siunaus ainoastansa uskolla otetaan vastaan, sillä selvään sanoo teksti: Abraham uskoi Herran y. m. Tämä on siis sula hengellinen siunaus ja yksin siunaukseksi kutsuttava,
joka, vaikka mailma sitä tietysti kirooki, kuitenki kelpaa Jumalan edessä. Tämä on siis
mahtava lause, että ne, jotka uskossa ovat, saa-

vat tämän uskovaiselle Abrahamille annetun
lupauksen siunauksesta. Näin ehtii Paavali
Juutalaisten edelle ja kumoo heidän todistuksensa, jonka nojalla kopeilivat Abrahamista,
joka synnyttää, raataa ja on ihmisten edessä
vanhurskas, vaan ei siitä, joka uskoo.
123. Mutta niinkuin Juutalaiset kerskaavat
ainoastansa raatavasta Abrahamista, samate
asettaa paaviki meidän eteemme paljaan raatavan Kristuksen eli Kristuksen esimerkin. Joka,
sanoo hän, tahtoo jumalisesti elää hänen tulee
vaeltaa, niinkuin Kristuski vaelsi, tämän hänen
sanansa jälkeen: minä annoin teille esikuvan,
että te niin tekisitte, kuin minä tein teille,
Joh. 13: 15. Emme kiellä, että kristittyin tulee
noudattaa Kristuksen esikuvaa ja tehdä hyvin,
vaan sen, ettemme tule niin Jumalan edessä
vanhurskaiksi. Eikä Paavalikaan nyt tässä tutki, mitä meidän tulee tehdä, vaan kuinka me
vanhurskautetaan. Siinä asiassa on yksin Kristus asetettava eteemme, kuolevana synteimme
edestä ja nousevana ylös vanhurskautemme
tähden, joka meidän on uskolla käsittäminen
lahjana, eikä esikuvana. Tätä ei ymmärrä järki,
sentähden, niinkuin Juutalaiset jälittelevät raatavaa eikä uskovaista Abrahamia, samate katsovat ja käsittävät paavilaiset sen Kristuksen,
joka ei vanhurskauta, vaan raataa, ja tulevat
sillä tapaa ainoasti kauvemmaksi pois Kristuksesta, vanhurskaudesta ja autuudesta. Mutta
niinkuin niiden Juutalaisten, jotka autuiksi tulivat, piti noudattaman uskovaista Abrahamia,
niin meidänki, jos mielimme vapahdettaa ja
autuutettaa, uskolla käsittämän vanhurskauttava ja autuuttava Kristus, jonka Abrahami käsitti, ja jonka kautta hän siunattiin.
124. Erinomainen kunnia oli tosin, että
Abraham Jumalan käskystä sai ympärileikkauksen, että hän oli jaloilla avuilla kaunistettu, että hän kaikissa kuuli Jumalaa; niinkuin
sekin on suuri kiitos ja onnellisuus noudattaa
Kristuksen askelia, rakastaa lähimmäistänsä,
tehdä hyvää mahdottomille, rukoilla vihollistensa puolesta, kärsivällisyydellä kantaa niiden
kiittämättömyyttä jotka hyvän pahalla palkitsevat. Mutta tämä ei auta voittamaan Jumalalle

kelpaavaa vanhurskautta. Mainiot hyvät tekonsa eivät auttaneet Abrahamia vanhurskauttamiseksi Jumalan edessä, niinkuin ei meitäkään
Kristuksen esimerkin noudattaminen vanhurskauta Jumalan edessä. Paljota suurempi hinta,
kuin ihmis- eli lain vanhurskaus on, vaaditaan
meiltä vanhurskauttamiseksemme Jumalan
edessä. Kristuksen täytyy tässä olla meitä siunaamassa ja vapahtamassa, niinkuin hän oli
Abrahaminkin siunaajana ja vapahtajana.
Kuinka? Ei töitten, vaan uskon kautta. Niinkuin siis uskovainen Abrahami on perin toinen, kuin raatava, niin on myös siunaava ja vapahtava Kristus perin toinen, kuin raatava, eli
niin sanoakseni, Kristus elämämme esikuvana.
Mutta Paavali puhuu tässä vapahtavasta Kristuksesta ja uskovaisesta Abrahamista, eikä esikuva Kristuksesta ja raatavasta Abrahamista.
Sentähden hän selvään ja suurella painolla lisää: jotka uskosta ovat, ne tulevat siunatuiksi sen uskovaisen Abrahamin kanssa.
125. Uskovainen Abraham on niin kauvas
siirrettävä raatavasta, kuin taivas on maasta.
Uskovainen on ihan jumalallinen ihminen, Jumalan lapsi, maanpiirin perillinen, mailman,
synnin, kuoleman, perkeleen y. m. Voittaja.
Häntä et siis liiaksi ylistä. Tätä uskovaista Abrahamia emme salli hautaan suljetuksi, mikä
hän on Juutalaisille, vaan ylistämme ja kehumme häntä korkeimmilla kiitoksilla, ja täytämme hänen nimellänsä taivaan ja maan, niin ettemme tämän uskovaisen Abrahamin rinnalla
näekkään raatavaa Abrahamia. Sillä uskovaisesta Abrahamista puhuessamme, olemme taivaassa, mutta sitte tehdessämme, mitä raatava
Abrahami teki, nimittäin ihmisellisiä ja maallisia, eikä jumalallisia ja taivaallisia töitä (paitsi
jos Jumala oli niitä hänelle lahjoittanut), oleskelemme ihmisten parissa maan päällä. Uskova Abraham täyttää siis taivaan ja maan. Niin
täyttää jokainen uskovainenkin uskollansa taivaan ja maan, niin ett'ei katsottako muuta, kuin
uskoa yksin.
126. Sanasta siunatuiksi tulevat saa Paavali toisenki todistuksen, joka koskee siunauksen vastapuolista kohtaa. Sillä raamattu on

täynnä vastahakaisia lauseita, ja niitä tulee
älykkään ihmisen raamatuista tähdätä ja niiden
avulla oikein raamattua selittää. Niinkuin tässä
sananen siunaus johdattaa mieleen kohta sen
vastakohdan, joka on kirous. Sillä koska raamattu sanoo, että kaikki kansat siunataan uskossa eli uskovaisessa Abrahamissa, seuraa siitä välttämättömästi, että kaikki, Juutalaiset ja
pakanat ilman uskoa eli uskovaista Abrahamia
ovat kirotut. Jos Abrahamille annettiin kaikkia
kansoja koskeva siunaus, ei ole siis siunausta
odottamistakaan muualla, kuin Abrahamin lupauksessa, joka evankeliumin kautta on levitetty koko mailmaan. Kaikki, mitä on ulkopuolella siunauksen piiriä, on kirottua, sen Paavali
selvimmästi opettaa, sanoessaan:
10 v. Sillä niin monta kuin lain töissä
rippuvat, ovat kirouksen alla.
127. Tässä kuulet kirouksen vedenpaisumiseksi, joka nielee kaikki, jotka ovat Abrahamin siunauksen uskosta ja lupauksesta osattomat. Mutta jos itse Moseksen kautta Jumalan
käskystä ilmoitettu laki tekee ne, jotka sen alla
ovat, syypäiksi kiroukseen, niin tekevät paljo
enemmän ihmisjärjen miettimät lait eli säännöt. Kuka siis tahtoo välttää kirouksen, hän
tarttukoon siunauksen lupaukseen eli Abrahamin uskoon, taikka hän jää kiroukseen. Näistä
sanoista: sinussa pitää kaikki pakanat siunatut oleman, seuraa siis, että kaikki pakanat
Abrahamia ennen hänen ajallansa ja hänen jälkeensä, ovat kirotut ja pysyvät ijäti kiroukseen
syypäinä, joll'eivät Abrahamin uskossa tule
siunatuiksi, jolle siunauksen lupaus annettiin
hänen siemenensä kautta kaikkeen mailmaan
levitettäväksi.
128. Tämän tietäminen on suuresti tarpeellinen, sillä se tulee omantunnon lohdutukseksi,
ja siitä myös opimme mitä kauvimmaksi eroittamaan uskon vanhurskauden lihan eli kansallisesta (ulkonaisesta) vanhurskaudesta. Sillä
Paavali puhuu tässä jumalallisista ja hengellisistä eikä kansallisista asioista, ett'ei kukaan
taitamaton herjaisi hänen kiroovan ja hyljäävän kansallisia lakia ja niitä, jotka hallitusvirkaa toimittavat. Tässä näkee Hieronymus paljo

vaivaa, puhuen paljo asiaa valasematonta, ja
järkiniekat ovat tässä puhumattomammat, kuin
kalat. Lukiat ovat siis muistutettavat siitä, että
tässä ei ole puhe valtakunnan laista, tavoista ja
kansakunnan asioista, jotka ovat Jumalan säätämiä, ja hyvät kappaleet, joihin raamattu
muualla suostuu ja ylistää niitä, vaan tässä puhutaan hengellisestä vanhurskaudesta, jolla me
Jumalan edessä vanhurskautetaan, ja tulemme
Jumalan lapsiksi taivaassa. Lyhyesti: tässä ei
puhuta tästä ruumiillisesta elämästä, vaan ijankaikkisesta, jonka suhteen siunaus on odotettava eli vanhurskaus etsittävä ei laista, ihmissäännöistä, eli muista tätä elämää koskevista
kappaleista, vaan yksin Abrahamin siunauksen
lupauksesta. Kansalliset lait ja säätämykset pysykööt järjestyksessänsä ja paikallansa, huoneenhaltia ja esivalta laatikoon mitä parhaimmat ja jaloimmat lait, ne eivät kuitenkaan vapahda kirouksesta Jumalan edessä. Jumalan
asettamalla ja kuningasten haltuun uskomalla
Babylonian valtakunnalla oli parhaimmat lait
ja kaikkia kansoja oli käsketty noudattamaan
niitä, mutta tämä lain kuuliaisuus ei vapahtanut kuitenkaan Jumalan lain kirouksesta. Niin
meki noudatamme keisarin asetuksia, mutta
emme sentähden kuitenkaan vanhurskauteta
Jumalan edessä. Sillä tässä olemme peräti toisessa piirissä.
129. Turhaan en yritä enkä teroita niin ahkeraan tätä eroitusta. Sillä sen pitäminen on
suuresti hyödyllinen, vaikka harvat sen huomaavat ja sitä tottelevat. Sitte myös helposti
sekaisin sotketaan taivaallinen ja kansallinen
vanhurskaus. Kansallisen vanhurskauden suhteen pitää lakia ja töitä katsottaman, mutta
hengellisen, jumalallisen ja taivaallisen vanhurskauden suhteen pitää kaikki lait ja työt silmistä sivuttaman pois, ja katsottaman ainoastansa Abrahamin lupausta ja siunausta, joka
maalaa Kristuksen siunaajaksi, armon lahjoittajaksi ja vapahtajaksi, niin että hengellinen
vanhurskaus puhtaasti näkisi armon ja siunauksen annetuksi ilman laita ja töitä Kristuksen kautta, kuten Abrahamille luvattiin ja hän
uskoi sen. Tästä nyt helposti näet tämän todis-

tuksen sangen vahvaksi. Sillä jos siunaus on
yksin Kristuksen kautta odotettava ja saatava,
seuraa siitä välttämättömästi vasta päin, ett'ei
sitä laista saada, koska siunaus annettiin uskovaiselle Abrahamille lakia ennen ja ilman.
Mutta samalla uskolla, jolla hän uskoi tulevaan
Kristukseen siunaajana, samalla uskolla me uskomme saapuvilla olevaan, ja vanhurskautetaan uskosta, niinkuin Abrahamikin vanhurskautettiin uskosta. Niitä ei siis siunata, jotka
lain alla ovat, vaan ne jäävät kirouksen alle.
130. Tätä ei voi eikä tahdo paavi ja pispat
uskoa ja kärsiä, emmekä saa mekään vaijeta.
Sillä meidän pitää tunnustaman totuus ja sanoman, että paavikunta on kirottu, että keisarin
lait ja oikeudet ovat kirotuita, kuin Paavalin todistusta seuraten kaikki on kirottu, kuin on ulkona Abrahamin lupausta ja uskoa. Vastustajamme, kuultuansa tämän, kääntävät kohta nurin ja herjaavat sanojamme, juuri kuin opettaisimme, ett'ei tarvitse kunnioittaa esivaltaa, ja
ikään kuin yllyttäisimme kapinaan keisaria
vastaan, kiroisimme kaikki lait, kukistaisimme
ja hävittäisimme valtakunnat. Mutta siinä he
tekevät meille suurta vääryyttä. Sillä me eroitamme ruumiillisen siunauksen hengellisestä ja
sanomme keisarin siunatuksi ruumiillisella siunauksella. Sillä siunaustahan on, kuin jollakin
on valtakunta, lakia, kansallisia sääntöjä, vaimo, lapsia, peltoja; sillä nämät kaikki ovat hyviä, Jumalan antamia lahjoja, mutta tämä ruumiillinen siunaus, joka on ajallinen ja katoova,
ei vapahda meitä ijankaikkisesta kirouksesta.
Sentähden emme kiroo asetuksia, emmekä ole
kapinallisia keisaria vastaan, vaan opetamme
tottelemaan häntä, pelkäämään, kunnioittamaan ja kunniassa pitämään häntä, mutta vaan
kansallisen piirin alalla. Mutta koska puhumme hengellisestä siunauksesta, niin sanomme
suoraan Paavalin kanssa, että kaikki, jotka ovat
ulkona Abrahamin lupauksesta ja uskosta, ovat
kirotut, ja pysyvät taivaallisen ja ijankaikkisen
kirouksen alla. Sillä tässä on nykyisen elämän
perästä toinen odotettava ja toinen siunaus ruumiillisen jälkeen.
131. Lyhyesti, me tunnustamme kaikki

ruumiilliset kappaleet Jumalan hyviksi luomiksi. Että sinulla on vaimo, lapsia, tavaroita, laki,
kansallinen järjestys ja kirkon menot, ne ovat
Jumalan siunauksia paikassansa, se on, ne ovat
ruumiillisia siunauksia ja kuuluvat tähän elämään. Mutta nämät sotkevat kaikkein aikain
tekopyhät, Juutalaiset, paavilaiset, lahkolaiset
y. m. Sekaisin, kuin eivät eroita ruumiillisia ja
hengellisiä siunauksia toisistansa. He sanovat
sentähden: meillä on laki, se on hyvä, pyhä ja
vanhurskas, sentähden tulemme sen kautta
vanhurskaiksi. Kuka kieltää lakia hyväksi?
Mutta se on myös kirouksen, synnin, vihan ja
kuoleman laki. Eroita siis tässä ruumiillinen ja
hengellinen siunaus toisistansa, ja sano Jumalalla olevan kahtalaisen siunauksen, ruumiillisen, tätä elämää varten, ja hengellisen ijankaikkista elämää varten. Me sanomme siis, että
rikkaus, lapset y. m., ovat siunaus nykyistä elämää varten. Mutta siinä ei ole kyllä ijankaikkiseksi elämäksi, että meillä on ruumiillista siunausta, sillä sitä on runsaasti jumalattomillakin; ei ole siinä kyllä, että meillä on kansallinen ja laillinen vanhurskaus, kuin jumalattomatkin siinä sangen loistavat. Jumala lahjoittaa
niitä armostansa hyville ja pahoille, niinkuin
hän antaa aurinkonsakkin valaista niin pahoille
kuin hyville, ja sataa vanhurskasten sekä vääräin päälle; sillä hänellä on varoja kaikille, ja
se on vähä asia hänelle, heittää kaikki luontokappaleet jumalattomain haltuus; niinkuin Paavali Rom. 8: 20, sanoo: luontokappale on
turmeluksen ala annettu, ei mielellänsä. Ne
siis, joilla on paljaita ruumiillisia siunauksia,
eivät ole sentähden Jumalan lapsia, Jumalan
siunaamia, niinkuin Abraham, vaan ne ovat kirouksen alla, kuten Paavali sanoo: niin monta
kuin lain töissä rippuvat, ovat kirouksen alla.
132. Paavali olisi taitanut sanoa yhteisemminki: kirouksen alla on kaikki, kuin on uskosta ulkona. Sitä ei hän tee, vaan nimittää sen,
kuin mailman siunausten joukosta on paras ja
ihanin, tietysti Jumalan laki. Sehän, sanoo hän,
on pyhä ja Jumalan antama, mutta ei se kuitenkaan muuta vaikuta, vaan laskee kaikki ihmi-

set kirouksen alle ja pitää heidän kirouksen alla. Mutta jos Jumalan laki laskee ihmiset kirouksen alle, paljo enemmin tekevät sen halvemmat lait ja siunaukset. Ja oikein suoraksi ja
selväksi tehdäksensä, minkä Paavali kutsuu kirouksen alla olemiseksi, niin vahvistaa ja selittää hän sen tällä raamatun lauseella:
Sillä kirjoitettu on: kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikissa kuin Lakiraamatussa kirjoitettu on, että hän niitä tekis.
133. Tällä lauseella, joka on otettu 5 Mos.
27: 26, tahtoo Paavali vahvistaa, että kaikki,
jotka ovat lain alla taikka rippuvat lain töissä,
ovat kirotut eli kirouksen alla, se on, Jumalan
vihan, ijankaikkisen kuoleman ja kaiken onnettomuuden alla. Sillä ei hän, kuten ennen sanoin, puhu ruumiillisesta eli valtiollisesta,
vaan hengellisestä ja ijankaikkisesta kirouksesta, mitä ijankaikkisen kuoleman ja helvetin kirouksen ainaki täytyy olla. Ja tämä on ihan ihmeellinen toteen näytäntö, kuin Paavali vahvistaa päättävän lauseen: niin monta kuin lain
töissä rippuvat, ovat kirouksen alla tämän
Moseksesta lainatun kieltävän lauseen kautta:
kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikissa kuin y. m. Nämät molemmat raamatun lauseet, Paavalin ja Moseksen, ovat siis varsin
vastaiset. Paavali sanoo: kaikki, jotka tekevät
lain töitä ovat kirotut; Moses taas: kaikki, jotka
eivät tee lain töitä, ovat kirotut. Kuinka saadan
nyt nämät sopimaan yhteen, taikka, mikä
enämpi on, kuinka kelpaa toinen niistä vahvistamaan toista? Kummoinen, suo kysyn, olisi se
todistus, jos tahtoisin vahvistaa tämän lauseen:
jos pidät Jumalan käskyt, niin pääset elämään
tällä lauseella: jollet pidä Jumalan käskyjä,
niin pääset elämään sisälle? Eikö tämä olisi todeksi näyttää jotain juuri sitä vastaan sotivalla?
Sehän olisi soma toteen näytäntö ja kuitenkin
on tämä Paavalin toteen näytäntö juuri sellainen. Tätä paikkaa ei ymmärrä kukaan, joka ei
ole hyvin käsittänyt vanhurskauttamisen oppia.
Tässä Hieronymus oikein hikoilee, mutta jättää
koko asian selittämättömäksi.
134. Varmaan oli Paavali Galatiassa olessansa runsaammin selittänyt tätä lausetta;

muuten, kuin hän tässä ohimennen niin lyhyesti koskee siihen, eivät olisi Galatalaiset ymmärtäneet hänen mieltänsä. Mutta kuin olivat
ennen kuulleet hänen selityksensä siitä, niin se
kohta joukahtuu heidän muistoonsa, kuin hän
mainitsee sen. Mutta nyt eivät sodi nämät lauseet toinen toistansa vastaan, vaan sopivat varsin hyvin yhteen. Sillä samoin opetamme
meki, Rom. 2: 13, ei ne ole Jumalan edessä
vanhurskaat, jotka lain kuulevat; mutta ne,
jotka lain töillänsä täyttävät, ne pitää vanhurskaaksi tuleman; ja toisappäin: niin monta, kuin lain töissä rippuvat, ovat kirouksen
alla. Sillä vanhurskauttamisen opin kappale
sanoo: niin monta kuin on ulkona Abrahamin
uskosta, on kirottu, ja kuitenkin on lain vanhurskaus meissä täytettävä, Rom. 8: 14. Nämät
näkyvät sotivan toinen toistansa vastaan sen
ihmisen mielessä, joka ei tunne uskon oppia, ja
soi hänen korvissansa ei toisin kuin tällainen
lause: jos täytät lain, niin et sitä täytä, jolles
täytä lakia, niin sen täytät.
135. Kaikkia ennen pitää siis asia tarkattaman, jota Paavali tässä ajaa, ja kuinka hän Moseksen ymmärtää. Mutta asia, jota hän ajaa,
on, kuten jo monasti sanoin, hengellinen,
maallisen asetuksen ja lain piiristä ulkona. Hän
katselee Mosesta toisilla silmillä, kuin ulkokullatut ja väärät apostolit, ja selittää asian
hengellisesti. Koko paino on siis sanaisessa
tehdä. Mutta tehdä lakia ei ole vain täyttää sitä
ulkonaisesti, vaan oikein ja täydellisesti tehdä
sen. Lain tekiät ovat siis kahtalaiset, toiset, jotka rippuvat lain töissä, joita vastaan Paavali
koko tässä epistolassa puhuu ja sotii, ja toiset,
jotka uskossa ovat, joista jälestäpäin puhumme. Mutta rippua laissa eli lain töissä, ja olla
uskossa, ovat toinen toistansa päin vastoin,
niinkuin perkele ja Jumala, synti ja vanhurskaus, kuolema ja elämä ovat toinen toistansa
vastoin. Sillä ne rippuvat laissa, jotka laista
tahtovat vanhurskautettaa, ne ovat uskosta, jotka siihen turvaavat, että he paljaasta laupiudesta Kristuksen tähden vanhurskautetaan. Joka
sanoo vanhurskauden olevan uskosta, hän kiroo ja hyljää töitten vanhurskauden. Se päin

vastoin, joka sanoo vanhurskauden olevan laista, kiroo ja hyljää uskon vanhurskauden. Ne
ovat siis suoraan toinen toistansa vastoin.
136. Joka tätä tutkii, hän helposti ymmärtää, että tehdä lakia, ei ole vain tehdä ulkonaisia töitä muodoksi, kuten ulkokullatut uneksivat, vaan hengessä, se on, tehdä toden tiestä ja
täydellisesti niitä töitä, joita laissa käsketään.
Mutta kussa löydämme sellaisen lain tekiän?
Tuo hän tänne, ja me kiitämme häntä. Tähän
vastustajat kohta kiljaisevat: lain tekiät vanhurskautetaan. – Hyvin, mutta ensin sanokaamme, kutka ovat niitä lain tekiöitä. He kutsuvat sen lain tekiäksi, joka tekee lain töitä, ja
niin vanhurskautetaan tehdyistä töistänsä.
Mutta sitä ei Paavali kutsu lain tekemiseksi,
sillä, kuten sanoin, rippua lain töissä ja olla uskossa, ovat toinen toistansa vastoin. Tahtoa
vanhurskautettaa lain töistä, on siis kieltää uskon vanhurskauden. Juuri lain tekemisellä siis
lain tekiät kieltävät uskon vanhurskauden ja
rikkovat niin ensimäistä, toista ja kolmatta
käskyä, niin aina kokolakia vastaan, kuin Jumala käski palvelemaan itseänsä uskolla ja
pelvolla. He siis juuri parhaiten tekevät silloin
lakia vastaan, koska sitä tekevät, ja rikkovat
sangen raskaasti ja ankarasti; sillä he kieltävät
Jumalan vanhurskauden, laupiuden ja lupauksen, kieltävät Kristuksen kaikkineen hyvintekoinensa, ja pystyttävät sydämessänsä, ei lain
vanhurskautta, sillä sitä eivät he ymmärrä, saatikka tee, vaan sulan lain haamun ja kuvan.
Lain tekemisellä he siis ei ainoastansa ole sitä
tekemätä, vaan rikkovatkin sen, ja kieltävät Jumalan majesteetin kaikissa hänen lupauksissansa. Mutta siksi ei ole suinkaan lakia annettu.
137. Lakia ymmärtämättöminä he siis sitä
väärinkäyttävät, niinkuin Paavalikin (Rom. 10:
3) sanoo: ei he ymmärrä Jumalan vanhurskautta, vaan pyytävät omaa vanhurskauttansa vahvistaa, eikä ole Jumalan vanhurskaudelle kuuliaiset. Sillä he ovat sokeita, eikä
ymmärrä, mitä uskosta ja lupauksista on ajateltava. Niin kohottavat varsin sokiapäin mennä
raamattuun ja tarttuvat ainoasti sen toiseen

osaan, lakiin. Sen luulevat täyttävänsä töillä.
Mutta sehän on sulaa unta, sydämmen vimmaa
ja luuloa, ja tämä lain vanhurskaus, jonka luulevat aikoin saavansa, on sula epäjumalan palvelus ja Jumalan häväistys. Niitten täytyy siis
jäädä kirouksen alle.
138. Sillä tavalla ei siis lakia pidetä, kuin
he uneksivat, saatikka vanhurskautetaan sen
kautta. Itse laki todistaa sen ensiksi, kuin se
vaikuttaa meissä juuri päin vastoin. Se lisää
syntiä, kehoittaa vihaan, syyttää meitä, peljättää ja tuomitsee, kuinka se sitte vanhurskauttaisi? Sitte osottaa lupaus samaa, kuin Abrahamille sanottiin: sinussa pitää kaikki kansat
siunatut oleman. Siunausta ei ole siis missään
muussa, kuin Abrahamin lupauksessa, sitä jos
olet vajalla, niin olet sekä pysyt kirouksessa.
Jos taas kirouksessa olet, niin et lakia täytä,
kuin olet synnin, perkeleen ja ijankaikkisen
kuoleman alla, jotka kaikki varmaan kirousta
seuraavat. Lyhyesti: jos vanhurskaus tulisi laista, niin Jumalan lupaus olisi turha, ja turhaan
hän vuodattaisi siunauksensa. Koska sentähden Jumala tiesi, ettemme taida täyttää lakia,
niin hän oli sitä katsonut paljo ennen lakia, ja
lupasi Abrahamille siunauksen, sanoen: sinussa pitää kaikki kansat siunatut oleman, ja
todisti niin kaikki kansat siunattavan, ei lain
kautta, vaan Abrahamille (annetun) lupauksen
kautta. Kutka siis hyljäävät lupauksen ja ryhtyvät lakiin, sen kautta vanhurskautettaaksensa,
ne ovat kirotut.
139. Tehdä lakia on siis ensin uskoa, ja sitte uskon kautta täyttää lakia. Ensin täytyy meidän saada p. Henki, joka valaisee ja uudistaa
meidän, ja sitte vasta rupeemme tekemään lakia, se on, rakastamaan Jumalaa ja lähimäistä.
Mutta p. Henkeä ei saada laista (sillä, sanoo
Paavali, niin monta kuin lain töissä rippuvat, ovat kirouksen alla), vaan uskon saarnaamisen kautta, se on, lupauksen kautta. Meidän pitää saaman siunauksen suoraan Abrahamin kanssa ja sillä uskolla, jolla hän uskoi lupauksen. Kuultava on siis ensin lupaus, joka
tarjoo Kristuksen, ja antaa hänen uskovaisille
ja hänen uskolla käsitettyämme, lahjoitetaan

meille p. Henki hänen tähtensä. Sitte rakastetaan Jumalaa ja lähimäistä, tehdään hyviä töitä,
kannetaan ristiä. Tämä nyt on toden tehdä lakia, toisin jääpi laki ijäti tekemättömäksi. Jos
siis suoraan ja selvään selität, mitä on tehdä lakia, niin se ei ole muuta, kuin uskoa Jesuksen
Kristuksen päälle, ja uskon kautta Kristukseen
saatuamme p. Hengen, tehdä niitä töitä, kuin
laki sisältää. Ja toisin emme pidä lakia, kuin
raamattu sanoo siunausta ei olevan ilman lupausta, ei laissakaan. Mahdotonta on siis tehdä
lakia ilman lupausta. Siunauksen pitää tähän
tuleman. Ja siunaus on saarna Kristuksesta,
joka Abrahamille on luvattu, että mailma hänen kauttansa siunattaisiin. Muuten emme koskaan tekisi lakia.
140. Koko mailmasta et löydä siis ainoaakaan, jolle, osattomana lupauksesta, sopisi lain
tekiän nimi. Lain tekiä on siis valhenimi, jota
ei kukaan ymmärrä, jollei hän, ollen ulkona ja
yli lain, ole osallinen Abrahamin lupauksesta
ja uskosta, niin että totinen lain tekiä on se,
joka, saatuansa pyhän Hengen uskon kautta
Kristukseen, rakastaa Jumalaa, tekee lähimäiselle hyvää. Sanaan tehdä suljetaan siis kanssa
usko, joka tekee puun, jossa hedelmät kasvavat. Puun pitää ensin oleman, sitte hedelmäin.
Sillä hedelmät eivät tee puuta, vaan puu kasvaa hedelmiä. Niin usko tekee ensin ihmisen
hyväksi, joka sitte tekee hyviä töitä. Tehdä lakia uskota on tehdä hedelmiä ilman puuta halvosta ja liasta, joka ei ole tehdä hedelmiä, vaan
paljaita haamuja. Mutta koska puu on ensin istutettu, se on, ihminen eli tekiä hyväksi tehty,
joka tapahtuu uskon kautta Kristukseen, niin
työt seuraavat. Tekiän pitää oleman tekemistä
ennen, eikä tekemisen tekiätä ennen. Tekiä ei
saa siis nimeänsä tehdyistä, vaan tehtävistä
töistä, kuin kristityt eivät tule vanhurskaiksi
vanhurskaita töitä tekemällä, vaan he tekevät
vanhurskaita töitä uskosta vanhurskautettuina.
Toinen muoto tulla töitä tekiäksi, on maallinen
asia, niinkuin siitäki tulee viuluniekka, kuten
Aristoteles sanoo, joka usein soittaa viulua.
Mutta hengellisissä asioissa ei tule koskaan
töistä tekiää, vaan ensin pitää ihmisen oleman

koko valmiin, josta sitte syntyy tekiä. Näistä
puhuu Paavali (Rom. 2: 13) sanoessaan: lain
tekiät vanhurskautetaan, se on, luetaan vanhurskaiksi.
141. Itse järkiniekanki täytyy tunnustaa, ja
niimpä opettavatkin, että paljas ulkonainen
lain mukainen työ on ulkokullattu, jollei sitä
tehdä puhtaalla sydämmellä, hyvällä tahdolla
ja järjen oikian sanelman mukaan, ja tästä on
tämä saksalainen sananparsikin alkuansa: Die
Kappe deckt manchen Schalk (takki peittää
monta mustaa sydäntä). Sillä jumalaton ja pahin veinari osaa laatia samallaisia töitä, joita
jumalinen tekee uskosta. Juudas teki samoja
töitä, kuin muutkin apostolit. Mitä puuttuu
Juudaksen töistä? Tekeepä hän niitä samoja,
kuin toisetkin apostolit. Tähän vastaa järkiniekka lakiviisaudestansa: vaikka hän tekee samoja töitä, kuin toisetkin, ovat kuitenki hänen
työnsä, ei oikeita, niinkuin toisten apostolein,
vaikka näyttäisivät kuinka hyvänsä samallaisilta, vaan ulkokullaisia, sillä persona on heittiö,
ja töitten perustus nurja. Niin ovat siis itse vaaditut tunnustamaan, ett'eivät työt vanhurskauta
kansallisessa ja ulkonaisessa elämässä, jolleivät ne lähde oikiasta sydämmestä, mielestä ja
tahdosta. Kuinka paljo enemmin täytyy heidän
tunnustaa samaa hengellisissä asioissa, joissa
ennen kaikkia tarvitaan oikia Jumalan tunto ja
usko, joka puhdistaa sydämmen. He puuhaavat
siis lain töissä ja vanhurskaudessa, kuin Juudas
apostolein töissä, tietämätänsä, mitä puhuvat
taikka päättävät; ja vaikka monin paikoin selkeillä sanoilla sanotaan, ett'ei laki vanhurskauta, vaan vaikuttaa vihan, näyttää synnin, ilmoittaa Jumalan vihan ja tuomion ja uhkaa
ijankaikkisella kuolemalla, niin eivät kuitenkaan lukein näe sitä, saatikka ymmärrä. Sentähden ovat he mahdottomia kutsuttaa ulkokullatuiksi; aaveita ja kummituksia ovat he ja kokonansa vimmatuita, uneksien olevansa vanhurskaita lain töillä. Sentähden on, kuten sanoin, lain tekiä, niinkuin he sen selittävät, valhenimi ja epäsikiö, jota ei koko mailmassa ole
olemassakaan.
142. Koska siis Paavali vahvistaa tämän

lauseen: niin monta kuin lain töissä rippuvat, ovat kirouksen alla, näillä Moseksen sanoilla: kirottu olkoon jokainen, joka j. n. ed.
ei puhu hän itseänsä vastaan, miltä se ensi silmäyksessä näyttää, vaan aivan oikein ja hyvin
hän sen niin vahvistaa. Sillä koska Moses sanoo: kirottu olkoon jokainen, joka ei kaikkia näitä lain sanoja täytä, niin hänen mielensä ja päätteensä on sama, kuin Paavalinkin.
Mutta kukaan ei täytä sitä. Ne eivät siis, jotka
lain töissä rippuvat, täytä lakia. Joll'eivät täytä,
niin ovat kirouksen alla. Mutta koska nyt lain
tekiät, kuten sanoin, ovat kahtalaiset: totiset ja
ulkokullaiset, niin pitää totiset tekiät tarkoin
eroitettaman ulkokullaisista. Ne ovat totiset,
jotka ovat uskon kautta hyvä puu ennen hedelmää, ja tekiät ennen töitä; tämmöisistä Moseski puhuu, ja kutka eivät ole semmoisia, ne ovat
kirouksen alla. Mutta ei yksikään ulkokullattu
ole semmoinen, kuin tahtovat töistä voittaa
vanhurskauden, ja niillä tehdä ihmisen vanhurskaaksi. Sillä he ajattelevat näin: me syntiset ja väärät tahdomme tulla vanhurskaiksi.
Kuinka? Töistä. Ja he kohta tekevät juuri kuin
joku tyhmä rakentaja, joka yrittää rakentamaan
perustusta harjalta, ja puuta hedelmistä. Sillä
pyytäessään vanhurskautettaa töistä, pyytävät
töistä tehdä tekiää, joka on suoraan päin vastoin Mosesta, joka samate kuin Paavaliki panee sellaisen tekiän kirouksen alle.
143. Jotka siis pyytävät lakia täyttää, ne eivät ainoastaan ole sitä täyttämätä, vaan ne, kuten sanoin, kieltävätkin ensimäisen käskyn, Jumalan lupaukset, Abrahamille luvatun siunauksen, kieltävät uskon, ja kokevat siunata itseänsä omilla töillänsä, se on, vanhurskauttaa
ja vapahtaa itsensä kuolemasta ja synnistä,
voittaa perkeleen, ja väkisin puoleensa repiä
taivaan, joka on suoraan kieltää Jumalan ja
asettaa itsensä Jumalan siaan. Sillä nämät ovat
ainoan jumalallisen majesteetin, ei luontokappaleen, eikä enkelin, eikä ihmisen töitä.
144. Tästä taisi Paavali ensimäisen käskyn
johdosta jo ennakolta ilmoittaa tulevat kauhistukset, jotka anttikristus toisi seurakuntaan.
Sillä jotka opettavat autuuteen tarpeellisena ju-

malanpalveluksena muuta, kuin Jumalan pelkoa, uskoa ja rakkautta, joita ensimäinen käsky
vaatii, ne ovat anttikristuksia ja asettavat itseänsä Jumalan siaan. Sellaisia ennustaa Kristuskin (Math. 24: 5) tuleviksi, sanoen: monta
tulee minun nimeeni, sanoen: minä olen
Kristus y. m. Samate saatamme mekin nyt
yhtä helposti kuin varmaan sanoa: kuka ikänä
pyytää vanhurskautta töistä ilman uskoa, hän
kieltää Jumalan, tekee itsensä Jumalaksi; sillä
hän ajattelee näin: jos tämän työn teen, niin tulen vanhurskaaksi, tulen synnin, kuoleman,
perkeleen, Jumalan vihan ja helvetin voittajaksi, ja saan ijankaikkisen elämän, ja mitä tämä,
armaani! on muuta, kuin omistaa itsellensä sen
työn, kuin yksin Jumalalle tulee, ja osottaa itsensä Jumalaksi? Me taidamme sentähden helposti ennustaa, ja varmaan päättää, että kaikki,
joilla ei ole uskoa, ovat ei ainoastansa epäjumalan palvelioita, vaan itse epäjumalia, jotka
kieltävät Jumalan, ja asettavat itsensä Jumalan
siaan. Tätä Pietariki katsoi, koska hän ennustaen sanoo: teidänkin sekaanne tulee vääriä
opettajia, jotka kieltävät sen Herran, joka
heidän ostanut on.
145. Ja jo vanhassa testamentissä lähtivät
kaikki ennustukset epäjumalanpalvelioita vastaan ensimäisestä käskystä. Sillä kaikki jumalattomat kuninkaat ja profeetat sekä uskoton
kansa tekivät, mitä paaviki ja kaikki ulkokullatut aina tekevät. Jätettyänsä syrjään ensimäisen
käskyn ja Jumalan säätämän palveluksen ja
ylenkatsottuansa lupauksen Abrahamin siemenestä, kaikkein pakanain tulevasta siunaajasta,
sääsivät he paitsi ja vastoin Jumalan sanaa jumalattoman jumalanpalveluksen ja sanoivat:
näin palvellessamme Jumalaa ylistämme ja
palvelemme sitä Jumalaa, joka johdatti meidän
ulos Ekyptin maalta. Niin teki Jerobeam kaksi
kultaista vasikkaa ja sanoi: tässä on sinun jumalas, Israel, joka sinun on johdattanut
Ekyptin maalta (1 Kun. 12: 28). Tätä sanoi
hän totisesta Jumalasta, joka vapahti Israelin,
ja kuitenkin oli hän itse ja koko kansa epäjumalanpalvelioita, palvellen Jumalaa vastoin
ensimäistä käskyä. Sillä he katsoivat ainoas-

tansa työtä, ja luulivat, tehtyänsä sen, olevansa
vanhurskaita Jumalan edessä, joka oli kieltää
itse Jumalan, josta suullansa tunnustivat, että
hän oli johdattanut heidän Ekyptin maalta. Sellaisista epäjumalanpalvelioista sanoo Paavali:
heillä on jumalinen meno olevanansa, mutta
sen voiman he kieltävät pois (2 Tim. 3: 5).
146. Kaikki ulkokullatut ja epäjumalanpalveliat yrittävät siis tekemään oikian jumaluuden nimenomaisia töitä, joihin yksin Kristus
pystyy. Eivät he totta kyllä suullansa sano:
minä olen Jumala, minä olen Kristus, mutta
ryöstävät kuitenki sillä välin itsellensä Kristuksen jumaluuden ja viran. Sentähden sanovat
he itse teossa: minä olen Kristus, minä olen
vapahtaja, ei ainoasti itseni, vaan toistenkin.
Tätä ovat munkit opettaneet, jopa istuttaneetki
koko mailmaan, että he taisivat vanhurskauttaa
ulkokullatulla pyhyydellänsä itsensä ja muutki,
joille sen lahjoittivat, vaikka syntisen vanhurskauttaminen on ainoan Kristuksen omituinen
virka. Niin on paaviki, levittäen jumaluuttansa
kautta koko mailman, kieltänyt ja kokonansa
kukistanut Kristuksen viran ja jumaluuden.
147. Hyödyllistä on, että nämät ovat hyvin
istutetut ja mielessä punnitut, sillä niin pystymme päättämään koko kristillisestä opista ja
ihmisten elämästä, pystymme vahvistamaan
omiatuntoja, ymmärtämään kaikki profeetiat ja
raamatut, ja oikein päättämään kaikista asioista. Sillä joka nämät oikein pitää, hän voipi varmaan päättää, että paavi on anttikristus, opettain peräti toisellaista jumalanpalvelusta, kuin
ensimäinen käsky; hän voi ymmärtää, mitä Jumalan kieltäminen, mitä Kristuksen kieltäminen on, mitä Kristus tarkottaa sanoessaan:
monta tulee minun nimeeni, sanoen: minä
olen Kristus (Mth. 24: 5), mitä on vastustaa
Jumalaa ja korottaa itsensä kaiken sen yli, kuin
Jumalaksi taikka jumalanpalvelukseksi kutsutaan, mitä on, että anttikristus istuu Jumalan
temppelissä ja tekee itsensä jumalaksi, mitä se,
että kauhistus seisoo pyhässä siassa y. m.
148. Mutta kaikki tämä paha syntyy siitä,
ett'ei kirottu ulkokullaisuus tahdo vanhurskautettaa Jumalan siunauksesta, ei tahdo tulla Ju-

malan, Luojan, muodostamaksi, ei tahdo olla
paljas aine, vaan tahtoo itse vaikuttaa ja tehdä,
mitä pitäisi sallittaman Jumalan tehdä ja häneltä vastaanotettaman. Niin tekee se itsensä luojaksensa ja vanhurskauttajaksensa, ylenkatsoo
luvatun ja Abrahamille ja hänen uskovaisille
lapsillensa annetun siunauksen. Niin on jokainen ulkokullattu ynnä aine ja tekiä(vaikka
tämä on maallista viisautta vastoin, eihän kukaan taida itseänsä tehdä); aine on hän syntisenä; tekiä taas, pukeissansa yllensä kaapun,
taikka valiten tehdäksensä jotaki muuta työtä,
armoa muka ansaitaksensa ja autuuttaaksensa
itseänsä ja muita; hän on siis yhtä haavaa luotu
ja luoja. Ei kukaan taida siis sanoin sanoa, miten kauhia ja kirottu asia on, etsiä vanhurskautta laista ja töistä ilman siunausta. Sepä on kauhistus pyhässä siassa, se kieltää Jumalan ja
asettaa luodun Luojan siaan.
149. Lain tekiät ovat siis, ei ne, jotka ulkokullaisesti tekevät lain töitä muodoksi, vaan
uskovaiset, jotka, saatuansa pyhän Hengen,
täyttävät sen, se on, rakastavat Jumalaa ja lähimäistä, niin että lain tekiä on, ei se, joka tulee
töistä tekiäksi, vaan se, joka uskosta hyväksi
tehdyksi tulee tekiäksi. Sillä jumaluusopin jälkeen tekevät vanhurskaiksi tehdyt vanhurskaita töitä, maallisessa viisaudessa on toisin, kussa hurskautta harjoittavaiset tulevat hurskaiksi.
Me teemme siis uskosta vanhurskautettuina
hyviä töitä, joilla kuten 2 Piet. 1: 50 sanotaan,
kutsumisemme ja valitsemisemme vahvistetaan, ja tulee päivästä päivään vissemmäksi.
Mutta kuin meillä on ainoastansa Hengen esikoiset, eikä kymmenekset, ja synnin jätteitä
rippuu lihassamme, niin emme täydellisesti
täytä lakia. Mutta niitä ei lueta meille, jotka
uskomme Kristukseen, joka Abrahamille luvattiin, ja meitä siunasi. Jumalan laupiuden
helma hautoo ja elättää meitä sillä välin Kristuksen tähden. Me olemme se haavoitettu, joka
lankesi ryöväreitten käsiin, jonka haavat Samaritanus sitoi, vuodattaen niihin öljyä ja viinaa, jonka hän sitte pani juhtansa selkään ja
vei majaan, hoiti häntä ja jätti hänen mennessänsä isännän huomaan, sanoen: korjaa hän-

tä. Niin mekin täällä korjataan ja juuri kuin
majassa, kunnes Herra oijentaa kätensä vapahtamaan meitä niinkuin Esaias sanoo 66: 14.
150. Moseksen lause: kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikissa j. n. ed. ei ole
siis Paavalia vastaan, joka julistaa ne kirotuiksi, jotka laissa rippuvat. Sillä Moses vaatii täydellistä lain täyttäjää. Mutta mistä saamme
semmoisen? Ei mistään. Moses itse tunnustaa
ei olevansa semmoinen, koska hän, 2 Mos. 34:
7, sanoo: Jumalan edessä ei yksikään ole
viaton, ja, Ps. 143: 2, David: älä käy tuomiolle palvelias kanssa, ja Paavali, Rom. 7: 19:
sitä hyvää jota minä tahdon, en minä tee.
Moses ynnä Paavali vaativat meitä Kristuksen
tykö, jonka kautta tulemme lain tekiöiksi, eikä
syypäiksi mihinkään rikokseen. Kuinka? Ensin
annetaan synti anteeksi ja me luetaan vanhurskaiksi uskon tähden Kristukseen, sitte saamme
pyhän Hengen lahjan, joka synnyttää uuden
elämän, uudet liikutukset meissä, niin että lain
todellisesti teemme. Mutta mitä emme tee, se
annetaan Kristuksen tähden anteeksi. Mitä
meissä vielä on synnin jätteitä, niitä ei lueta.
Niin Moses sopii yhteen Paavalin kanssa ja
tahtoo yhtä ja samaa, sanoessansa: kirottu olkoon jokainen y. m.; kieltäen niiden täyttävän
lakia, jotka tahtovat töistä vanhurskautettaa, ja
päättää Paavalin kanssa, että sellaiset ovat kirotut. Moses siis vaatii totisia tekiöitä, jotka
ovat uskosta, niinkuin Paavaliki kiroo ne, jotka
eivät ole totisia tekiöitä, se on, jotka eivät ole
uskosta. Se ei siis haita, että Moses on puhunut
kieltävällä ja Paavali päättävällä tavalla, ainoasti oikein selität, mitä on tehdä. Kumpasenki sanat ovat todet, varmaan että kaikki
ovat kirotut, jotka eivät pysy kaikissa kuin y.
m., ja että ne ovat kirotut, jotka rippuvat lain
töissä.
Vastaus mutkiin, joita vastustajat panevat uskon oppia ja vanhurskautta
vastaan.
151. Koska tässä on sopiva tila, niin puhukaamme niistä mutkista, joilla vastustajamme
vastustavat uskon oppia, sitä sanon minä, että
me vanhurskautetaan paljaasta uskosta. Uuden

ja vanhan testamentin kirjoissa tapaat lauseita,
joissa puhutaan töistä ja palkoista, joihin vastustajamme nojaavat ja luulevat niillä jalosti
kukistavansa uskon opin, jota me opetamme ja
puolustamme. Meidän tulee sentähden olla varustettuja, osataksemme ei ainoasti opettaa
meikäläisiä, vaan myös vastata vastustajain
mutkiin. Järkiniekat ja ne, jotka eivät käsitä
vanhurskauttamisen oppia, tuntevat ainoasti
kansallisen ja lakimukaisen vanhurskauden,
jotka pakanatki johonki määrin tuntevat. Sentähden lainaavat he lakiviisaudesta ja laista sanat: tehdä, vaikuttaa ja muita, ja siirtävät ne jumaluusopin alalle, jossa tekevät, en sano, sangen pahoin, vaan sangen jumalattomasti.
Maallinen viisaus ja jumaluusoppi ovat jyrkästi eroitettavat toisistansa. Järkiniekat tunnustavat ja opettavat, että luonnossakin on oleminen
ennen tekemistä, sillä onhan puu luonnollisesti
ennen hedelmää. Samate tunnustavat he, että
maallista viisautta katsoen, työ ei ole oikein
hyvä, jollei ensin ole käsitys oikia ja tahto hyvä. He säätävät siis, että oikia järki ja hyvä
tahto on ennen työtä, se on, he tekevät ihmisen
siveellisesti vanhurskaaksi ennen työtä. Mutta
jumaluusopissa, kussa se eritoten olisi tehtävä
(niin typeriä aaseja ovat), vääntävät he nämät
nurjimmasti nurin, pannen työt ensin ja sitte
vasta oikian käsityksen y. m.
152. Tehdä tietää siis, koska kysymys on
luonnosta, toista ja toista maallisessa viisaudessa, toista jumaluusopissa. Luonnossa täytyy
ensin olla puun, sitte hedelmäin. Lakiviisaudessa vaatii tekeminen ensin hyvää tahtoa ja
oikiaa älyä tekemään, ja siihen seisahtavat
maallisesti viisaat. Tästä syystä sanovat jumaluusoppineet, ett'ei lakiviisaudella ole silmä- ja
pää-määränänsä Jumala; sillä Aristoteles, Sadukeus ja kansallisesti nuhteeton ihminen kutsuu sen oikiaksi käsitykseksi ja hyväksi tahdoksi, jos etsitään valtion yhteistä parasta, lepoa ja ulkonaista kunniallisuutta. Ylemmäksi
ei pääse maallisesti viisas ja lain laatia, ei hän
aivo oikian käsityksen y. m. Kautta saada syntiä anteeksi ja ijankaikkista elämää, niinkuin
järkiniekka taikka munkki. Sentähden on paka-

na-viisas paljo parempi sellaista ulkokullattua;
sillä hän pysyy piirissänsä, tähtää ainoasti kunniallisuutta ja yhteistä rauhaa, eikä sekoita jumalallisia asioita ihmisellisiin. Sitä vastaan
luulee järkiniekka jumalan katsovan hänen hyvää hartauttansa ja töitänsä ja sotkee jumalalliset asiat sekaisin ihmisellisiin ja häpäsee Jumalan nimeä ja ammentaa sellaisen luulon lakiviisaudesta, väärinkäyttäen kuitenki sitä pahemmin, kuin pakana y. m.
153. Meidän on sentähden nouseminen jumaluusopissa ylemmäksi kuin luonnossa ja
maallisessa viisaudessa, puhuessamme tekemisestä, niin että se sana tulee ihan uudeksi. Sillä
niinkuin se tietää toista, lainattaissa luonnollisista asioista käytettäväksi siveydellisellä alalla, niin se paljo enämmin tietää toista, koska se
maallisesta viisaudesta lainataan, käytettäväksi
jumaluusopissa, niin että sillä tällä alalla on
ihan uusi merkitys ja vaatii tässäkin hyvää ymmärrystä ja hyvää tahtoa, ei siveydellisesti,
vaan jumaluusopillisessa ymmärryksessä, semmoista sanon minä, ettän evankeliumin sanasta
tunnen ja uskon Jumalan lähettäneen poikansa
mailmaan, vapahtamaan meitä synnistä ja kuolemasta. Tässä on nyt tehdä uusi asia, josta ei
tiedä järki, ei viisaat, eikä lainlaatiat, eikä yksikään ihminen. Se on salaisuuteen kätketty viisaus. Jumaluusopissa vaaditaan siis välttämättömästi usko työtä ennen. Koska siis vastustajamme panevat vastaamme raamatun lauseita
laista ja töistä ja yhtenään tyrkyttävät eteemme
sanoja tehdä ja vaikuttaa, niin vastaa: nämät
sanat tuossa ovat jumaluusopin piirissä, eikä
luonnon eli siveyden alalla; jos ne taas ovat
luonnon eli siveyden alalla, on niillä siinä oma
merkityksensä; mutta jos niitä käytetään jumaluusopillisessa piirissä, niin yhdistä niihin
myös oikia käsitys ja hyvä tahto, jota ei ihmisjärki käsitä, siten ymmärrettäköön jumaluusopissa sana tehdä aina uskovaisesta tekemisestä, niin että uskovainen tekeminen on toinen piiri ja ikään kuin uusi valtakunta, kuin siveydellinen tekeminen. Koska siis me jumaluusoppineet puhumme tekemisestä, on meidän välttämättä puhuminen uskovaisen tekemi-

sestä, kuin yksin usko on jumaluusopissa oikia
käsitys ja hyvä tahto.
154. Tätä ohjetta noudatetaan somasti
Hebr. 11 luvussa. Siinä nimitellään pyhästä
raamatusta monia ja monikahtoja pyhäin töitä,
niinkuin Davidista, joka tappoi jalopeuran ja
karhun, tappoi Goliatin. Siinä katselee tyhmä
aasi, järkiniekka, työn ulkomuotoa, kuten lehmä uutta porttia. Mutta tätä työtä on sinun niin
katsominen, ettäs ensin tutkit, millinen ihminen David oli, ennen kuin hän teki sellaisen
työn, tietysti sellainen, jonka sydän luotti Herraan, Israelin Jumalaan, kuten teksti 1 Sam. 17
selkiästi sanoo: Herra, joka minun pelasti jalopeuran ja karhun käsistä, hän pelastaa
minun tämän Filistealaisen käsistä. Ja sitte:
sinä tulet minun tyköni miekalla, keihäällä
ja kilvellä, vaan minä tulen sinun tykös
Herran Sebaotin, Israelin sotaväen Jumalan
nimeen, jonka sinä pilkannut olet. Tänäpänä antaa Herra sinun minun käsiini, että
minä lyön sinun, ja otan sinun pääs sinulta
pois – – Ja koko tämän seurakunnan pitää
ymmärtämän, ett'ei Herra auta miekan eli
keihään kautta. Niin näet siis, että hän oli
vanhurskas ja Jumalalle otollinen sekä myös
uskossa urhollinen ja luja, ennenkuin hän teki
sellaisen työn. Sentähden ei ole Davidin tekeminen tekemistä luonnon taikka siveyslain piirissä, vaan se on uskovainen tekeminen.
155. Samoin puhuu sama epistola Abelista, että hän uskossa uhrasi Jumalalle paremman uhrin, kuin Kain. Jos järkiniekat sattuvat
lukemaan tätä paikkaa, niinkuin se on 1 Moseksen kirjassa (kussa yksinkertaisesti mainitaan, että kumpiki, Kain ja Abel, uhrasi lahjoja, ja että Herra katsoi leppyisesti Abelin ja hänen uhrinsa puoleen), kohta tarttuvat näihin sanoihin: uhrasi lahjan, Herra katsoi leppyisesti Abelin uhrin puoleen, ja huutavat: tuossas kuulet ja näet Jumalan katsovan lahjaa,
sentähden vanhurskauttavat työt. Niin luulevat
siis nämät saastaiset siat, että vanhurskaus on
siveydellinen asia, ja katsovat ainoastansa työn
muotoa, eikä työtä tekevän sydäntä, koska hei-

dän kuitenkin itse täytyy maallisessa viisaudessa katsoa ei paljasta työtä, vaan tekiän hyvää tahtoa. Mutta tässä rippuvat he kiinni ainoastansa näissä sanoissa: uhrasivat lahjoja,
huomaamata, että teksti 1 Moseksen kirjassa
selvästi sanoo Herran katsoneen ensin Abelin
personan puoleen, joka oli otollinen uskon tähden, ja sitte vasta hänen lahjansa puoleen. Me
puhumme sentähden jumaluusopissa uskovaisten töitä, uhreista, lahjoista, niitä sanon minä,
joita on tehty ja uhrattu uskossa, samoin kuin
Hebr. Epistolaki (11: 4) selittää sanoen: uskon
kautta Abel uhrasi Jumalalle suuremman
uhrin kuin Kain, uskon kautta Enok otettiin
pois, uskon kautta tuli Abraham Jumalalle
kuuliaiseksi. Ebr. 11 luvussa on meillä siis
ohje, kuinka niitä vastattakaan, jotka väittävät,
että töitä on tehtävä, nimittäin näin: hän teki
sen eli sen työn uskossa, ja niin vastaat kaikkiin heidän kysymyksiinsä.
156. Tästä on selvä, että työt jumalallisissa
asioissa ovat ilman uskoa kelpaamattomat,
vaan että uskon pitää käymän tekemistä ennen.
Sillä ilman uskoa on mahdotonta Jumalalle
kelvata, vaan joka Jumalan tykö tulla tahtoo,
sen pitää uskoman häneen. Tästä syystä hän,
Ebr. 11, sanoo Abelin uhranneen Jumalalle
suuremman uhrin, kuin hän uskoi; Abelin työ
ja uhri kävi siis uskosta. Kaikilla sitä vastaan,
kuin hän oli jumalaton ja ulkokullattu, ei ollut
yhtään uskoa armoon, vaan sula oman vanhurskauden luulo, sentähden oli hänen työnsäkkin, jolla pyysi kelvata Jumalalle, ulkokullainen ja epäuskon työ. Sentähden täytyy itse
vastustajainki myöntää, että kaikissa pyhäin
töissä usko pannaan etten ensin, jonka tähden
työt kelpaavat. Sentähden on sana tekiä jumaluusopissa uusi ja tietää toista, kuin siveyslaissa.
157. Sitte eroitamme myös uskon näin
muodoin, että paikoin puhutaan uskosta ilman
töitä, paikoin työn kanssa yhteydessä. Sillä
niinkuin työn tekiä erinkaltaisesti puhuu työstänsä, ja puutarhuri puusta taikka paljaanansa
taikka hedelmää kantavana, niin p. Henkikin

puhuu raamatussa erinkaltaisesti uskosta, välistä uskosta itsessänsä, välistä töissä vaikuttavana. Uskosta itsessänsä on puhe, koska raamattu puhuu vaan vanhurskaudesta eli vanhurskautetuista, niinkuin Rom. Ja Gal. Epistolista nähdään. Mutta koska raamattu puhuu
palkinnoista ja töistä, silloin puhutaan uskosta,
joka on yhdistetty töitten kanssa. Tästä kerromme muutamia esimerkkejä: usko, joka
rakkauden kautta työtä tekee, Gal. 5: 6. Tee
se, niin sinä saat elää, Luukk. 10: 28. Jos
sinä tahdot elämään sisälle käydä, niin pidä
käskyt, Math. 19: 17. Ihminen, joka ne tekee, hän elää niistä, Gal 3: 12. 3 Mos. 18: 5.
Lakkaa pahasta, ja tee hyvää, Ps. 34: 15.
Koska näissä eli samallaisissa paikoissa (joita
raamatussa on lukemattomia) puhutaan tekemisestä, niin raamattu aina puhuu tekemisestä
uskossa; niinkuin koska se sanoo: tee se, niin
sinä saat elää, tietää se: katso ensin, kuinka
tulisit uskovaiseksi, saisit oikian mielen ja hyvän tahdon, se on, uskon Kristuksen päälle ja
saatuas sen tekisit töitä.
158. Mikä ihme siis, jos palkinnoita ja ansioita luvataan elävälle eli vaikuttavalle uskolle, millinen Abelin oli, taikka töille, joita uskossa tehdään? Miksi ei puhuisi raamattu monella tapaa uskosta, koska se puhuu monella
tapaa Kristuksestaki, joka yhtä haavaa on Jumala ja ihminen, nimittäin, milloin koko hänen
personastansa, milloin taas molemmista hänen
luonnoistansa erittäin, välistä jumaluudesta,
välistä miehuudesta. Jos se puhuu hänen luonnoistansa erittäin, niin silloin on puheena Kristus nimen oman. Mutta jos se puhuu jumaluudesta, yhdistettynä miehuuden kanssa yhteen
personaan, niin se puhuu jakamattomasta yhteenliitetystä Kristuksesta. Kouluviisaat ovat
säätäneet ohjeen, jota käytetään omaisuuksien
jakamisesta (yhteisyyttämisestä, communicatio
idiomatum), että nimittäin hänen jumaluutensa
ominaisuudet omistetaan hänen miehuutensa
luonnolle. Se on havaittava monin paikoin pyhässä raamatussa. Luukk. 2: 12 kutsuu enkeli
lapsen, joka syntyisi neitsy Maariasta, ihmisten vapahtajaksi, ja enkelein sekä ihmisten yh-

teiseksi Herraksi, ja 1: 32 Jumalan pojaksi.
Tästä syystä taidamme aivan toden sanoa:
tämä lapsi, joka makaa seimeessä ja neitseen
helmassa, on luonut taivaan ja maan, on enkelein Herra. Tätä tosin puhun ihmisestä, mutta
ihminen tässä tilassa on ihan uusi sana, johon,
niinkuin järkiniekatkin itse tunnustavat, on suljettu jumaluus, se on, tämä jumala, joka tuli ihmiseksi, on luonut kaikki. Luominen kai omistetaan ainoalle jumaluudelle, sillä ei miehuus
luo, ja kuitenkin sanotaan oikein: ihminen on
luonut; sillä jumaluus, joka yksin luo, on ottanut päällensä miehuuden, ja sentähden on miehuus osallinen jumaluuden omaisuuksista ja
jumaluudesta. Josta syystä myös ihan oikein ja
raamatun mukaan sanotaan: tämä Jesus johdatti Israelin kansan Ekyptistä, löi Faraon ja on
tehnyt kaikki ihmeet mailman alusta asti y. m.
159. Koska sentähden raamattu sanoo: jos
tahdot elämään sisälle käydä, niin pidä Jumalan käskyt; tee se, niin saat elää y. m.,
niin on ensin tarkastettava, millisestä pitämisestä ja tekemisestä puhutaan. Sillä näissä ja
samallaisissa paikoissa, kuten olen sanonut,
puhutaan uskosta kokonaisuudessansa (vaikuttavana rakkauden kautta), eikä uskosta itsessänsä eli paljaana. Lause: tee se, niin sinä saat
elää tietää siis: sinä saat elää tämän tekemises
tähden uskossa, eli: tämä tekeminen antaa sinulle elämän paljaan uskon tähden. Tällä muotoa omistetaan vanhurskauttaminen yksin uskolle, niinkuin luominen jumaluudelle, ja kuitenkin niinkuin sanotaan oikein, että Jesus
Maarian poika on kaikki luonut, samate omistetaan myös vanhurskauttaminen vaikuttavalle
uskolle eli tekemiselle uskossa. Sentähden ei
ole kuitenkaan järkiniekkain ja ulkokullattuin
kanssa ajateltava, että työt itsestänsä ja töinä
vanhurskauttavat, eikä että ansioita ja palkinnoita luvataan töille, joita tehdään siveyslain
mukaan, vaan sellaisille töille, joita uskossa
tehdään.
160. Sallikaamme siis p. Hengen puhua
raamatussa uskosta paljaaltansa taikka itsessänsä eli yhdistettynä töitten kanssa. Uskon

kaikki ovat, mitä töille omistetaan. Sillä työt
ovat tarkattavat ei niin kuin ne järjen eli mailman mielestä näkyvät, vaan niin, kuin raamattu puhuu niistä. Usko on jumaluusopissa aina
töitten jumaluus, ja niin hajoitettu kautta töitten, kuin jumaluus kautta Kristuksen miehuuden. Joka sormin tulihohtavassa raudassa tulta
liikuttaa, hän liikuttaa myös rautaa. Niin myös
joka käsin rupee Kristukseen, hän rupee totisesti Jumalaan. Usko on töissä (niin sanoakseni) kaikki kaikissa. Abrahami kutsutaan uskovaiseksi, kuin usko oli levinnyt koko Abrahamiin, niin että, koska näen Abrahamin tekevän
töitä, en näe lihallista taikka raatavaa, vaan uskovaisen Abrahamin.
161. Näitä teroitan sentähden niin uutterasti, että selvästi opettaisin uskon opin, ja sitte, että oikein ja huokiasti osaisimme vastata
vastustajaimme mutkiin, jotka toisihinsa sekoittavat maallisen viisauden ja jumaluusopin,
ja tekevät työt siveyslain jälkeen hengellisiksi
töiksi. Hengellinen eli kristillinen työ on uskon
työ; niin on myös oikia kristitty uskovainen ihminen. Samate on myös oikia käsitys ja hyvä
tahto jumaluusopin kannalta katsottu semmoinen järki ja tahto, johon usko on kauttaaltansa
tunkenut. Usko on siis jumaluus työssä, personassa ja jäsenissä, ja samallansa myös vanhurskauttamisen ainoa perustus, joka sitte
myös omistetaan työlle uskon tähden. Ijankaikkinen ja ääretön voima omistetaan Kristukselle ihmisenä ei miehuuden, vaan jumaluuden tähden. Sillä yksin jumaluus on luonut
kaikki, miehuuden auttamata. Ei myös voittanut miehuus syntiä ja kuolemaa; vaan matoon
kätketty onki, johon perkele tarttui, voitti ja
nieli perkeleen, joka tahtoi niellä madon. Sentähden ei olisi paljas miehuus tässä mitään toimittanut, mutta miehuuden kanssa yhdistetty
jumaluus teki sen yksin, ja miehuus jumaluuden tähden. Samate vanhurskauttaa uskokin
yksin ja tekee kaikki, ja kuitenkin omistetaan
se myös töille, mutta vaan uskon tähden.
162. Nämät sanat: tehdä, vaikuttaa ovat
siis kolmella tavalla ymmärrettävät, luonnolli-

sesti, ihmisjärjen siveyslain jälkeen, ja raamatun jälkeen. Järkiniekat miettivät vielä sellaisiaki töitä, joista sanoivat, ett'eivät olleet hyviä
eikä pahoja. Luonnollisissa asioissa ja siveyslain suhteen ymmärretään ne sanat luonnollisessa mielessä ja merkityksessänsä. Mutta raamatussa eli jumaluusopissa on niillä uusi nimi
ja merkitys. Tekiöitä siveyslain jälkeen ovat
siis kaikki ulkokullatut, jotka tahtovat vanhurskautettaa laista, joilla on myös väärät ajatukset
Jumalasta, joita vastaan Paavali tässä puhuuki.
Sillä heillä on tekeminen eli työt, alkuansa oikiassa käsityksessä ja hyvässä tahdossa ihmismielen jälkeen, joka siis pitääki ne järjellisesti
siveellisinä. Hurskasten työt ovat sitä vastaan
hengellisiä ja kelpaavat Jumalalle, kuin ne lähtevät uskosta.
163. Koska siis raamatussa luet isistä, profeettoista, kuningoista, että tekivät vanhurskautta, herättivät kuolleita, voittivat valtakuntia y. m., niin muista semmoiset ja samallaiset
lauseet olevan selitettävät raamatun puheen
mukaan, niinkuin Ebr. Epistola 11 luk. Selittää
että: he ovat uskon kautta tehneet vanhurskautta, uskon kautta herättäneet kuolleita,
valtakunnat voittaneet, niin että usko ikään
kuin tekee ja antaa tekemiselle muodon, ja tätä
eivät voi vastustajammekaan kieltää, jos vaan
ovat täysijärkisiä. Heillä ei myös ole, mitä sitä
vastaan sanoisivat. Huutaa he kai osaavat, että
raamattu puhuu tekemisestä ja vaikuttamisesta,
mutta me vastaamme aina, että se puhuu tekemisestä uskossa. Sillä järjen pitää ensin tulla
valaistuksi uskolta, ennenkuin se mitään vaikuttaa. Mutta koska sinulla on totinen Jumalan
tunto, ja ikään kuin oikia uusi järki, niin työ
sen kanssa yhdistetään, niin että, mitä uskolle
omistetaan, se sitte töillekkin omistetaan, mutta vaan paljaan uskon tähden.
164. Se on sentähden suuresti hyödyllinen,
että raamatun lukiat hyvin opettelevat itseänsä
eroittamaan totisen tekemisen ulkokullaisesta,
ja järjen mieliset työt autuuden oppiin kuuluvasta tekemisestä. Sillä koska he nämät eroitukset tekevät, niin he helposti osaavat selittää

kaikki paikat, joissa näkyisi töitten vanhurskautta vaadittavan. Mutta totinen tekeminen on
se, joka uskossa tapahtuu, joka ei ole hänellä,
joka etsii vanhurskautta laista. Kirottu on sentähden jokainen lain tekiä ja ulkonaisesti (järjen) pyhä, sillä hän on Jumalaa vastaan omassa
luulovanhurskaudessansa, koska hän tahtoo ihmistahdon ja järjen kautta vanhurskautettaa, ja
ei tee kuitenkaan tekemisellänsä lakia. Ja tämän kutsuu Paavali rippumiseksi lain töissä, se
on, sanoo ulkokullatun tekevän lakia, eikä kuitenkaan tekemisellänsä tekevän sitä; sillä he
ymmärtävät tekemisen järjen ja maallisen viisauden jälkeen, joka ei autuus-opissa ensinkään kelpaa. Paljon tosin tekevät, mutta omasta röykkeydestänsä ilman valaistua järkeä ja
hyvää tahtoa, se on, paitsi Jumalan tuntoa ja
uskoa, niinkuin fariseus Luukk. 18, ja Paavali
ennen kääntymistänsä. He ovat siis sokiat ja
erehtyvät, ja pysyvät kirouksen alla.
165. Minä muistutan sentähden vielä, että
ne lauseet töistä ja palkasta, joita vastustajamme panevat raamatuista meitä vastaan, aina
ovat selitettävät hengellisesti. Jos siis pannaan
vastaan Dan. 4: 24 tämä lause: päästä sinuas
vapaaksi pahoista töistäs laupiudella vaivaisia kohtaan, on kohta kielioppia kysyttävä, ei
tuota järjen jälkeen laillista, vaan hengellistä.
Se opettaa, että päästäminen tässä tietää päästämistä ei paljaassa siveydellisessä mielessä,
vaan uskon kautta. Sillä pyhässä raamatussa
vaaditaan työn edellä hyvää tahtoa ja oikiaa
käsitystä, ei järjen mukaista siveydellistä, vaan
hengellistä, ja se on usko. Näin voit helposti
tukkia järkiniekkain suun. Sillä itsekkin ovat
he vaaditut myöntämään, että jokainen hyvä
työ lähtee vapaasta hyvästä tahdosta. Sen ovat
oppineet Aristoteleen kirjoista. Jos nyt tämä
maallista viisautta katsoen on totta, niin pitää
paljo enää hengellisellä alalla työn edellä oleman hyvän tahdon ja oikian käsityksen uskon
kautta. Sitä tarkoittavatki kaikki käskevät sanat, niin myös kaikki ne sanat, jotka opettavat
lakia, niinkuin Ebr. Epistolan 11: 4 selkiästi selittää: uskon kautta Abel uhrasi y. m.

166. Ja olkoon, ett'ei tämä selitys olisikkaan tarpeeksi tydyttäväinen, vaikka se on varsin varma, niin olkoon kuitenki tämä vissein
päätodistus aina kristittyin silmissä vastoin
kaikkia, en sano yksin vastustajain, vaan itse
perkeleenki kiusauksia ja mutkia, että hyvin
käsittäisivät pään, nimittäin Kristuksen. Olkoon niinkin, että järkiniekat ovat minua näppärämmät, ja että he niin kumoovat ja solveevat minun todistuksillansa töiden eduksi uskoa
vastaan, etten ollenkaan osaa selvittää itseäni
(vaikka tämä on heille mahdoton), niin sitteki
kunnioitan ja uskon yhden Kristuksen mielemmin, kuin annan heidän eksyttää itseni kaikilla
niillä lauseilla, joita he esiin tuovat pystyttääksensä töiden vanhurskautta uskon oppia vastaan.
167. Sentähden on heitä yksinkertaisesti
vastattava näin: tässä on Kristus, tuossa raamatun todistukset laista ja töistä. Mutta Kristus on
raamatun ja kaikkein töitten Herra. Hän on
myös taivaan, maan, sabbatin, temppelin, vanhurskauden, elämän, vihan, kuoleman ja suoraan kaikkein Herra, ja hänen apostolinsa Paavali saarnaa, että hän on tehty synniksi ja kiroukseksi minun edestäni. Minä kuulen siis,
ett'ei mikään muu keino voinut pelastaa minua
synnistä, kuolemasta ja kirouksestani, kuin hänen kuolemansa ja verensä. Siitä siis varmimmasti ja vakaimmasti päätän, että Kristus oli
itse omassa ruumiissansa vaadittu voittamaan
minun syntini, kuolemani ja kiroukseni, eikä
lain taikka minun työni. Mutta järkikin on
luonnollisesti vaadittu myöntämään ja sanomaan, ett'ei Kristus ole lain taikka minun työni, ett'ei hänen verensä ja kuolemansa ole yhtä
kuin ympärileikkaus, seremoniain pitäminen,
saatikka sama kuin munkkikaappu, kaljupää,
paasto, lupaus, ett'ei hänen voittonsa, jonka
hän minulle lahjoitti, ole sama kuin Kartusianimunkki. Jos siis hän on lunastukseni hinta,
jos hän on tehty synniksi ja kiroukseksi, vanhurskauttaaksensa ja siunataksensa minua, en
huoli raamatun lauseista, jos niitä latelisit
vaikka tuhansin puolustaakses töitten vanhurskautta uskon vanhurskautta vastaan, ja yhte-

nään riekuisit, että raamattu puhuu itseänsä
vastaan. Minulla on puolellani raamatun tekiä
ja Herra, ja hänen puolellansa seison mielemmin, kuin uskon sinun. Mahdotonta on kuitenkin, että raamattu puhuisi itseänsä vastaan. Sen
se tekee ainoasti tyhmäin ja paatuneitten ulkokullattuin mielestä. Mutta hurskasten ja ymmärtäväisten mielestä todistaa se Herransa
puolesta. Katso siis, kuinka saisit raamatun sopimaan yhteen, jonka nyt sanot puhuvan itseänsä vastaan; minä pidän raamatun tekiän
puolta ja olen kukistamattomana pysyvä.
168. Jollet siis ole tarpeeksi oppinut, sovittamaan ja selittämään sellaisia raamatun lauseita, jotka puhuvat töistä, ja olet kuitenki vaadittu kuulemaan vastustajain väitteitä, jotka
yhtäpäätä sellaisia lauseita etees tyrkyttävät,
niin vastaa suoraan näin: sinä tyrkytät tyrkyttämistäs eteeni palveliain, se on, raamatun, mutta et kokonansa, etkä mahtipontevampaa osaa
siitä, vaan ainoasti muutamia lauseita töistä;
tämän palvelian annan sinulle, minä taas ripun
Herrassa, joka on raamatun kuningas, joka on
tehty minulle ansioksi ja hinnaksi, jonka tähden minä saan vanhurskauden ja autuuden.
Hänen käsitän ja hänessä ripun, ja jätän sinulle
työt, joita et kuitenkaan ole koskaan tehnyt.
Tällaista selitystä ei voi perkele eikä yksikään
tekopyhä ryöstää sinulta eikä kumota. Sitte
olet myös turvattu Jumalankin edessä. Sillä sydämmes pysyy kiinnitettynä esineessä, jonka
nimi on Kristus, joka on ristiinnaulittu ja kirottu, ei itsensä edestä, vaan meidän edestämme,
kuten teksti, Gal. 3: 13, sanoo: hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Tätä lausetta
yhtenään tyrkykytä ja pane kaikkia lauseita
vastaan laista ja töistä, ja sano: kuuletkos, saatana, sitä? Silloin täytyy hänen välttää, sillä
hän tietää Kristuksen olevan Herransa.
11 v. Mutta ett'ei kenkään vanhurskaaksi tule Jumalan edessä lain kautta, se
on tiettävä; sillä vanhurskaan pitää elämän uskosta.
169. Toinen todistus, jonka hän on ottanut
profeetan Hab. 2: 4, on sangen painava ja selkiä todistus, jonka Paavali asettaa kaikkia op-

peja vastaan laista ja töistä, ikään kuin sanoisi:
mihinkä on pitkällinen väite tarpeesta? Tässä
minä kerron profeetan selkiän todistuksen, jota
ei kukaan taida moittia: vanhurskaan pitää
elämän uskosta. Jos uskosta, niin ei siis laista,
kuin ei laki ole uskosta. Mutta sanan usko ottaa Paavali työt ulossulkevasta ja töitä vastaisesta ymmärryksestä. Järkiniekat, aina tapaansa valmiita vääntämään raamattua, kääntävät
tämänkin paikan nurin näin: vanhurskas elää
uskosta, kaiketi elävästä, vaikuttavasta tahi
rakkaudella muodostetusta uskosta. Mutta jos
usko on tähän suuntaan muodoton, niin ei se
vanhurskauta. Tämän selityksen ovat itse keksineet ja tekevät sillä väkivaltaa profeetan sanoille. Jos kutsuisivat oikian ja raamatussa selitetyn uskon muodostetuksi, taikka niinkuin
Paavali, vilpittömäksi, minkä Jumala uskoksi
kutsuu, niin ei tällainen heidän selityksensä
pahentaisi minua. Sillä silloin ei asetettaisi uskoa rakkauden vastakohtana, vaan turhan luulo-uskon vastakohtana. Ja semmoisen eroituksen me teemme oikian uskon ja turhan luulon
vaiheella. Luulo-usko on, joka kuulee Jumalasta, Kristuksesta ja kaikista hänen miehuuden ottamisensa ja lunastuksensa salaisuuksista, ja käsittää nämät kuultut kappaleet, ja osaa
puhua niistä sangen kauniisti eikä kuitenkaan
ole muuta, kuin sulaa luuloitusta ja turhaa luuloa, josta jää sydämmeen ainoastansa pärinä
evankeliumista, josta hän paljon lörpöttää, eikä
kuitenkaan ole totinen usko, kuin ei se uudista
eikä muuta sydäntä, ei luo uutta ihmistä vaan
jättää hänen entiseen mieleensä ja oloonsa.
Tämmöinen usko on sangen vahingollinen, ja
olla sitä vajalla olisi parempi; ja luonnollinen
viisas, hyväin tapain opettaja, on parempi,
kuin sellainen ulkokullattu, jolla tällainen usko
on.
170. Jos he siis jakaisivat uskon kahdeksi:
muodostetuksi ja vääräksi eli luulo-uskoksi,
niin sellainen jako ei pahentaisi minua. Mutta
he puhuvat uskosta, joka on muodostettu rakkaudella, ja tekevät uskon sillä tapaa kahdellaiseksi: muodottomaksi ja muodotetuksi. Tätä
myrkyllisintä ja saatanallista selitystä vihaan

minä sydämmestäni. He sanovat: vaikka sinulla on sydämmeen vuodatettu usko, joka onpi
pyhän Hengen lahja, ja siihen lisäksi ansaittu
usko, jonka monilla uskon harjoituksilla laitamme itsellemme, niin on sentään kumpiki
muodoton, ja saa muodon rakkaudesta. Usko
on siis, uneksivat he, ikäänkuin kuva eli kallis
kappale pimeydessä, joka vasta sitte nähdään,
kuin valkeus, se on, rakkaus tulee. Ja väin on
siis rakkaus uskon muoto, ja usko paljas aine,
jonka rakkaus muodostaa. Tämä on arvata rakkauden uskoa paremmaksi, ja omistaa vanhurskauden ei uskolle, vaan rakkaudelle, kuin
sillä itsellä on suuremmassa määrässä se omaisuus, joka hänellä on jonkun toisen tähden.
Sentähden kuin eivät omista vanhurskautta uskolle muuten kuin rakkauden tähden, niin eivät
omista uskolle mitään ollenkaan.
171. Vielä sanovat Kristuksen evankeliumin kukistajat, että sydämmeen vuodatettu
usko, jota ei saada sanan kuulosta taikka vaikuteta muulla harjoituksella, vaan on pyhän
Hengen luoma sydämmessä, saattaa olla yhdessä kuolettavan synnin kanssa, ja että se taitaa olla pahimmillakin ihmisillä. Sentähden on
se, jos se yksinänsä on, laiska ja hyödytön,
vaikka se ihmeitäki tekisi. Näin he riistävät uskolta hänen virkansa ja omistavat sen rakkaudelle, niin ett'ei usko kelpaa mininkään, jollei
se saa muotoansa, rakkautta. Sentähden olisi
usko, tuo kurja avu, tämän järkiniekkain vahingollisen keksinnön mukaan, muodoton sekasotku, ilman työtä, vaikutusta ja elämää, ja
vaan aine, josta jotakin saa. Nämät kaikki
unelmat ovat häväistyksiä Jumalaa vastaan ja
saatanallisia. Ne pimittävät ja kukistavat uskon
opin kokonansa, ja repäsevät pois Kristuksesta, välimiehestä ja uskosta, joka hänen käsittää. Sillä jos rakkaus on uskon muoto, kuten
lörpöttävät, niin olen kohta vaadittu tunnustamaan, että rakkaus on pää ja paras kappale
kristin uskossa, ja sysään Kristuksen, hänen
verensä, haavansa ja kaikki hyvät työnsä syrjään, ja ripun rakkaudessa, rakastan ja rupeen
puuhaamaan tekemisessä lain jälkeen järjen
mukaan, niinkuin paaviki, pakanallinen viisas

taikka Turkki.
172. Mutta pyhä Henki, joka antaa kaikille
suun ja kielen, osaa itsekki puhua. Hänkin olisi
taitanut sanoa, niinkuin järkiniekatki lörpöttävät: vanhurskas elää muodostetusta uskosta.
Mutta ehdon tahdon jättää hän sen pois ja sanoo: vanhurskaan pitää elämän uskosta.
Menköön siis järkiniekat pahaan paikkaan jumalattoman ja vahingollisen selityksensä kanssa. Me tahdomme pitää ja ylistää tätä uskoa,
jonka Jumala uskoksi kutsui, millinen on oikia
ja vissi usko, joka ei epäile Jumalasta, eikä hänen lupauksistansa, eikä syntein anteeksi saamisesta Kristuksen kautta, niin että saatamme
pysyä turvattuina ja suruttomina esineessämme, Kristuksessa, ja pitää silmissämme välimiehen kärsimisen ja veren ja kaikki hänen
hyvät työnsä. Paljas usko, joka käsittää Kristuksen, on ainoa keino, joten emme salli temmata sitä pois silmistämme. Sentähden tulee
meidän heittää pois tämä vahingollinen selitys
ja käsittää tämä raamatun lause paljaasta uskosta. Sen osottaa Paavaliki, koska hän seuraavalla tavalla väännehti muodostettua uskoa
vastaan:
12 v. Mutta laki ei ole uskosta.
173. Järkiniekat sanovat: vanhurskas elää,
jos usko on muodostettu. Paavali päin toisin:
laki ei ole uskosta. Mutta mitä on laki? Eikö se
myös vaadi rakkautta? Vallanhan vaan rakkautta laki käskeeki, kuten raamattu sanoo: sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalaas kaikesta sinun sydämmestäs. Mth. 22:
37; niin myös: ja teen laupiuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat (5 Mos. 5:
10); näissä kahdessa käskyssä rippuvat laki
ja profeetat (Mth. 22: 40). Jos siis rakkautta
vaativa laki sotii uskon kanssa, niin ei sitte
rakkauskaan ole uskosta. Näin nyt Paavali selvästi kumoo järkiniekkain keksimän selityksen
muodostetusta uskosta ja puhuu paljaasta uskosta, jättäen lain oheen. Mutta jos laki jätetään oheen, sitte jätetään oheen rakkauski ja
kaikki, kuin lain ovat, ja jäljille jää paljas
usko, joka vanhurskauttaa ja tekee eläväksi.

174. Paavali näyttää tällä selkiällä profeetan lauseella, ett'ei suoraan sanottu kukaan saa
Jumalalle kelpaavaa vanhurskautta ja elämää,
vaan uskovainen, joka voittaa vanhurskauden
ja elämän ilman lakia ja rakkautta uskosta.
Syynä on: laki ei ole uskosta, se on, laki ei ole
usko eikä uskoa, sillä ei laki usko; lain työt eivät liion ole usko. Niin laki on siis perin toinen
kuin usko, niinkuin lupauskin on toinen, kuin
laki. Sillä lupausta ei käsitetä tekemisellä, vaan
uskomisella.
175. Niinkuin maallisessa viisausopissaki
jakamisessa ensin eroitetaan asian luonto sen
ominaisuudesta, samate eroitetaan myös jumaluusopissa lupaus laista ja seuraavaisesti myös
usko töistä niin kauvaksi, kuin taivas on maasta. Mahdotonta on siis, että usko olisi laista;
sillä usko rippuu yksistänsä lupauksessa, vastaanottaa ainoastansa ja tuntee Jumalan ja toimii alituisessa Jumalan lahjain vastaanottamisessa. Laki ja työt päin vastoin tekevät ja antavat Jumalalle, niinkuin Abeli uhraavana antoi
Jumalalle, mutta uskovaisena ottaa Jumalalta.
Paavali päättää siis Habakukin lauseesta sangen väkevästi että vanhurskas elää yksin uskosta, kuin ei laki ole uskoa. Sillä laki ei ole
lupaus, vaan usko rippuu lupauksessa ja nojaa
siihen. Niinkuin siis laki ja lupaus eroitetaan,
niin työtkin ja usko. Tästä syystä on järkiniekkain selitys jumalaton ja väärä; sillä he yhdistävät lain yhteen uskon kanssa ja panevat lain
uskon siaan.
176. Mutta Paavali puhuu alati niistä, jotka
tahtovat tehdä lakia järjen eikä raamatun mukaan. Mutta mitä ikänä raamattu puhuu hyvistä
töistä, niin se aina omistaa ne uskolle yksinänsä.
Vaan ihminen, joka ne tekee, hän elää
niissä.
177. Tämän lauseen pidän älykkäänä pilanlaskuna. Mutta myönnän sentään, että sen
voi siveydellisesti selittää, että nimittäin ne,
jotka siveydellisesti, se on, ilman uskoa, pitävät lain, saavat elää siitä, se on, ei heitä rangaista, vaan saavat sen kautta ruumiillisia palkintoja. Mutta minä ymmärrän tämän lauseen

sanotuksi yleiseltä kannalta, samate kuin tämänki Kristuksen sanan: tee se, niin sinä saat
elää (Luukk. 10: 28), niin että se on pilkkaamista: teeppäs vain niin! Mutta tässä tahtoo
Paavali osottaa, mikä tyysten ja nimen oman
on lain ja evankeliumin vanhurskaus. Lain
vanhurskaus on täyttää lakia, tähän suuntaan:
ihminen, joka ne tekee, hän elää niissä. Uskon vanhurskaus on uskoa, kuten kuuluu: vanhurskas elää uskosta. Laki vaatii siis meitä
jotain Jumalalle antamaan. Mutta usko ei vaadi
meiltä töitä, eli tekemään Jumalalle mitään,
vaan uskaltaen hänen lupaukseensa ottamaan
Häneltä. Lain vielä on siis parhaimmallansa
tehdä työtä, uskon jälleen, suostua lupauksiin,
kuin usko on lupauksen uskominen, työ on lain
tekeminen. Paavali viipyy siis sanassa tehdä ja,
selkiästi näyttääksensä, mikä on lain vanhurskaus, mikä uskon, panee hän lupauksen ja lain,
uskon ja työt toinen toistansa vastaan. Ei laista, sanoo hän, muuta seuraa kuin tekeminen,
mutta usko on tätä päinvastoin ja suostuu lupaukseen.
178. Nämät neljä pitää siis täydellisimmästi oleman eroitetut. Sillä juuri kuin lailla
on oma virkansa, niin lupauksellakin. Lakiin
kuuluu tehdä, evankeliumiin uskoa. Yhtä paljon kuin siis laki ja lupaus ovat eroitetut, saman verran ovat tehdä ja uskoakkin, jos tekeminen ymmärrettäisiin tekemisestä jumaluus
opinkin mielessä. Sillä Paavali on toisessa piirissä. Hän teroittaa siis eroitusta tekemisen ja
uskomisen vaiheella, eroittaaksensa rakkauden
uskosta ja julistaa, että usko yksin niin vanhurskauttaa, ett'ei laki, joko se tehdään ulkonaisesti eli hengellisesti, taikka ei ollenkaan,
ensinkään vaikuta vanhurskauttamiseksi, kuin
laki kuuluu tekemiseen, mutta usko ei ole
luontoa, vaan peräti erilaista, jota vaaditaan,
ennen kuin laki tehdään. Kuin nyt ensin on
usko, niin sitte saa työkin yhdistyä sen kanssa.
179. Usko siis vanhurskauttaa aina ja eläväksi tekee, eikä ole kuitenkaan koskaan yksinänsä, se on, laiskana, ei niin ymmärrettynä
kuin se ei pysyisi paikallansa ja virassansa; sillä se vanhurskauttaa lakkaamata, vaan niin että

se juuri kuin ilmestyy lihassa ja tulee ihmiseksi, se on, ei se ole eikä pysy laiskana ja ilman
rakkautta. Samaten on Kristus jumaluuden
puolesta jumalallinen olento eli persona ja
ijankaikkinen ilman alkua, mutta miehuus on
ajassa luotu luonto. Nämät Kristuksen molemmat luonnot ovat eriämättömät ja sekoittumattomat, ja kumpasenkin omaisuus pitää selvään
ymmärrettämän. Miehuuden omaisuus on, että
se on alkanut ajassa, jumaluuden, että se on
ijankaikkinen ilman alkua; ja kuitenkin sopivat
molemmat luonnot yhteen, ja aluton jumaluus
yhdistyy miehuuteen alun kanssa. Kuten minä
vaaditaan eroittamaan miehuus ja jumaluus, ja
sanomaan: miehuus ei ole jumaluus, ja kuitenkin on ihminen Jumala, niin minä tässäkin
eroitan: usko ei ole laki, ja usko tekee kuitenkin työtä. Usko ja työt sopivat siis yhdistyksessä yhteen, ja kuitenkin on kumpasellakin ja
kumpanenkin säilyttää oman luontonsa ja nimenomasen virkansa. Nyt siis ymmärrät, minkätähden Paavali tässä tämän lauseen kertoo,
eroittaaksensa nimittäin uskon mitä kauvimmaksi rakkaudesta.
180. Olkoot siis järkiniekat ja heidän kirottu selityksensä kirotut, ja olkoot kaikki tällaiset heidän uskon nimityksensä: ”muodostettu usko”, ”muodoton usko”, ”ansaittu usko”,
y. m., rohkiasti kirotut perkeleen kummituksina, syntyneet kristinopin ja uskon turmioksi,
Kristuksen häväistykseksi ja sorteeksi ja töiden vanhurskauden pystyttämiseksi. Näin
päättäkäämme, sanon minä, säilyttääksemme
totisen ja oikean uskon töitä siihen sekoittamata. Töitten tulee kaiketi seurata uskoa, mutta
älköön usko olko työt, eikä työt usko, ett'ei
syntyisi sekaannusta, vaan eroitettakoon oikein
lain eli töitten raja ja piiri uskon piiristä.
181. Koska siis uskomme, niin elämme
yksinkertaisesti uskossa Kristukseen, joka on
synnitön, joka vihdoin on verhomme, sovittajamme ja synteimme anteeksi antamus. Ja toisappäin, koska lakia täytämme, niin tosin työtä
teemme, mutta vanhurskautta ja elämää ei ole
meillä. Sillä ei lain virka ole vanhurskauttaa ja
eläväksi tehdä, vaan näyttää syntiä ja kuolet-

taa. Laki kyllä sanoo: ihminen, joka ne tekee,
hän elää niissä. Mutta kussa on lain tekiä, se
on semmoinen, joka rakastaa Jumalaa kaikesta
sydämmestä, j. n. ed. ja lähimmäistä niinkuin
itseänsä? Ei kukaan täytä eli tee siis lakia,
ehkä joku mitä paraiten yrittäisi tehdä sitä,
mutta tehdessänsä ei hän tee, ja pysyy siis kirouksessa. Usko jällen ei tee, vaan uskoo Kristukseen, vanhurskaaksi tekiänänsä. Ihminen ei
elä siis tekemisestä, vaan uskomisesta. Mutta
uskova tekee lain, ja mitä tekemätä jää, saa
hän anteeksi Kristuksen tähden, ja syntiä, kuin
hänessä vielä on, ei lueta hänelle.
182. Paavali panee siis tässä paikassa ja
Rom. 10 l. Lain vanhurskauden uskon vanhurskauden rinnalle, sanoen: ihminen, joka ne
tekee, hän elää niissä; ikään kuin sanoisi:
kaunista olisi, jos lain pitäisimme, mutta kuin
ei sitä kukaan tee, on Kristukseen turvattava,
joka on lain loppu, itsekullenkin uskovaiselle
vanhurskaudeksi. Hän on lain alaiseksi tehty,
että hän lunastaisi meidät, jotka olimme lain
alla. Häneen uskoen saamme pyhän Hengen ja
rupeemme tekemään lakia. Mutta sitä, kuin
emme tee, ei lueta meille uskon tähden Kristukseen. Mutta tulevassa elämässä emme enää
tarvitse uskoa; sillä siellä emme katsele, niinkuin nyt peilistä tapauksessa, vaan kasvoista
kasvoihin, se on, siellä on ijankaikkisen kunnian kirkkaus, jossa saamme nähdä Jumalan,
niinkuin hän on. Siellä sitte on totinen ja täydellinen Jumalan tunto ja rakkaus, oikia käsitys ja hyvä tahto, ei maallisessa vaan taivaallisessa, jumalallisessa ja ijankaikkisessa mielessä. Sillä välin odotamme tässä elämässä hengessä uskon kautta vanhurskauden toivoa. Ne
sitä vastaan, jotka etsivät syntein anteeksi antamusta lain, eikä Kristuksen kautta, eivät tee
koskaan lakia, vaan pysyvät kirouksen alla.
183. Paavali kutsuu siis vain ne vanhurskaiksi, jotka vanhurskautetaan lakia paitsi, lupauksesta eli uskosta lupaukseen. Tehdä lakia
on niin muodoin kuvailtu asia, joka ei uskota
merkitse mitään. Kutka siis töissä rippuvat, ja
ovat tekevinänsä lakia, ne eivät tee, kuin Paavali suoraan päättää, että kaikki lain töissä rip-

puvaiset ovat kirouksen alla, jossa eivät olisi,
jos sen tekisivät. Totta kyllä on, että ihminen,
joka ne tekee, hän elää niissä, se on, siunataan,
mutta sellaista ei ole kussaan. Mutta kuin lain
hyödytys on kahdellainen: kansallinen ja hengellinen, niin saapi hän, joka niin tahtoo, ymmärtää tämän lauseen sovitettuna kansalliseen
suhtaan, näin: ”joka ne tekee, hän elää niissä”,
se on, jos ihminen ulkonaisesti tottelee esivaltaa ja kansallista hallitusta, niin hän välttää
rangaistukset ja kuoleman. Ei maallisella esivallalla ole oikeutta rangaista sellaista eikä
tappaa, vaan sallii hänen elää rangaistuksesta
vapaana. Sellainen on lain kansallinen hyödytys, ja auttaa hillitsemään raakoja ihmisiä.
Mutta tässä ei teroita nyt Paavali tätä hyödytystä, vaan puhuu hengellisistä asioista. Sentähden on välttämätä ajateltava ehtoa, ikään
kuin sanoisi hän: jos ihmiset taitaisivat täyttää
lain, niin he olisivat autuita. Mutta kussa on
niitä? Ei ole siis yhtään ainoaa lain tekiää,
vaan joka ensin on vanhurskautettu ennen ja ilman lakia uskon kautta.
184. Koska siis Paavali kiroo ja sadattelee
niitä, jotka lain töissä rippuvat, ei puhu hän
niistä, jotka uskosta ovat vanhurskautetut,
vaan niistä, jotka ilman uskoa Kristukseen
yrittävät vanhurskautettaa töistä. Tätä muistutan senvuoksi, ett'ei meitä eksyttäisi pyhä Hieronymus, joka Origeneen pettämänä, ei ensinkään ymmärtänyt Paavalia, vaan piti hänen
maallisena lain laatiana. Täten hän siis päätti
näin: pyhät esi-isät, profeetat ja kuninkaat olivat ympärileikatut ja uhrasivat, sentähden pitivät he lain. Mutta jumalatonta on sanoa heidän
olevan ja pysyvän kirouksen alla, sentähden
eivät ole kaikki, jotka rippuvat lain töissä, kirouksen alla. Näin hän sokianpäin tohottaa
mennä Paavalin kirjoihin, ei eroita lain totisia
tekiöitä, uskosta vanhurskautettuja, sellaisista
tekiöistä, jotka ilman uskoa etsivät vanhurskautta laista.
185. Mutta ei Paavali tässä ensinkään vastusta uskosta vanhurskautettuja ja totisia tekiöitä, sillä ne eivät ripu töissä, vaan niitä, jotka eivät ainoasti ole pitämätä lakia, vaan rik-

kovatki sitä vastaan. Sillä laki käskee meitä
pelkäämään, rakastamaan ja uskossa palvelemaan Jumalaa, mutta sitä eivät he itsekkään
tee, vaan säätävät uusia jumalanpalveluksia ja
töitä, joita ei (laki) olekkaan käskenyt, joilla ei
Jumalaa soviteta, vaan pikemmin ärsytetään
vihaan, niinkuin, Mth. 15: 9, sanotaan: turhaan he minua palvelevat, opettain niitä
opetuksia, jotka ovat ihmisten käskyt. He
ovat siis vääriä pyhyyden saastuttajia ja epäjumalanpalvelioita ja tekevät syntiä raskaammin
kuin kukaan muu ensimäistä käskyä vastaan.
Sitte on heissä vielä paha himo, viha ja muita
törkeitä haluja. Lyhyesti, ei heissä ole vähintäkään hyvää, vaan että he ehkä päältä nähden
ovat hurskaita ja ovat olevinansa lain tekiöitä.
186. Mitä siis vanhurskauttamiseen tulee,
niin me uskosta vanhurskautetut, samate kuin
esi-isät, profeetat ja kaikki pyhät, emme ole
töistä eli ripu töissä; mutta minkä verran lihassa olemma, ja meissä vielä on syntiä, sen verran olemma lain alla (ei sentään kirouksen alla,
kuin Kristuksen tähden, jonka päälle uskomme, synnin jätteitä ei lueta meille). Sillä liha
on Jumalan lakia vastaan, ja meihin vielä jäänyt himo on, ei ainoastansa lakia täyttämätä,
vaan sitä vastaan rikkojakin, vieläpä sotiikin
meitä vastaan, ja ottaa meidän vangiksi synnin
laissa, Rom. 7: 23. Mutta jos ei laki pyhissäkään täytetä, vaan rikotaan monissa kappaleissa, kuin heissä vielä on himo jäljillä ja synnin
jätteitä ja monta saastaisuutta, jotka heitä estävät, niin ett'eivät täydellisesti pelkää eikä rakasta Jumalaa, ei auksensa huuda häntä lujalla
uskalluksella, ei kyllin kiitä Jumalaa eikä kunnioita hänen sanaansa, – kuinka paljo vähemmin se sitte täytetään uskosta vanhurskauttomassa ja Jumalasta pois kääntyneessä ihmisessä, joka kaikesta sydämmestä hyljää, ylönkatsoo ja vihaa Jumalan sanaa ja töitä! Tässä siis
ymmärrät Paavalin puhuvan, ei isistä, eikä pyhistä, niinkuin Hieronymus luulee, jotka uskosta jo ovat vanhurskautetut, vaan niistä, jotka pyytävät lain täyttää ja vanhurskautettaa,
vaikk'eivät ole uskoa vielä vastaanottaneetkaan.

13 v. Mutta Kristus on meitä lunastanut
lain kirouksesta, koska hän tuli kiroukseksi
meidän edestämme; sillä kirjoitettu on: kirottu on jokainen, joka puussa rippuu.
187. Tämäki taas on saattanut paljo vaivaa
Hieronymukselle ja järkiniekoille, jotka ovat
käyneet hänen jälkiänsä, ja surkeimmasti repivät tätä aivan lohdullista paikkaa ja kokevat
parhain päin, tietysti varsin muka hurskaasta
hartaudesta, poistaa Kristuksesta sitä häväistystä, että hän kutsuttaisiin kiroukseksi. He siis
vääntävät tämän lauseen tähän päähän, ett'ei
Paavali puhunut tätä täydestä todesta ja sanoivat sentähden yhtä häpiällisesti kuin jumalattomasti, että raamatun lauseet, joita Paavali kertoo, puhuvat itseänsä vastaan, jota ne eivät
kuitenkaan tee niissä paikoissa, joista ne otetut
ovat. Ja tämän he vahvistavat seuraavalla tavalla: Moseksen sanat, joita Paavali tässä matkii, eivät puhu Kristuksesta. Sitte ei ole myös
Moseksen sanoissa tätäkään yhteistä lausetta
jokainen, kuin on Paavalin kirjassa. Toisappäin on Paavali jättänyt pois sanan Jumalalta,
joka on Moseksen kirjassa. Viimeiseksi puhuu
Moses selvästi pahantekiästä eli ryöväristä,
joka pahoista töistänsä on ansainnut hirsipuun,
niinkuin 5 Mos. 21: 22, 23 selkiästi osottaa.
Sentähden puuhaavat selittää, missä mielessä
sopisi Kristuksesta sanoa, että hän on Jumalan
kirooma, ristiinnaulittu, vaikkei hän ollut pahantekiä ja ryöväri, vaan vanhurskas ja pyhä.
Tämä suittaa eksyttää kokemattomia ihmisiä,
joiden luulten järkiniekat ovat en sano terävästi, vaan aivanki jumalisesti selittäneet tämän
seikan, ja sen kautta puolustaneet Kristuksen
kunniaa ja hurskaasti varottaneet kristityitä
ajattelemasta Kristuksesta jumalattomasti, että
hän olisi tullut kiroukseksi. Sentähden on tässä
tarkastettava, mitä Paavali on tarkoittanut ja
tahtonut.
188. Paavali on tässä hyvin varannut sanansa ja taiten puhunut. Tässä on kuitenkin
eroitus tehtävä, kuten Paavalin sanat kyllin ilmoittavat. Sillä ei hän sano Kristusta kirotuksi
itsensä tähden, vaan meidän edestämme. Paino on siis sanassa: meidän edestämme. Sillä

Kristus on, oman personansa suhteen, viaton,
eikä pitänyt sentähden puussa rippuman. Mutta
kuin kukin ryöväri, lain tuomion jälkeen, on
hirtettävä, niin oli itse Kristuski Moseksen lain
mukaan hirtettävä, kuin hän kantoi syntisen ja
ryövärin personan, ei yhden ainoan, vaan kaikkein syntisten ja rosvoin. Sillä me olemme
syntiset ja rosvot, ja sentähden kuolemaan ja
ijankaikkiseen kadotukseen syylliset. Mutta
Kristus otti kantaaksensa kaikki syntimme, ja
kuoli niiden tähden ristinpuussa. Hänen täytyi
sentähden tulla ryöväriksi ja, kuten Ef. 53: 12
sanoo, pahantekiäin sekaan luetuksi.
189. Ja tämän tosin kaikki profeetat näkivät hengessä, että Kristus tulisi kaikkein suurimmaksi rosvoksi, murhaajaksi, syntiseksi y.
m., jota suurempaa mailmassa koskaa ei ollut;
sillä koko mailman syntein uhrina ei hän sillen
ole viaton ja synnitön persona, ei ole neitseestä
syntynyt Jumalan Poika, vaan syntinen, jolla
on ja joka kantaa Jumalaa häpäsevän, kristityitä vainoovan, kauhian Paavalin synnit, ja Pietarin, joka kielsi Kristuksen, Davidin, joka oli
huorintekiä, murhaaja, ja saatti pakanat pilkkaamaan Herran nimeä, suorimmin, jolla on
niskassa ja kantaa kaikkein syntisten kaikki
synnit ruumiissansa, ei niin ymmärtäen, kuin
hän itse olisi niitä tehnyt, vaan niin, että hän
otti meidän tekemät ruumiiseensa, maksaaksensa ne omalla verellänsä. Tämä yhteinen
Moseksen laki sulki siis hänenkin, itsessänsä
tosin viattoman, löytäen hänen syntisten ja pahantekiäin parvesta, niinkuin maallinenkin laki
viallisena pitää ja rankaisee, kenen hän ryöväritten parvessa saavuttaa, vaikk'ei se koskaan
pahaa eli kuoleman ansiollista tehnyt. Mutta
Kristus tavattiin ei ainoastaan syntisten joukossa, vaan omasta ehdostansa ja isänsä tahdosta tahtoi hän olla syntisten jumppani, pukeusi heidän lihaansa ja vereensä, jotka olivat
syntisiä, pahantekiöitä ja kaikkiin synteihin
vaipuneita. Laki siis, kuin tapasi hänen pahantekiäin seurassa, tuomitsi ja kuoletti hänen pahantekiänä.
190. Järkiniekat, eroittaen Kristuksen synneistä ja syntisistä ja tehden hänen paljaaksi

meiltä noudatettavaksi esikuvaksi, ryöstävät
meiltä tämän Kristuksen tunnon ja ihanimman
lohdutuksen, että hän nimittäin meidän edestämme on tehty kiroukseksi, lunastaaksensa
meitä lain kirouksesta. Niin tavoin he tekevät
Kristuksen ei ainoasti meille hyödyttömäksi,
vaan säätävät hänen ankaraksi tuomariksikin,
joka suuttuu syntiin ja kadottaa syntiset. Mutta
meidän tulee pukea Kristus ja tuntea hän puetuksi yhtä hyvin synneillämme, kirouksellamme, kuolemallamme ja kaikella paheellamme,
kuin lihallammeki ja verellämme.
191. Mutta joku sanonee: sepä on varsin
mieletöntä ja häpäsevää kutsua Jumalan Poika
syntiseksi ja kirotuksi. Minä vastaan: kiellätkö
hänen syntiseksi ja kirotuksi, kiellä myös hän
kärsineeksi, ristiinnaulituksi ja kuolleeksi. Sillä yhtä mieletöntä on sanoa Jumalan Pojan ristiinnaulituksi, synnin ja kuollon rangaistukset
kantaneeksi, kuin sanoa hän syntiseksi ja kirotuksi. Mutta jollei ole mieletöntä tunnustaa ja
uskoa Kristusta ristiinnaulituksi pahantekiäin
seassa, niin ei sekään ole mieletöntä sanoa
häntä kirotuksi ja syntisistä suurimmaksi. Paavalin sanat tässä eivät varmaan ole turhat.
Kristus tuli kiroukseksi meidän edestämme.
Jumala on Kristuksen, joka ei synnistä mitään tiennyt, meidän edestämme synniksi
tehnyt, että hänessä tulisimma siksi vanhurskaudeksi, joka Jumalan edessä kelpaa.
2 Kor. 5: 21. Johannes kastaja kutsuu hänen
samassa mielessä Jumalan Karitsaksi, joka
pois ottaa mailman synnit. Joh. 1: 29. Itsessänsä hän tosin on viaton, sillä hän on virheetön ja saastaton Jumalan Karitsa; mutta mailman syntein kantajana, ahdistavat hänen viattomuuttansa koko mailman synnit ja syntivelka. Mitä ikänä syntiä minä, sinä ja me kaikki
olemme tehneet, ja vasta teemme, ne ovat
Kristuksen omia, juuri kuin hän itse olisi tehnyt niitä. Lyhyesti: meidän syntimme pitää tuleman Kristuksen synniksi, taikka olemme ijäti
hukassa. Tällaisen Kristuksen totisen tuntemisen, jota Paavali ja profeetat ovat selkeimmästi
opettaneet, ovat jumalattomat järkiniekat pimittäneet.

192. Esaias puhuu (53: 6) Kristuksesta
näin sanoen: Herra heitti kaikki meidän vääryytemme hänen päällensä. Tätä lausetta ei
pidä meidän halventaman vaan antaman olla
merkityksessänsä. Sillä ei Jumala viekottele
profeetan sanoilla, vaan puhuu täydestä todesta
ja suuresta rakkaudestansa, että hänen nimittäin, jumalan Karitsan, Kristuksen, piti kantaman kaikkein meidän vääryytemme. Mutta
mitä kantaa? Järkiviisaat vastaavat: rangaiskaa. Oikein. Mutta minkätähden Kristus rangaistaan? Eikö sentähden, että hänellä on syntiä ja kantaa niitä? Että Kristuksella oli syntiä,
todistaa myös p. Henki, Ps. 40: 13, minun
syntini ovat minun ottaneet kiinni, niin ett'en minä nähdä taida; ne ovat usiammat
kuin hiukset päässäni; ja Ps. 41: 5, minä sanoin: Herra ole minulle armollinen, paranna minun sieluni; sillä minä tein syntiä sinua vastaan; ja Ps. 69: 6, Jumala, sinäpä tiedät minun tyhmyyteni; ja minun rikokseni
ei ole sinulle salatut. P. Henki puhuu mainituista psalmeissa Kristuksen personassa, ja todistaa selvillä sanoilla hänellä olevan syntiä.
Mutta nämät psalmein todistukset eivät ole
viattoman, vaan kärsivän Kristuksen huuto,
joka otti kaikkein syntisten personan kantaaksensa, ja tuli sentähden vikapääksi koko mailman synteihin.
193. Kristus on nyt siis ristiinnaulittu ja
kuollut, sekä hänen päällensä pantu Jumalan
rakkaudesta synti. Laki jällen, kuin synti oli
hänen niskaansa pantu, tuli ja sanoi: kukin
syntinen kuolkaan. Tahdotko siis, Kriste, ta'ata,
olla viallinen, ja kantaa rangaistukset syntisten
siassa, niin kantaos myös synti ja kirous. Oikein siis Paavali sovittaa Kristukseen yleisen
Moseksen lakisäännön kirottu on jokainen,
joka puussa rippuu, Kristus rippui puussa,
sentähden on Kristus Jumalan kirooma.
194. Ja tämä on hurskasten suurin lohdutus, näin pukea ja kääriä Kristus minun, sinun
ja koko mailman synteihin, ja katsella häntä
kaikkia syntejämme kantavana. Mutta koska
näin Kristusta katselemme, niin hurmahengisten järkiniekkain ajatukset töitten vanhurskau-

desta helposti hävitetään. Sillä he uneksivat
uskon muodostetuksi rakkaudella, ja sanovat
synnit sen (rakkauden) kautta poisotettavan ja
ihmiset vanhurskautettavan. Mutta tämähän on
ihan riisua ja päästää Kristuksen vapaaksi synneistä ja tehdä hänen viattomaksi, ja rasittaa ja
kuormata itse päällensä omat syntinsä ja katsella niitä, ei Kristuksen, vaan meidän päällämme makaavina, joka toden on tehdä Kristus
hyödyttömäksi. Sillä jos se on totta, että me
lain töillä ja rakkaudella pyhimme pois synnit,
sitte ei ota Kristus niitä pois. Mutta jos hän on
Jumalan Karitsa, jo ijankaikkisuudesta aivottu,
mailman syntejä kantamaan, ja ehdon tahdon
kääritty synteihimme, tullaksensa kiroukseksi
siassamme, niin seuraapi siitä välttämättömästi, ett'emme voi rakkauden kautta vanhurskautettaa ja syntejämme kantaa. Sillä Jumala ei
pannut syntejämme itsemme päälle, vaan Poikansa Kristuksen, että hän niiden rangaistuksen kärsimällä olisi rauhamme, ja me hänen
haavainsa kautta parataisiin, sentähden emme
voineet itse kantaa niitä, minkä koko raamattu
todistaa, ja mekin tunnustamme saman, ja rukoilemma tunnustuksessa sanoen: minä uskon
Jesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan päälle,
joka kärsi, ristiinnaulittiin ja kuoli edestämme.
195. Tästä näet, että evankeliumin oppi,
joka on täynnä ihaninta ja runsainta lohdutusta, ei saarnaa meidän eli lain töistä, vaan Jumalan käsittämättömästä ja sanomattomasta rakkaudesta meitä mahdottomia turmeltuja ihmisiä kohtaan, että nimittäin laupias Isä, koska
näki lain kirouksen sullovan meitä, ja pitävän
meitä vallassaan, niin ett'emme omin voimin
koskaan olisi voineet pelastettaa siitä, lähetti
ainokaisen Poikansa mailmaan, ja sälytti hänen
päällensä kaikkein kaikki synnit, sanoen: sinä
olvos kieltäjä Pietari; se vainooja, häväisiä,
julma Paavali; se huorintekiä David; se syntinen, joka paratiisissä söi hedelmästä; se ryöväri ristissä; lyhyesti, sinä olvos persona, joka
teki kaikkein ihmisten synnit; mieti nyt kuinka
maksanet ja täysiksi tehnet niiden edestä. Sitten tulee laki ja sanoo: hänen näen syntiseksi,
ja tosin kaikkein ihmisten syntein päällensä ot-

tajaksi, ja muualla, paitsi hänessä, en näe syntiä, kuolkaan siis ristinpuussa. Ja niin ryntää
laki hänen päällensä ja kuolettaa hänen. Niin
on koko mailma tämän täytettyä, puhdistettu ja
sovitettu synneistänsä, ja siitä syystä myös vapahdettu kuolemasta ja kaikesta pahasta. Kuin
nyt synti ja kuolema ovat pois otetut tämän yhden ihmisen kautta, niin ei Jumala näe koko
mailmassa muuta, vaan paljasta puhtautta ja
vanhurskautta, semmenkään jos se uskoisi; ja
jos hänestä vielä rippuisi synnin jätteitä, niin ei
Jumala kuitenkaan näkisi niitä Kristuksen, tämän auringon tähden.
196. Niin tulee meidän ylistää kristillisen
vanhurskauden oppia, vastoin lain ja töitten
vanhurskautta, vaikk'ei ole ääntä eikä kaunopuheliaisuutta, joka arvion jälkeen käsittäisi,
saatikka osaisi puhua sen jaloutta. Sentähden
on tämä Paavalin tässä selittämä todistus voimallisin ja kaikista suurin kaikkea lain vanhurskautta vastaan. Sillä se sisältää tämän voittamattoman ja kukistamattoman päätteen: jos
koko mailman synnit ovat yhden ihmisen, Jesuksen Kristuksen päällä, niin ne eivät ole
mailman päällä; mutta jolleivät ne ole hänen
päällänsä, ovat ne vielä mailman päällä. Samate: jos Kristus itse on tullut vikapääksi kaikkein synteihin, joita me kaikki olemme tehneet, niin olemme siis päässeet kaikista synneistämme, ei itsemme, töittemme taikka ansiomme kautta, vaan hänen kauttansa. Mutta
jos hän on viaton, eikä kanna syntejämme, niin
me kannamme niitä, kuolemme niissä ja kadotetaan. Mutta Jumala olkoon kiitetty, joka antoi meille voiton, meidän Herramme, Jesuksen Kristuksen, kautta. Amen. 1 Kor. 15: 57.
197. Mutta nyt katselkaamme, kuinka tässä personassa kaksi vastaista asiaa tulevat yhteen. Häntä vastaan ryntävät nyt ei ainoasti minun, sinun, vaan koko mailman synnit, menneet, nykyiset ja tulevaiset, ja pyytävät tuomita
hänen, kuten tuomitsevatkin. Mutta kuin samassa personassa, joka on suurin, isoin ja ainoa syntinen, myös asuu ijankaikkinen ja voittamaton vanhurskaus, niin rinnustelevat nyt
nämät kaksi, suurin, isoin ja ainoa synti, ja

suurin, isoin ja ainoa vanhurskaus. Tässä välttämättömästi täytyy toisen välttää ja voitettaa,
koska suurimmalla tuimuudella vastuksin karkaavat ja yhteen yhtyvät. Koko mailman synti
ryntää siis suurimmalla tuimuudella ja raivoudella vanhurskauden päälle. Mutta kuinka käy?
Vanhurskaus on ijankaikkinen, kuolematon ja
voittamaton. Synti on myöskin voimallisin ja
julmin tiranni, joka hallitsee ja vallassaan pitää
koko mailman, sitoo ja taivuttaa kaikki ihmiset
orjuuteensa. Lyhyesti: synti on suurin ja mahtavin jumala, joka hävittää koko ihmissuvun,
kaikki oppineet, pyhät, mahtavat, viisaat, oppimattomat y. m. Tämä, sanon minä, karkaa
Kristuksen päälle, ja tahtoo niellä hänen samoin, kuin kaikki muutkin. Mutta ei maltakkaan häntä voittamattomaksi ja ijäti vanhurskaaksi personaksi. Täytyyhän siis tässä kahdentaistelussa synti voitettaa ja surmattaa, ja
vanhurskauden voittaa ja elää. Koko synti voitetaan, surmataan ja haudataan siis Kristuksessa, ja vanhurskaus pysyy ijankaikkisesti voittajana ja hallitsiana.
198. Samate kuolemakin, joka on koko
mailman kaikkivaltias keisarinna, surmaava
kuninkaat, ruhtinaat ja suoraan kaikki ihmiset,
ottelee kaikin voimin elämän kanssa, voittaaksensa ja muka nielläksensä sen, ja menestyykin varmaan yrityksessään. Mutta elämä, kuin
on kuolematon, käy voitettunakin voittajaksi,
voittaa ja surmaa kuoleman. Seurakunta veisaa
tästä ihmeellisestä kamppauksesta kauniisti:
”Tuonen ja elämän välillä oli yksi kamala riita,
tuoni kohta elämän käsillä vaipui ja heitettiin
viitaan. Kuollo oli tuonen voittanut ja saattanut
häpiän ala.” Kristuksen kautta on siis kuolema
voitettu ja hukutettu koko mailmassa, niin että
se nyt on vain maalattu kuolema, joka teränsä
taitettua, ei voi vahingoittaa Kristukseen uskovia, joka on tullut kuoleman kuolemaksi, niinkuin Hoseas veisaa: kuolema, minä tahdon
olla sinulle myrkky. Hos. 13: 14.
199. Samallainen kamppaus oli kirouksella, joka on Jumalan viha sattuva koko mailmaan kauttaaltansa, siunauksen kanssa, se on,
Jumalan ijankaikkisen armon ja laupiuden

kanssa Kristuksessa. Kirous kamppailee siis
siunauksen kanssa, ja mielii tuomita ja päänänsä mitättömäksi tehdä sen, mutta ei voi. Sillä
siunaus on jumalallinen ja ijankaikkinen, sentähden täytyy kirouksen välttää. Sillä jos siunaus Kristuksessa voitettaisiin, niin itse Jumala
voitettaisiin. Mutta se on mahdotonta. Sentähden voittaa ja poisottaa Kristus, jumalallinen
voima, vanhurskaus, siunaus, armo ja elämä,
nämät kummitukset, synnin, kuoleman ja kirouksen,paitsi aseita ja miekkaa, omassa ruumiissansa ja itse kauttansa, kuten Paavali tapansa jälkeen, Kol. 2: 15, rohkiasti lausuu: ja
on ryöstänyt vallitukset ja väkevyydet, ja
toi heidän näkyviin, ja sai heistä voittokunnian itse kauttansa, niin ett'eivät taida enää
uskovaisia vahingoittaa.
200. Tämä lisäys itse kauttansa tekee tämän taistelun ihmeellisemmäksi ja loistavammaksi. Sillä se osottaa, että nämät suuret asiat
(kirouksen, synnin, kuoleman hävittäminen,
siunauksen, vanhurskauden ja elämän asettaminen niitten siaan) aikoin saadaan tässä yhdessä personassa, Kristuksessa, ja että niin
koko luonto hänen kauttansa muutetaan. Jos
sentähden tätä personaa katsot, näet synnin,
kuoleman, Jumalan vihan, helvetin, perkeleen
ja kaiken pahan voitetuksi ja kuoletetuksi. Mihin määrään siis Kristus armollansa hallitsee
uskovaisten sydämmissä, niin ei ole syntiä,
kuolemaa, kirousta y. m. Mutta kussa ei Kristusta tunneta, siellä ne ovat. Sentähden ovat
kaikki uskottomat tätä hyvää työtä ja voittoa
vajalla. Sillä usko on meidän voittomme sanoo Joh. 1 Epist. 5: 4.
201. Tämä on kristillisen opin pääkappale.
Sen ovat järkiniekat kokonaan pimittäneet, ja
hurmahenget nyt taas pimittävät. Tästä myös
näet kuinka tarpeellinen on uskoa ja tunnustaa
Kristuksen jumaluus. Ariuksen, joka sen kielsi,
täytyi myös kieltää lunastuksen työn. Sillä
voittaa itse kauttansa mailman synnit, kuolema, Jumalan kirous ja viha, ei ole yhdenkään
luodun, vaan jumalan kaikkivallan työ. Hänen,
joka ne omin voimin voitti, täytyy siis olla
luonnostansa totisen Jumalan. Sillä näitä väke-

viä valtoja (syntiä, kuolemaa, kirousta) vastaan, jotka itse kauttansa hallitsevat koko mailman ja kaikki luodut, täytyi pantaa toinen väkevämpi voima, jollaista ei muuta taitanut löytyä eikä olla, kuin jumalallinen. Ainoan jumalallisen vallan töitä on siis omin voimin kuluttaa synti, kukistaa kuolema, kadottaa kirous, ja
lahjoittaa vanhurskaus, tuoda elämä näkyviin,
siunata, se on, edelliset mitättömiksi tehdä, ja
jälkimäiset siaan luoda. Ja kuin raamattu omistaa sellaiset työt Kristukselle, on hän sentähden itse elämä, vanhurskaus ja siunaus, joka
luonnostaan ja olennaisesti on Jumala. Ne, jotka siis kieltävät Kristuksen jumaluuden, kadottavat vihdoin koko kristillisyyden, ja tulevat
varsin pakanoiksi ja Turkeiksi. Vanhurskauttamisen oppi on sentähden, kuten usein olen varoittanut, tarkasti opittava. Sillä siihen kaikki
muutkin uskomme kappaleet suljetaan, ja pysyykö se eheänä niin pysyvät muutki kaikki.
Koska siis opetamme ihmiset Kristuksen kautta vanhurskautettavan, Kristuksen olevan synnin, kuolon ja ijankaikkisen kirouksen voittajan, niin me ynnä todistamme hänen luonnostansa olevan Jumalan.
202. Tästä on ihan selvä, kuinka kauheen
sokeita ja jumalattomia paavilaiset ovat olleet,
jotka opettivat, että nämät julmimmat ja voimallisimmat viholliset (synti, kuolema, kirous), jotka ovat nielleet koko ihmissuvun, ovat
voitettavat, ei vanhurskaudella Jumalan lain
jälkeen (joka, vaikka hurskas, hyvä ja pyhä,
kuitenki laskee kirouksen alle), vaan ihmistöitten vanhurskaudella: paastoilla, pyhissä matkustuksilla, nappinauhoilla, munkkilupauksilla
y. m. Kuka on koskaan, varustettuna sellaisilla
aseilla, voittanut synnin, kuoleman y. m.? Peräti toisellaista sotavarustusta sanoo Paavali
Efes. 6 olevan käytettävän näitä kauheita petoja vastaan. Mutta juuri siten, että nämät sokiat
ja sokiain taluttajat asettivat meitä aseettomina
näitä voittamattomia ja mahtavimpia vihollisia
vastaan, jättivätki he meidän niiden nieltäviksi,
jopa tekivätki meistä kymmenen kertaa suurempia ja pahempia syntisiä, kuin murhaajat ja
portotkaan ovat. Sillä ainoan Jumalan kaikki-

vallan voimissa on hävittää synti, hukuttaa
kuolema y. m., luoda vanhurskaus ja lahjoittaa
elämä. Tällaisen jumalallisen voiman he omistivat meidän töillemme, sanoen: jos teet sitä
taikka tätä työtä, niin voitat synnin, kuoleman,
Jumalan vihan, ja näin he itse työssä asettivat
itsensä Jumalan siaan, ja tekivät meidän, niin
sanoakseni, totiseksi ja luonnolliseksi jumalaksi. Paavilaiset ovat niin toden osottaneet olevansa kristillisen nimen varjolla seitsemän kertaa pahempia epäjumalan palvelioita kuin pakanat. Heille kävi kuin pestylle sialle, joka taas
ropakossa rypee, ja niinkuin Kristus, Luukk.
11: 24–26, sanoo: koska rietas henki lähtee ihmisestä, niin hän taas palajaa huoneeseen, josta hän läksi, ja ottaa kanssansa seitsemän muuta häntä pahempaa henkeä, ja asuu siellä, ja
sen ihmiset viimeiset tulevat pahemmaksi
kuin ensimäiset.
203. Kiitoksella ja lujalla uskalluksella ottakaamme siis vastaan tämä suloisin ja lohdutusta täysin oppi, joka opettaa meidän tähtemme kirotun (se on, Jumalan vihaan syypään
syntisen) Kristuksen pukeuvan personaamme,
ja ottavan hartioillensa syntimme, ja sanovan:
synnit, joita teitte, tein minä. Hän tuli siis tosiaan kiroukseksi lain jälkeen, ei itse tähtensä,
vaan kuten Paavali lausuu, meidän edestämme. Sillä joll'ei hän olisi ottanut minun, sinun
ja koko mailman syntejä päällensä, niin ei lailla olisi yhtään valtaa ollut hänessä, kuin se
tuomitsee ja kirouksen alla pitää ainoastaan
syntiset. Ei olisi hän kirotuksikaan taitanut tulla ja kuolla, kuin synti, josta hän oli vapaa, on
kirouksen ja kuoleman alku. Mutta kuin hän,
ei vaadittuna vaan vapaasta ehdosta, oli ottanut
päällensä syntimme, piti hänen kärsimän rangaistuksen ja Jumalan vihan, ei itsensä puolesta, sillä hän oli vanhurskas ja voittamaton,
vaan meidän edestämme.
204. Meille onneksi vaihetti hän meidän
kanssamme ja otti syntisen personamme, ja
lahjoitti meille omansa, viattoman ja voitollisen personansa. Tähän puettuina ja verhottuina
vapahdetaan me lain kirouksesta; kuin Kristus
itse tahtoen tuli kiroukseksi meidän edestäm-

me ja sanoi: sekä miehuuden että jumaluuden
personani puolesta olen minä siunattu, enkä
kaipaa mitään, mutta minä riisun itseni, pukeun teidän pukuunne ja muotoonne, se on,
otan ihmisellisen luonnon, vaellan siinä, ja
kuolen, vapahtaakseni teidät kuolemasta. Ja
koska hän näin meidän muodossamme kantoi
koko mailman synnit, niin hän sidottiin, piinattiin, ristiinnaulittiin, kuoletettiin ja tuli kiroukseksi meidän edestämme. Mutta mahdotonta
oli kuolemalle pitää häntä, kuin hän oli jumalallinen ja ijankaikkinen persona. Hän nousi
sentähden ylös kolmantena päivänä, ja elää nyt
ijankaikkisesti, eikä hänessä enää ole syntiä,
kuolemaa ja haamuamme, vaan sula vanhurskaus, ijankaikkinen elämä ja siunaus.
205. Tätä kuvaa pitää meidän katseleman
ja se lujalla uskolla käsittämän. Joka sen tekee,
hänellä on omana Kristuksen viattomuus ja
voitto, vaikka hän kuinka suuri syntinen olisi.
Mutta tätä et voi rakkauden halulla käsittää,
vaan uskon valaisemalla järjellä. Sentähden
me vanhurskautetaan yksinänsä uskon kautta,
kuin yksinänsä usko tarttuu tähän Kristuksen
voittoon. Sen verran kuin tämän uskot, sen
verran on sinulla osaa siitä. Jos uskot synnin,
kuoleman ja kirouksen kumotuiksi, niin ne
ovat kumotut, kuin Kristus voitti ja pois otti ne
itse kauttansa, ja tahtoo uskomaan, että yhtä
vähän kuin hänessä enää on synnin haamua,
kuoleman merkkiä, yhtä vähän on meissäkään,
koska hän teki kaikki meidän siassamme y. m.
206. Sentähden jos synti ahdistaa sinua,
kuolema peljättää, niin pidä se turhana haamuna ja perkeleen ilveenä, niinkuin varmaan onkin. Sillä eipä toden tiestä yhtään syntiä ole, ei
yhtään kirousta, ei yhtään kuolemaa, ei yhtään
perkelettä, kuin Kristus voitti ja kukisti ne
kaikki. Kristuksen voitto on siis varmin, ja
kuin se myös on totisin, ei ole puutosta siinä,
vaan epäuskossamme. Sillä vaikeaa on järjelle,
uskoa näitä niin arvaamattomia aarteita. Sitte
vielä keräyvät tähän perkele ja hurmahenget,
jotka yhtä ynnä kokevat, hän tulisilla nuolillansa, nämät nurjalla ja jumalattomalla opillansa, pimittämään tätä oppia ja tempaamaan sitä

meiltä, ja tämänpä kappaleen tähden, jota niin
ahkeraan teroitamme, saatanan ja mailman vihaa ja vainoa kärsimmekin. Sillä saatana hyvin
tuntee tämän kappaleen voiman ja hedelmän.
207. Mutta ett'ei nyt, Kristuksen hallitessa,
yhtään syntiä, kuolemaa ja kirousta ole, sen
tunnustamme joka päivä uskon tunnustuksessamme, sanoessamme: minä uskon pyhän
seurakunnan; joka ei muuta ole, kuin jos sanoisimme: en usko seurakunnassa olevan yhtään syntiä, yhtään kuolemaa, ollen Kristukseen uskovaiset, ei syntisiä, ei vikapäitä kuolemaan, vaan suoraan pyhiä ja vanhurskaita,
synnin ja kuoleman valtioita, ja eläen ijankaikkisesti. Mutta usko yksin näkee tämän, kuin
sanomme: minä uskon pyhän seurakunnan.
Mutta jos otat tästä silmäs ja järkes neuvoksi,
niin päin vastoin päätät. Sillä hurskaissa näet
vielä paljon pahentavaa, näet heidän välistä
kompastuvan, syntiä tekevän, olevan heikot
uskossa, rasitettavan vihalta, kateudelta ja
muilta paheilta; seurakunta ei ole siis pyhä.
Minä epuutan päättees. Sillä oma ja lähimmäiseni persona, jos sitä kurkistelen, ei ole koskaan pyhä. Mutta jos katson Kristusta, joka
pyhittää ja puhdistaa seurakunnan, niin se on
kokonansa pyhä. Sillä hän otti pois koko mailman synnit.
208. Siellä ei totisesti siis ole yhtään syntiä, kussa ne nähdään ja tunnetaan. Sillä, Paavalin jumaluusopin mukaan, ei ole enää syntiä,
kuolemaa, kirousta mailmassa, vaan Kristuksessa, joka on Jumalan Karitsa, joka poisottaa
mailman synnit, joka tuli meidän edestämme
kiroukseksi, vapahtaaksensa meitä kirouksesta.
Maalisen viisauden ja järjen mukaan ovat taas
synti, kuolema ja kirous aina mailman, lihan
eli syntisen päällä. Sillä ei järkiniekka jumaluusoppinut taida koskaan puhua synnistä toisin, kuin pakana-viisaskaan, varmaan näin:
omaisuus rippuu aina olennossa eli esineessä.
Samate siis kuin maali on seinässä, niin rippuu
eli istuu syntiki mailmassa, lihassa taikka
omassatunnossa. Se on siis sieltä pyhittävä
pois sitä vastapäisen voiman kautta, joka on
rakkaus. Mutta oikia autuusoppi opettaa, että

ei mailmassa enää ole yhtään syntiä, kuin Kristus, jonka päälle Isä heitti koko mailman synnit (Ef. 53: 6), voitti, hävitti ja surmasi sen
omassa ruumiissansa. Hän kuole kerran synnille, mutta kuolleista herätettynä, ei kuole hän
enää. Kussa siis on usko Kristukseen, siellä
onpi tosiaan synti pyhitty pois, kuollut ja haudattu. Mutta kussa ei ole uskoa Kristukseen,
siellä pysyy synti. Vaikka siis pyhissä on synnin jätteitä (kuin eivät täydellisesti usko), ovat
ne kuitenkin kuolleet, sillä niitä ei lueta heille
uskon vuoksi Kristukseen.
209. Se, kuin Paavali tässä teroittaa, on
siis suurin ja mahtavin todistus töitten vanhurskautta vastaan. Ei laki, ei työt päästä ijankaikkisesta kirouksesta, vaan yksinänsä Kristus. Minä todistan siis sinulle, kristillinen lukia, Jumalan tähden eroittamaan Kristus laista,
ja tyysten tarkkaamaan, kuinka ja mitä Paavali
tässä puhuu. Kaikki, jotka eivät lakia tee, sanoo hän, ovat välttämättömästi kirouksen alla;
mutta ei ainoakaan ihminen tee lakia, siis on
ensimäinen lause totinen ja sentähden ovat
kaikki ihmiset kirouksen alla. Tähän hän liittää
toisen lauseen. Kristus, itse tullen kiroukseksi
meidän edestämme, lunasti meitä lain kirouksesta, sentähden eivät lunasta laki ja työt ketään kirouksesta, vaan pikemmin saattavat kirouksen alle. Rakkaus ei siis, jonka järkiniekat
sanovat muodostavan uskon, ollenkaan pelasta
kirouksesta, vaan pikemmin vajottaa ja sysää
siihen.
210. Ja niinkuin Kristus on toinen, kuin
laki ja lain työt, niin on Kristuksen lunastuski
perin toinen, kuin minun ansioni lain töistä,
sillä itse Kristuksen piti lunastaman meidät
lain kirouksesta. Kaikki, jotka uskolla ei käsitä
Kristusta, pysyvät siis kirouksessa. Ja järkiviisaatkaan eivät ole niin tyhmiä, että sanoisivat
Kristuksen tarvitsevan meidän työtämme eli
rakkauttamme. Sillä Kristus on perin toinen,
kuin työ, jota me teemme. Ei yksikään paavinen, vaikka kuinkaki mieletön, uskalla sanoa
köyhälle annettua almuansa, munkkina osotettua kuuliaisuuttansa Kristukseksi. Sillä Kristus
on Jumala ja ihminen, siinnyt p. Hengestä,

syntynyt neitsy Mariasta y. m. Vaan hänen sanoo Paavali tulleen kiroukseksi meidän edestämme, meitä lunastaaksensa lain kirouksesta.
Sentähden eivät lunasta siitä laki, työt, rakkaus, munkkilupaukset y. m., vaan käärivät ja
painavat syvempään kiroukseen. Jota enemmin
siis töistä ahkeroitsemma, sitä vähemmin taidamme tuntea ja käsittää Kristuksen.
211. Mutta Kristus käsitetään ei lailla, eikä
töillä, vaan uskon valaisemalla järjellä eli ymmärryksellä, ja tämä Kristuksen käsittäminen
uskolla on oikein miettivä (josta järkiniekat
paljo lörpöttävät, ymmärtämätä, mitä sanovat),
ja tämä miettiminen, jolla Kristus käsitetään, ei
ole tuommoinen järkiniekkain ja munkkein
tyhmä haaveksiminen ihmeellisissä asioissa,
jotka käyvät yli heidän ymmärryksensä, vaan
se on raamattuun perustettu, uskovainen ja jumalallinen sen vaskikärmeen katsominen, joka
on puuhun korotettu, joka on Kristus rippuvana ristin puussa minun, sinun ja koko mailman
syntein edestä. Selvästi siis usko yksin vanhurskauttaa. Mutta uskosta vanhurskautettuina,
astumme ulos toimivaan elämään mailmassa.
Näin olisivat järkiniekat oikein taitaneet eroittaa miettivän elämän toimivasta elämästä, jos
olisivat sen lausuneet evankeliumiksi ja jälkimäisen laiksi, se on, jos olisivat opettaneet,
että miettivän elämän tulee sulkea itsensä Jumalan sanaan, ja siinä ainoastansa katsoa
evankeliumia; mutta toimivan elämän tulee etsiä ohjausta laista, joka ei käsitä Kristusta, ja
harjoittaa itseänsä rakkauden töissä lähimmäistä kohtaan.
212. Tämä paikka siis nyt selvään näyttää,
että kaikki ihmiset, yksin apostolitki, profeetat
ja esi-isät olisivat pysyneet kirouksessa, joll'ei
Kristus olisi vastustanut syntiä, kuolemaa, lain
kirousta, Jumalan vihaa ja tuomiota, ja ne
omassa ruumiissansa voittanut. (Sillä näitä
kauheita petoja ei olisi ihmisvoima voittanut.)
Mutta nyt ei ole Kristus laki, ei lain työ, ei mikään vaadittu teko, vaan jumalallinen ja ihmisellinen persona, joka otti päällensä synnin,
lain kirouksen ja kuoleman, ei itse tähtensä,
vaan meidän edestämme. Koko paino ja voima

on siis sanassa meidän edestämme. Älkäämme siis pitäkö Kristusta viattomana ja erikoisena personana (niinkuin järkiniekat ja lähes
kaikki isät, Hieronymus ja muut tekivät), joka
vain itsensä hyväksi oli pyhä ja vanhurskas.
Tosin on Kristus puhtain persona, mutta ei siihen ole pysähdettävä. Sillä et silloin vielä
omista Kristusta, koska hänen tiedät Jumalaksi
ja ihmiseksi, vaan silloin hän sinulla varmaan
on, koska uskot Isän lahjoittaneen sinulle tämän puhtaimman ja viattomimman personan
Ylipapikses ja vapahtajakses, niin aina palveliakseski, joka, viattomuutensa ja pyhyytensä
riisuttua ja sinun syntisen personas yllensä
puettua, kantoi sinun syntis, kuolemas ja kiroukses, ja tuli uhriksi ja kiroukseksi sinun
siassas, näin lunastaaksensa sinun lain kirouksesta.
213. Näethän siis, kuinka ihan apostolisella hengellä Paavali on selittänyt tämän sangen
painavan asian siunauksesta ja kirouksesta,
koska hän panee itse Kristuksen kirouksen
alle, niin aina, sanoopi hänen kiroukseksiki
tulleen. Samate kutsuu hän, 2 Kor. 5: 21, Hänen synniksi, sanoen: Jumala on sen, joka ei
synnistä mitään tiennyt, meidän edestämme
synniksi tehnyt. Kuitenkin käy näitä raamatun
lauseita oikein selittää näinkin: Kristus on tullut kiroukseksi, se on, uhriksi kirouksen tähden; synniksi, se on, uhriksi synnin tähden y.
m. Parempi on kuitenki luulteni pysyä sanain
omituisessa merkityksessä, josta lause on voimakkaampi. Sillä, koska syntinen tulee toden
tuntemaan itsensä, ei tunne hän itsensä syntiseksi ainoasti laatuisesti vaan olennollisesti, se
on, ei hän näe itsensä ainoasti onnettomaksi,
vaan onnettomuudeksi, ei yksin syntiseksi ja
kirotuksi, vaan synniksi ja kiroukseksi. Niin
kutsumme latinanki kielessä hänen rikokseksi,
koska merkitä tahdomme jonkun erittäin rikolliseksi. Sillä pahin asia on kantaa syntiä, Jumalan vihaa, kirousta ja kuolemaa. Koska siis ihminen niin toden tiestä tuntee sen, kuin Kristuski tunsi sen koko ihmissuvun siassa, niin
hän tuntee sen niin, kuin hän olisi itse synti,
kuolema, kirous y. m.

214. Paavali selittää siis tätä paikkaa oikein apostolisessa hengessä. Sillä niin ei puhu
yksikään järkiniekka, lainoppinut, Juutalainen
taikka kukaan muu. Sillä kuka olisi tohtinut
sovittaa tätä Moseksen sanaa: kirottu olkoon
jokainen kuin puusta rippuu Kristukseen?
Niinkuin siis Paavali sovitti Kristukseen tämän
lauseen kirottu olkoon jokainen y. m., samalla tapaa taidamme mekin Kristukseen sovittaa, ei ainoasti koko 5 Mos. 27 lukua, vaan
kaikkiki Moseksen lain kiroukset. Sillä niinkuin Kristus itse tämän yleisen lakisäännön
suhteen on oman personansa puolesta viaton,
niin on hän myös samoin kaikkein muitten
sääntöin suhteen; ja niinkuin hän on viallinen
tämän yleisen lakisäännön suhteen, tullen kiroukseksi meidän edestämme, ja rippuen ristinpuussa pahantekiänä, pilkkaajana, murhaajana, pettäjänä y. m., niin on hän samoin viallinen kaikkein muittenki lakisääntöin suhteen.
Sillä kaikki lain kiroukset ovat kootut ja lasketut hänen päällensä, ja hän onkin ne kantanut
ja kärsinyt omassa ruumiissansa meidän edestämme. Ei hän ollut siis vain kirottu, vaan hän
tuli kiroukseksiki meidän edestämme.
215. Tämä on toden apostolisella tavalla
selittää raamattua. Sillä ei ihminen ilman pyhää Henkeä taida niin puhua, että sulkisi koko
lain yhteen sanaan (tähän sanon minä: Kristus
tuli kiroukseksi meidän edestämme) ja heittäisi sen kokonaan Kristuksen päälle; ja toisappäin käsittäisi kaikki raamatun lupaukset yhteen ja sanoisi ne yhtä haavaa Kristuksessa
täytetyiksi. Sentähden onki tämä todistus apostolinen ja vahvin, otettuna ei yhdestä lain lauseesta, vaan kaikista laista kokonaisuudessaan.
Paavali nojaaki kanssa siihen aivan rohkiasti.
216. Tästä myös näemme, millä ahkeruudella Paavali on raamattua lukenut, ja kuinka
tarkasti hän on tämän paikan kutakin sanaa
vaa'innut: sinun siemenestäs pitää kaikki
kansat maan päällä siunatut oleman (1 Mos.
22: 18). Hän päättää ensin sanasta siunatut
näin: siunaus on tuleva kaikille kansoille, kaikki kansat ovat siis kirouksessa, yksin Juutalaisetki, joilla on laki. Ja näyttääksensä Juutalais-

tenkin olevan kirouksessa, kertoo hän todistukseksi, 5 Mos. 27: 26, kirottu olkoon jokainen, joka ei kaikkia näitä lain sanoja täytä,
että hän niitten jälkeen tekis. Sitte hän teroittaa sanaa: kaikki kansat, josta hän päättää siunauksen kuuluvan ei yksin Juutalaisille, vaan
myös kaikille maan kansoille; mutta sitä taas
kuin kuuluu kaikille kansoille, ei taita annettaa
Moseksen lain kautta, koska ei sitä, Juutalaisia
paitsi ollutkaan muilla kansoilla, ja heillekkään, vaikka sen omistivat, ei tullut kuitenkaan
siunausta laista, semmenkään, kuin he juuri,
jota hartaammin sitä täyttää ahkeroitsivat, tulivat sitä enemmän vikapäiksi lain kiroukseen.
Toisen vanhurskauden, lain vanhurskautta paljoa paremman, täytyi siis olla, ja siitä tulee siunaus Juutalaisille sekä kaikille kansoille kautta
mailman.
217. Vihdoin hän selittää lauseen sinun
siemenestäs niin, että eräs ihminen, Kristus,
jonka kautta siunaus kaikille kansoille oli tuleva, syntyisi Abrahamin siemenestä. Kristuksen
taas, jonka piti siunaaman kaikki kansat, jotka
kirotuiksi näki, täytyi itse ottaa heiltä kirouksen pois. Mutta sitä ottaa pois ei taitanut hän
lain kautta, koska se vaan suurentaa sitä. Mitä
siis teki hän? Hän liittyi kirottuihin, otti heidän
lihansa ja verensä ja tuli Jumalan ja ihmisten
välimieheksi. Vaikka, sanoi hän, olen liha ja
veri, ja elän kirottuin seassa, niin minä kuitenkin olen siunaus, jonka kautta kaikki kansat
siunataan. Niin hän siis yhdisti personassansa
Jumalan ja ihmisen ja, yhtyneenä meihin kirottuihin, tuli hän kiroukseksi siassamme, ja salasi siunauksensa meidän syntiimme, kuolemaamme ja kiroukseemme, jotka tuomitsivat
ja surmasivat hänen. Mutta häntä, kuin oli Jumalan Poika, eivät voineet ne pitää, vaan hän
voitti heidät, ja sai voittokunnian ja vei menessänsä kaikki, kuin istui lihassa, jonka hän meidän tähtemme ottanut oli. Kaikki, jotka hänessä rippuvat, siunataan siis, se on, vapahdetaan
synnistä, kuolemasta ja kirouksesta.
218. Jotk'eivät ymmärrä tätä Kristuksen
hyvää työtä, josta evankeliumi nimen omaan
saarnaa, eivätkä tiedä muusta, kuin lain van-

hurskaudesta, ne, kuultuansa lain työt tarpeettomiksi autuuteen ja kuultuansa ihmisten saavan autuuden ainoasti niin, että he kuulevat ja
uskovat Kristuksen, Jumalan Pojan, ottaneen
miehuuden luonnon ja yhtyneen kirottuihin,
sen kautta siunataksensa kaikkia kansoja, ne,
sanon minä, pahentuvat; sillä eivät he ymmärrä näistä mitään, taikka ymmärtävät ne ainoasti
vaan lihallisesti. Sillä heillä on mielensä täynnä muita ajatuksia ja hurmaavia halveksimisia.
Sentähden on se heille sula arvoitus. Niin
meillekki, jotka olemme saaneet hengen esikoiset, on mahdotonta nämät täydellisesti ymmärtää ja uskoa, sillä ne sotivat mahtavimmasti järkeä vastaan.
219. Lyhyesti, kaikki paha olisi vaivuttanut meidän, niinkuin se ijankaikkisesti upottaa
jumalattomat; mutta Kristus, meidän siassamme viallinen kaikkeen lakiin, kiroukseen, syntiin ja onnettomuuteen, tuli välittäjäksemme, ja
otti, surkutellen meitä onnettomia ja kadotettuja syntisiä, päällensä ja kantoi kaikki vaivamme, jotka meitä olisivat ijankaikkisesti rasittaneet ja vaivanneet. Ne vaivuttivat kerran vähäksi ajaksi hänen, ja tulvasivat yli hänen
päänsä, niinkuin profeetta, Ps. 88: 18, 17, hänen nimessänsä valittaa: sinun hirmuisuutes
ahdistaa minua, ja pakottaa minua sinun
aalloillas, samate: sinun vihas tulee minun
päälleni, sinun pelkos likistää minua. Näin
Kristus nyt vapahti meidät ijankaikkisista ahdistuksista ja vaivoista ja me, jos vain uskomme, saamme nautita hänen kauttansa ijankaikkista ja sanomatonta rauhaa ja onnea.
220. Nämät ovat nyt raamatun ylistettävät
salaudet ja lukittu kirja, joita Moses paikoin
ehkä himeemmin julisti, jotka profetat ja apostolit oikein ymmärsivät, ja tuleville polville
kirjaan pantuina antoivat, joiden tulevasta ilmestymisestä vanhan testamentin pyhät suuremmin iloitsivat, kuin me saatuamme ne. Tosin tunnemme Kristuksen ja uskon vanhurskauden tunnon suureksi aarteeksi, mutta niin
täyttä hengen iloa emme siitä käsitä, kuin profeetoilla ja apostoleilla oli. Tästä syystä he niin
runsaasti selittivät, ja niin usein teroittivat,

Paavali semmenki, vanhurskauttamisen oppia.
Sillä sehän nimen oman on oikein apostolin
virka, ylistää Kristuksen kunniaa ja hyvää tekoa, ja sillä oijentaa ja lohduttaa ahdistettuja
omiatuntoja.
14 v. Että Abrahamin siunaus pitäisi
pakanain ylitse Jesuksesta Kristuksesta tuleman.
221. Paavali pitää vielä aina silmissänsä
tämän paikan: sinun siemenessäs y. m.; sillä
Abrahamille luvattu siunaus ei taitanut muuten
tulla pakanoille, vaan yksin Kristuksen, Abrahamin siemenen kautta, ja tosin tällä tavalla:
Kristuksen piti tulla kiroukseksi, että tämä Abrahamille annettu lupaus, sinussa pitää kaikki
pakanat siunatut oleman, täytettäisiin. Mutta
ei tämä lupaus taitanut toisin täytettää, vaan
että Jesus Kristus tulisi kiroukseksi, yhdistyisi
kirottuihin kansoihin, ja ottaisi heiltä pois kirouksen, ja saattaisi heille siunauksellansa vanhurskauden ja elämän. Mutta muista, ett'ei
sana siunaus, niinkuin jo ennenkin olen sanonut, ole tyhjä sana niinkuin Juutalaiset uneksivat, joiden luulosta se tietää vaan suullista
taikka kirjallisesti toimitettua onnen toivotusta.
Ei suinkaan, vaan tässä puhuu Paavali synnistä
ja vanhurskaudesta, kuolemasta ja elämästä Jumalan edessä. Hän puhuu siis arvaamattomista
ja käsittämättömistä asioista sanoessansa: Abrahamin siunaus on tuleva pakanain ylitse
Jesuksessa Kristuksessa.
222. Tässä myös näet, mitä (congrui ja
condigni) ansioita meillä on ja millä tavalla me
ansaitsemme tämän siunauksen. Tämä, että Jesus Kristus tuli kiroukseksi meidän edestämme, on valmistuksemme, on congrui ja condigni ansiomme, on ne työt, joiden kautta vanhurskaus valmistetaan meille. Sillä me olemme
Jumalasta tuntemattomat ja hänen vihollisensa,
olemme kuolleet synnille ja kirotut, meillä ei
ole siis tässä mitään ansiota. Sillä mitä ansaitsisi kirottu syntinen, Jumalasta tietämätön,
synneissä kuollut, Jumalan vihaan ja tuomioon
viallinen? Koska paavi pani jonkun pannaan,
niin kaikki mitä sellainen teki, oli kirottu.
Kuinka paljo enää täytyy kaiken sen olla kirot-

tua, mitä Jumalan edessä kirottu, millisiä kaikki olemme, tekee Kristuksen tuntoon tulemistansa ennen. Ainoa tie välttää kirousta, on siis
uskoa ja vahvalla luottamuksella sanoa: sinä
Kriste, olet syntini ja kiroukseni, eli paremmin: minä olen syntis, kiroukses, kuolemas,
Jumalan vihas, helvettis, sinä päin vastoin olet
vanhurskauteni, siunaukseni, elämäni, Jumalani armo, taivaani; sillä selvään sanoo teksti:
Kristus on tullut kiroukseksi meidän edestämme. Me olemme siis ne, joiden tähden hän
kirottiin, olemmepa hänen kirouksensakkin.
223. Vaikka nyt sokaistut ja paatuneet Juutalaiset eivät tydy tähän mahtavaan ja lohdulliseen asiaan, niin tydymme siihen kuitenkin
me, jotka kastetut olemme, ja otamme sen opin
ilolla vastaan ja päätämme väkevästi, että me
Kristuksen kirouksen, synnin, kuoleman kautta
olemme siunatut, se on, vanhurskautetut ja eläviksi tehdyt. Niin kauvan kuin meissä on syntiä, kuolemaa ja kirousta, niin synti peljättää,
kuolema surmaa, ja kirous tuomitsee meitä;
mutta koska ne Kristukseen siirrämme, niin
nämät paheemme tulevat hänen omiksensa, ja
hänen hyvyytensä meille omaksi. Opetelkaamme siis kaikellaisessa kiusauksessa siirtämään
synti, kuolema, kirous ja kaikki meitä rasittava
paha, Kristukseen, ja toisappäin siirtämään hänen vanhurskautensa, elämänsä ja siunauksensa itsehemme. Sillä hän tosiaan kantaaki kaikki vaivamme, kuin Isä Jumala, kuten Ef. 53: 6,
sanoo, heitti kaikki meidän vääryytemme
hänen päällensä, ja hänkin itse ehdon tahdon
otti ne päällensä, sillä ei hän ollut velkapää,
vaan teki sen, täyttääksensä Isänsä tahtoa, joten me olemme ijankaikkisesti pyhitetyt.
224. Tämä on nyt se sanomaton ja ääretön
Jumalan laupius, jota Paavali huviksensa tahtoo runsaalla ja liikanaisella sanain paljoudella
levittää eteemme. Mutta ahdas ihmisen sydän
ei voi käsittää, saatikka tyyni puhua, Jumalan
rakkauden pohjatonta syvyyttä ja palavinta
liekkiä. Niin aina, Jumalan laupiuden suuruus
saattaa meidän, ei ainoasti hitaiksi uskomaan,
vaan epäilemäänkin. Sillä minä kuulen, en ainoastansa, että kaikkivaltias Jumala, kaikkein

kappalten Luoja, on hyvä ja laupias, vaan että
tämä suurin majesteetti myös niin sääli minun
kadotetun syntisen, vihan ja kadotuksen lapsen
tilaa, ett'ei armahtanut ainoata Poikaansakkaan, vaan heitti hänet häpiällisimpään kuolemaan, että hän, rippuessaan ryöväreitten keskellä, tulisi synniksi ja kiroukseksi minun syntisen ja kirotun edestäni, ja minä siunattaisiin,
se on, tulisin vanhurskaaksi, Jumalan lapseksi
ja perilliseksi. Kuka osaa kylläksi saarnata tätä
Jumalan hyvyyttä? Ei kaikki enkelitkään.
Evankeliumin oppi puhuu siis perki toisista
asioista, kuin muut kirjat, jotka selittävät joko
kansallisia asioita, maallista viisautta taikka
Moseksen lakia; se puhuu nimittäin sanomattomista ja varsin jumalallisista lahjoista, jotka
käyvät yli ihmisten ja enkelein ymmärryksen
ja ovat suoraan sanottu kaikkia muita paremmat.
Ja me niin saisimme uskon kautta sen
luvatun Hengen.
225. ”Hengen lupaus” on hebrealainen puheenparsi ja tietää luvatun Hengen. Mutta
Henki on vapahdus laista, synnistä, kuolemasta, kirouksesta, helvetistä, Jumalan vihasta ja
tuomiosta, y. m. Kaikesta pahasta vapahdettaaksemme, ja kaikella hyvällä lahjoittaaksemme, siihen ei auta oma ansiomme, vaan Abrahamin siemenen kautta annettu armollinen lupaus ja tarittu lahja. Ja tämän vapahduksen ja
Hengen lahjan saamme, ei muilla ansioillamme, vaan uskolla yksiänsä. Sillä usko yksin
tarttuu lupaukseen, niinkuin Paavali tässä selkiästi sanoo: että me niin saisimme, ei töiden,
vaan uskon kautta sen luvatun Hengen.
226. Tämä on suloisin ja oikein apostolinen oppi, joka julistaa täytetyksi ja meille annetuksi, mitä monta profeetaa ja kuningasta
ikävöitsi nähdä ja kuulla y. m. Ja tällaiset raamatun lauseet, joista tämäki tässä on, ovat
kootut sieltä täältä profeettain kirjoista, jotka
jo aikaa ennen Hengessä näkivät, että kaikki
tämän miehen, Kristuksen, kautta muutettaisiin, uudistettaisiin ja toimitettaisiin. Siitä
syystä Juutalaisetki, vaikka heillä oli Jumalan
laki, odottivat sentään Kristusta. Ei yksikään

profeetta ja Jumalan kansan haltiamies säätänyt uutta lakia, vaan Elias, Samuel ja David.
Muut kaikki pysyivät Moseksen lain alla. He
eivät asettaneet toista kymmenen käskyä, toista hallitusmuotoa ja pappiutta. Uusi hallitusmuodon, pappiuden, lain ja jumalanpalveluksen muutos säilytettiin tälle yhdelle, josta Moses jo aikaa ennen oli sanonut: profeetan sinun seastas, sinun veljistäs, minun kaltaiseni, herättää sinulle Herra sinun Jumalas;
häntä kuulkaat (5 Mos. 18: 15), ikään kuin
olisi sanonut: häntä ainoaa, eikä ketään muuta.
227. Tämän ymmärsivät isät hyvin, sillä ei
kukaan osannut opettaa suurempia ja parempia, kuin Moses, joka oli korkeimmista ja tärkeimmistä asioista säätänyt parhaimmat lait,
eritoten ensimäisen käskyn: minä olen Herra
sinun Jumalas: ei sinun pidä muita jumalia
pitämän minun edessäni (2 Mos. 20: 2, 3).
Sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalaas kaikesta sinun sydämmestäs (y. m. 5
Mos. 6: 5). Laki sääntö rakkaudesta Jumalaa
kohtaan koskee enkeleitäki, laki on sentähden
kaiken jumalallisen viisauden y. m. Lähde;
mutta kuitenkin piti toisen opettajan, Kristuksen, tuleman, ilmoittamaan ja opettamaan suurempaa ja jalompaa oppia, kuin kaikki lait, nimittäin armoa ja syntein anteeksi antamusta.
Tämä paikka, kussa Paavali tällä lyhyellä lauseella: että me saisimme uskon kautta sen
luvatun Hengen, selvittää kaikki, on siis sangen voimallinen. Kuin hän nyt enää ei taitanut
pidemmälle mennä, sillä mitään tätä parempaa
ja jalompaa ei taitanut hän sanoa, keskeyttää
hän ja pysähtää tähän.
15 v. Rakkaat veljet, minä puhun ihmisten tavalla: ei yksikään riko ihmisen
testamenttiä, koska se vahvistettu on, eikä
siihen mitään lisää.
228. Paavali, koska oli eteen pannut pääja sitovimman todistuksen, lisää tähän toisen,
ottaen vertauksen ihmisen testamentistä, millinen todistus on nähdä enemmän kaunopuheelliselta ja heikommalta, kuin että apostolin sopi
käyttää sitä vahvistamaan näin kallista asiaa.
Sillä korkeissa asioissa tulee meidän vahvistaa

ihmiselliset asiat jumalallisilla pikemmin, kuin
jumalalliset ihmisellisillä. Siitä syystä sanoo
(pakana) Ciceroki (lue Sisero) Homeruksesta:
hän siirtää ihmisten toimet jumaloihin, minä
olisin mielemmin tahtonut, että hän olisi meille tuonut jumalallisia. Ja varmaan ovat ne todisteet heikompia, koska ihmisellisissä menoissa päätetään miten jumalallisten menoin
laita on. Näin on Skotuksella tapana tehdä.
Hän sanoo: ihminen voi rakastaa Jumalaa yli
kaikkein; sillä hän rakastaa itseänsä yli kaikkein; siis Jumalaa paljo enemmin; sillä hän on
samassa määrässä rakastettavampi, kuin hän
on suurempiki hyvä. Ja tästä hän nyt päättää,
että ihminen paljailla luonnon voimilla ilman
suurta vaivaa voi täyttää tämän korkeimman
käskyn: sinun pitää rakastaman Herraa sinun Jumalaas kaikesta sinun sydämmestäs
y. m. Koska nyt, sanoo hän, ihminen voi rakastaa vähempää hyvää kaikkein yli, niin, pannapa henkensäkki, rakkaimpansa, alttiiksi vähäsen rahasumman toten, paljo enämmin voi hän
sen tehdä Jumalan tähden.
229. Te olette minulta usein kuulleet, että
maalliset ja perheelliset järjestykset ovat Jumalan säätämiä; sillä itse Jumala on ne säätänyt ja hyväksynyt yhtä hyvin, kuin auringon,
kuun ja muut luontokappaleet. Sentähden on
se peruste, joka lainataan Jumalan säätämisestä
taikka luontokappaleista oivallinen, jos sitä
vaan oikein käytämme. Samoin ovat profeetat
sangen usein käyttäneet vertauksia luontokappaleista, kutsuen Kristuksen auringoksi, kuun
seurakunnaksi, opettajat tähdiksi. Samate on
profeetaissa epälukuisia vertauksia puista, orjantappuroista, kukkasista ja maan hedelmistä.
Sellaisia on uusi testamenttiki täynnä. Kussa
siis jumalallinen järjestys on luontokappaleessa, niin sitä kelpaa lainata todistukseksi ja sovittaa hengellisiin. Samoin otti Kristuskin ihmisellisistä kohdista todistuksia jumalallisiin,
sanoen: jos siis te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja antaa teidän lapsillenne,
kuinka paljoa enämpi teidän Isänne, joka
on taivaissa, antaa niille hyviä, jotka häneltä anovat? Mth. 7: 11; ja Paavali: ihmisiä on

meidän kuuleminen, paljoa enämmin Jumalaa;
ja Jeremias: Rechabilaiset kuulivat isäänsä,
kuinka paljoa enämmin tulisi teidän kuulla Jumalaa, Jer. 35 l. Mutta näissä oli kysymys Jumalan säännöstä, että isäin kai tulee antaa lapsille ja lasten kuulla vanhimpiansa. Mutta jos
todisteet lainataan meidän ihmisellisistä turmelluista taipumuksistamme, ovat ne sopimattomia ja kelpaamattomia, millisiä on esimerkiksi tämä Skotuksen johdepääte: minä rakastan vähempää hyvää, sentähden rakastan
enemmän suurempaa hyvää. Minä kiellän seurauksen, sillä ei minun rakastamiseni ole jumalallinen järjestys, vaan perkeleellinen turmelus.
Kyllä pitäisi niin olla, että minä itseäni taikka
luontokappaletta rakastaissani rakastaisin Jumalaa, Luojaa, enemmän, mutta niin en tee,
sillä se rakkaus, jolla itseäni rakastan, on pahansuuntainen ja Jumalaa vastaan.
230. Tätä sanon sentähden, ett'ei kukaan
pilkkaisi johdepäätöstä ihmisellisistä kohdista
jumalallisiin kelpaamattomana. Mutta siitä en
väännehdi, jos sellainen johdepääte on pidettävä kaunopuheliaisuuden alaan kuuluvana (joka
tekee asian vaan selkiäksi) taikka vakuuttavana (sitovana), mutta sen ainoastansa sanon,
että sellainen todiste on aivan vahva, koska ihmiselliset suhdat sovitetaan jumalallisiin, jos
se vaan lainataan Jumalan järjestyksestä, niinkuin kysymyksessä olevassaki tapauksessa.
Sillä kansallinen laki, joka on alkuansa jumalallinen järjestys, sisältää, ett'ei ihmisen testamenttiä ole luvallinen kumota. Sillä vaikkei se
testamenttaajan eläessä vielä ole vahva, ei sallita sitä kuitenkaan hänen kuoltuansa muuttaa.
Tässä ei nyt puhuta siitä, jos testamentin jälkeen aina eletään, vaan sen oikeudesta eli voimasta, se on, siitä mitä tehtämän pitäisi, eli
mikä oikein olisi, sillä oikeus sisältää, että testamenttiä ei saa muuttaa, niin aina, lait vaativat, että kuolleen viimeinen tahto pitää uskollisimmasti pidettämän. Ja tämä onkin eräs ihmisten kesken pyhänä pidetty asia.
231. Siitä mitä ihmiset testamentin suhteen
tekevät päättää Paavali nyt näin: koska nyt ihmisten sääntöjä noudatetaan, miksi ei siis Ju-

malaa totella? Maalliset asetukset testamenteistä ja muista asioista pidetään rikkomata.
Niissä ei mitään muuteta, ei lisätä niihin, eikä
niistä oteta pois. Jumalan testamentti yksinänsä, se on, Jumalan lupaus hengellisestä siunauksesta, se on, taivaallisista ja ijankaikkisista lahjoista, joita koko mailman ei ainoastansa
kiitollisuudella avoimin käsin tulisi vastaanottaa, vaan kunnioittaaki, turmellaan muuttelemisilla ja lisäämyksillä. Tämä on voittava syy,
jonka Paavali ottaa ihmisten esimerkeistä ja
asetuksista. Tästä syystä hän lausuu: minä puhun ihmisten tavalla, se on, otan vertauksen
ihmisistä; ikään kuin sanoisi: testamenteissä ja
muissa ihmisellisissä toimituksissa toimitetaan
ja pidetään, mitä laki käskee. Sillä koska joku
tekee testamentin, luvaten perillisille tavaransa, ja kuolee, niin testamenttaajan kuoleman
jälkeen vahvistetaan testamentti ja säilytetään
muuttamattomana, niin ett'ei siihen saa mitään
lisätä, eli siitä pois ottaa lain jälkeen. Tästä
syystä pitävät lainoppineet ihmisen viimeisen
tahdon lakina ja pyhänä. Jos ihmisen testamentti talletetaan, niin suurella huolella, sanon
minä, ett'ei siihen mitään lisätä eli siitä pois
oteta, niin pitäisi tosiaan se Jumalan testamentti suuremmalla uskollisuudella pidettämän,
jonka hän Abrahamille ja hänen siemenellensä
lupasi ja lahjoitti. Sillä koska Kristus kuoli,
niin se vahvistettiin, ja hänen kuoltua julki tehtiin testamentin kirjoitus, se on Abrahamille
luvattu siunaus saarnattiin kaikille kautta mailman hajotetuille kansoille. Tämä oli testamentin tekiän, Jumalan, viimeinen tahto, joka Kristuksen kuolemalla vahvistettiin.
232. Sentähden ei pidä kenenkään sitä
muuttaman, eli mitään siihen lisäämän, niinkuin lain ja ihmissääntöin opettajat tekevät.
Sillä he sanovat: jollet ympärileikata, pidä lakia, tee ja kärsi paljo, et tule autuaaksi. Sellainen ei ole Jumalan viimeinen tahto eli testamentti. Sillä ei hän sano Abrahamille: jos sitä
eli tätä teet, saat siunauksen, taikka ympärileikatut ja lain tekiät saavat sen, vaan: sinun siemenessäs y. m., ikään kuin sanoisi: sulasta
laupiudesta lupaan sinulle Kristuksen sinun

siemenestäs, hän laittaa siunauksen kaikille
kansoille, synnin ja kuoleman kautta sullotuille, se on, hän vapahtaa ijankaikkisesta kirouksesta, se on, synnistä ja kuolemasta, kansat,
jotka uskolla vastaanottavat tämän lupauksen:
sinun siemenestäs y. m. Nyt ovat kaikki paavilaiset ja tekopyhät, samate kuin muinain väärät apostolit, en sano, ihmisen testamentin rikkojia ja kumoojia, sillä siitä he lain kautta estettäisiin, vaan Jumalan, jota eivät pelkää,
vaikka hän on kuluttavainen tuli. Sillä sellaisia
ovat kaikki ulkokullatut luontoansa, että ihmissääntöä hurskaasti noudattavat, mutta jumalallisia sääntöjä röykkeimmästi kumoovat ja rikkovat. Mutta aikanansa saavat nämät röykkiät
Jumalan testamentin ylönkatsojat ja kukistajat
kantaa kauhian tuomion. Tämä on siis aivan
vahva todistus, jonka Paavali on lainannut jumalallisesta säännöstä.
16 v. Lupaukset ovat tosin Abrahamille,
ja hänen siemenellensä annetut: ei hän
sano: siemenille, niinkuin monesta, vaan
niinkuin yhdestä: ja sinun siemenestäs, joka
on Kristus.
233. Tässä nimittää apostoli Jumalan Abrahamille Kristuksesta, kaikkein kansain tulevasta siunaajasta antamat lupaukset uudella nimellä testamentiksi, eikä olekkaan lupaus mitään muuta, kuin testamentti, joka vielä on lukittu ja julistettamaton. Mutta ei testamentti
ole laki, vaan lahja. Sillä perilliset odottavat
testamentista ei lakia, vaadetta taikka jotain rasitusta, vaan perintöä. Ensin selittää siis apostoli sanat: (testamentti, lupaus), sitte sovittaa
hän vertauksen ja terottaa sanaa siemen. Ei
Abrahamille, sanoo hän, annettu lakia, vaan
testamentti on hänelle annettu ja säädetty, se
on, hänelle ovat annetut lupaukset hengellisestä siunauksesta, hänelle on siis jotain luvattu ja
lahjoitettu. Jos siis ihmisen testamentti pidetään, miks'ei pikemmin Jumalan, josta ihmisen
testamentti on paljas kuvaus ja vertaus? Niin
myös, jos pidämme sinetit ja merkit, miks'emme pikemmin pidä sinetillä lukittua ja merkittyä asiaa?
234. Mutta lupaukset sanottiin hänelle, ei

kaikissa Juutalaisissa eli monissa siemenissä,
vaan yhdessä siemenessä, joka on Kristus.
Tätä Paavalin selitystä eivät hyväksy Juutalaiset. Tässä olisi muka lukuin muutos tapahtunut, niin että monikon siaan (siemenissä) on
pantu yksikkö (siemenessä). Mutta me otaksumme Paavalin selityksen, joka ei suotta teroita sanaa siemen, ja selittää toden apostolisessa hengessä, että sana siemen on Kristus.
Tämän Juutalaiset kyllä kieltäkööt, mutta meillä on kuitenkin monta ja vahvinta todistusta
jotka Paavali ennen on maininnut; niitä eivät
taida kieltää, ja ne myös tätäkin vahvistavat.
Nyt selittää ja sovittaa hän tämän edespäin:
17 v. Mutta sen minä sanon: testamenttia, joka Jumalalta on vahvistettu Kristuksen päälle, ei rikota, ett'ei lupaus lain kautta
turhaan raukeisi, joka sitte neljänsadan ja
kolmenkymmenen vuoden perästä annettu
oli.
235. Tähän taitavat Juutalaiset vastata: ei
Jumala tytynyt Abrahamille antamiinsa lupauksiin, vaan sääsi lainkin 430 ajastaikaa sen
jälkeen. Jumala epäili lupauksistansa, niinkuin
voimattomista muka vanhurskauttamaan, ja
sääsi sentähden uuden ja paremman, varmaan
lain, ett'eivät he tämän, edellistänsä paremman
tultua olisi laiskoja, vaan pitäisivät lain, sen
kautta vanhurskautettaaksensa. Laki siis, joka
seurasi lupausta, kukisti sen. Juutalaiset etsivät
paljo sellaisia mutkia. Tämän mutkan kumoo
Paavali somasti ja voimakkaasti. Hän sanoo:
”tämä lupaus: sinun siemenestäs y. m. Annettiin Abrahamille 430 vuotta ennen lakia, joka
ei taitanut sitä rikkoa.” Sillä lupaus on Jumalan
testamentti, jonka Jumala niin monta vuotta
ennen lakia vahvisti Kristuksen päälle. Mutta
sitä, jonka Jumala kerran on luvannut ja vahvistanut, ei peräytä eikä riko hän, vaan se pysyy hänen tykönänsä ijäti vahvana.
236. Mutta minkätähden on laki annettu lisäksi? Se on totta kyllä niin monen sadan vuoden perästä annettu Abrahamin jälkeisille, ei
että sen kautta saisivat siunauksen, kuin lain
virka on, heittää kirouksen alle, eikä siunata,
vaan että maan päällä olisi joku kansa, jolla

olisi sana ja todistus Kristuksesta, josta Kristuski lihan jälkeen syntyisi, ja että lain alle
vangitut ja suljetut ihmiset huokaisivat Abrahamin siemenen, Kristuksen kautta luvatun vapahduksen perään, jonka ainoan pitää ja joka
voiki siunata, se on, vapahtaa kaikki kansat
synnistä ja kuolemasta. Sitte kuvasivat myös
laissa säädyt seremoniat Kristusta. Sentähden
ei ole lupausta tehty mitättömäksi lain eikä seremoniain kautta, vaan on pikemmin niitten
niinkuin sinettein kautta vahvistettu, kunnes
itse kirja (lupaus) avattaisiin, ja evankeliumin
saarnan kautta kaikille kansoille julistettaisiin.
237. Mutta sallikaamme lain ja lupauksen
keskenänsä taistella, nähdäksemme, kumpi on
väkevämpi, josko lupaus hävittää lain vaiko
laki lupauksen. Jos laki hävittää lupauksen,
seuraa siitä, että teemme Jumalan töillämme
valehteliaksi ja hänen lupauksensa turhaksi.
Sillä, jos laki vanhurskauttaa, vapahtaa synnistä ja kuolemasta, niin tavoin siis meidän työmme ja ihmisvoima, joka pitää lain, sitte on Abrahamille annettu lupaus tehty turhaksi ja varsin hyödyttömäksi, ja seuraavaisesti on Jumala
valehtelia ja turhan puhuja. Mutta jos lupaaja
ei täytä lupaustansa taikka tekee sen turhaksi,
onko se muuta kuin valehdella ja puhua turhia? Mutta mahdotonta on, että Jumalan laki
tekisi Jumalan valehteliaksi, ja että meidän
työmme tekisivät Jumalan lupauksen turhiksi.
Niin aina lupauksen täytyy olla lujan ja vahvan
(sillä ei Jumala lupaa suotta), jos vaikka lainki
pitäisimme ja täyttäisimme, ja jos senkin
myöntäisimme, että kaikki ihmiset olisivat
yhtä pyhiä kuin enkelitkin (joka kuitenkin on
mahdoton), niin ett'eivät ollenkaan tarvitsisi
lupausta, on kuitenkin tiettävä, että lupaus on
varma ja vahva, sillä muutoin olisi Jumala epätaattava ja valehtelia, joka taikka turhaan lupaisi, taikka ei tahtoisi eli taitaisi täyttää lupaustansa. Sentähden niinkuin lupaus on ennen
lakia, niin se myös mitä jaloimmin voittaa lain.
238. Siinä Jumala aivan oikein teki, että
antoi lupauksen niin kauvan aikaa ennen lakia,
ett'ei kenelläkään olisi tilaa sanoa, vanhurskauden tulevan laista, eikä lupauksesta. Sillä jos

hän olisi tahtonut vanhurskauttaa meidät laista,
olisi hän sen antanut meille 430 vuotta lupausta ennen, eli kumminki lupauksen kanssa.
Mutta nyt hän ensin perin vaikenee laista, viimein mutta vasta 430 vuoden perästä antaa
hän sen ulos. Sillä välin hän puhuu koko tämän ajan lupauksistansa. Siunaus ja vanhurskauden lahjoitus tulee siis lupauksesta lakia
ennen. Lupaus on siis lakia paljo jalompi, ja
laki ei tee siis lupausta tyhjäksi, van usko lupauksen päälle, jolla uskovaiset ennen Kristuksen ilmestymistä autettiin, nyt saarnattuna
evankeliumin kautta kaikille maan kansoille,
se, sanon minä, kukistaa lain, niin ett'ei se sillen taida lisätä syntiä, peljättää ja epäilykseen
pakottaa syntisiä, jotka uskolla käsittävät lupauksen.
239. Ja siinä on suuri paino, taikka pikemmin pilkka, että hän niin täsmälleen nimittää
430 vuoden luvun, ikään kuin sanoisi: jos riputte kiinni luvunlaskussa, niin laskekaat sormeinne jälkeen, kuinka paljon aikaa kului lupauksen antamisesta lakiin. Varmaan sai Abraham lupauksen paljoa ennen lakia; sillä se annettiin Israelin lapsille vasta 430 vuoden perästä. Ja tämä todistus, jonka hän lainaa tietystä
ajasta, on sangen vahva.
240. Mutta Paavali ei puhu tässä laista yhteisesti, vaan kirjoitetusta laista, ikään kuin sanoisi: Jumala ei taitanut mitään virkata laissa
vaaditusta jumalanpalveluksesta ja töistä, eikä
luvata niitä tekeville vanhurskautta, kuin ei lakia vielä ollutkaan joka sääsi palveluksia, vaati
töitä, ja lupasi elämän tekiöille. Se ihminen,
sanoo Jumala, joka niitä tekee, hän elää niissä (3 Mos. 18: 5); ja vaikka hän niin lupaakin,
ei siitä sentähden seuraa, että saamme, mitä
hän lupaa, sillä hän sanoo selvästi: joka niitä
tekee y. m. Mutta tietysti ei tee niitä kukaan.
Sitte Paavali vakuuttaa lain ei voivan peräyttää
lupausta. Abrahamille 430 vuotta lakia ennen
annettu lupaus on siis vahva, ja asian tarkemmin ymmärtääksenne, selitän minä sen vertauksella. Jos joku rikas mies, ei vaatimuksesta, vaan vapaasta tahdosta, ottaa jonkun tuntemattoman lapsen, jolle ei hän ole mitään vel-

kaa, omaksensa, ja asettaa hänen kaikkein tavarainsa perilliseksi, ja sitte muutamain vuosien perästä, koska semmoinen hyvyys hänelle
osotettiin, määrää hänelle muutamia töitä tehdäksensä, niin ei taitaisi tämä lapsi sanoa, töillänsä semmoista hyvyyttä ansainneensa, kuin
hän, pyytämätänsä jo monta vuotta ennen sulasta armosta oli lahjaksi saanut sen kaiken.
Samate ei taitanut Jumalakaan katsoa töitä ja
vanhurskauden edelläkäyväisiä ansioita, kuin
lupaus ja p. Hengen lahja oli jo 430 vuotta lakia ennen. Tätä puhuu apostoli pilkaten (Galatalaisia).
241. Tästä selvään näet, ett'ei Abrahami
saavuttanut vanhurskautta Jumalan edessä laista, kuin lakia ei vielä silloin ollutkaan. Mutta
jollei lakia ollut, niin ei ollut töitäkään eikä ansiota. Mitästä siis? Yksin Jumalan lupaus. Sen
uskoi Abrahami, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Samalla tavalla kuin Isä saavutti
vanhurskauden, saavuttivat lapsensakkin sen.
Niin meki nyt sanomme: syntimme ovat sovitetut Kristuksen kuolemassa runsasta 1800 tätä
ennen, jolloin vielä ei yhtään munkkisäätyä, ei
yhtään katumussääntöä, ei yhtään ansiota ollut.
Emme taida siis nyt vasta sovittaa niitä töillämme ja ansioillamme. Näin siis haalii Paavali kaikkialta vahvoja todistuksia osittain vertauksista, osittain tutusta ajasta ja ihmisistä, todistuksia, joita ei järjellinen ihminen voi kumota. Varustakaamme siis omattuntomme sellaisilla todistuksilla, sillä se on ihmeeksi hyödyllinen, että niitä, hyvin tutkittuina, on meillä
kiusauksissa. Ne vievät meitä laista lupaukseen ja uskoon, vihasta armoon, synnistä vanhurskauteen, kuolemasta elämään.
242. Sentähden ovat, mitä usein muistutan,
nämät kaksi, laki ja lupaus, tyystimmästi eroitettavat; sillä ne ovatkin, ajan, paikan, personain ja suoraan kaikkein asianhaarain suhteen
toisistansa niin kauvas eroitetut, kuin taivas ja
maa, mailman alku ja loppu. Ne ovat tosin likisempiä, kuin ovat samassa ihmisessä eli sielussa yhdistetyt, mutta kokemuksessa ja virkansa
suhteen ovat ne mitä kauvimmaksi eroitettavat,
nimittäin näin: laki hallitkoon lihaa, mutta lu-

paus pitäköön suloista valtaa omassatunnossa.
Koska kummallekki näin määräät piirinsä,
vaellat suruttomasti keskirataa, lupausta katsoen taivaassa, lakia katsoen maan päällä, hengessä armon ja rauhan paratiisissa, lihassa
maan päällä työssä ja ristissä. Ja silloin ovat
vaivat, joita lihan täytyy kantaa, huokeita lupauksen suloisuuden tähden, joka ihmeeksi ilahuttaa sydämmen. Mutta jos nämät kaksi sekoitat, päästät lain omaantuntoon, ja lupauksen
pelastuksesta lihaan, syntyy siitä sekoitus, sellainen kuin paavikunnassakin oli, niin ettes tiedä, mikä laki, lupaus, mikä synti, mikä vanhurskaus lienee.
243. Jos siis tahdot oikein jakaa totuuden
sanaa, niin eroita mitä kauvimmaksi lupaus
laista luontonsa ja vaikutuksensa suhteen. Paavali ei teroita suotta tätä asiaa niin ahkeraan.
Sillä hengessä hän näki ennakolta seurakuntaan tulevan tämän paheen, että Jumalan sana
tärvellään, lupaus ja laki yhteen sotketaan, ja
lupaus niin muodoin perin hukataan, kuin lupaus, koska se lakiin sekoitetaan, tulee sulaksi
laiksi. Totuta siis itseäs eroittamaan laki lupauksesta myös ajan jälkeen, ettäs lain tullessa
ja omaatuntoas kannustaissa, sanoisit: laki kulta, et tule ajallasi, vaan varsin varhain, varro
vielä 430 vuotta, sen ajan ohi mentyä, saat tulla. Mutta silloin tulevana, tulet liian myöhään,
sillä lupaus, johon minä suostun ja ihanellen
tydyn, ennätti sinun 430 vuotta. Sinun ei tule
siis minuun mitään, sinua en kuultele. Sillä nyt
elän uskovaisen Abrahamin kanssa, eli, olin
sanoa, minä elän, Kristuksen jo saatuani, joka
on vanhurskauteni, joka peräytti sinun, laki, ja
otti pois. Olkoon siis Kristus sydämessämme
kaikkein todistusten lyhyenä sisältönä eli summana, jolla puolustamme uskon vanhurskautta
vastoin lihan vanhurskautta, vastoin lakia, töitä
ja ansioita.
244. Tähän asti olen kertonut melkein
kaikki ja semmenki painavimmat perusteet,
joita Paavali tässä epistolassa selittää vahvistaaksensa vanhurskauttamisen opin kappaletta,
joista pää ja mahtavin on se, nimittäin todistus
lupauksesta, jota hän tässä ja epistolassa Ro-

malaisille enin teroittaa, jonka Jumala teki Abrahamille ja muille isille. Tätä lupausta hän sitte tyysten selittää ajan ja personain suhteen ja
semmenki panee hän suuren painon sanan siemenen päälle, jonka hän sanoo merkitsevän
Kristusta. Viimein panee hän asian selitykseksi
sen vastakohdan osottaen, mitä laki vaikuttaa,
että se nimittäin sulkee kirouksen alle. Ja näin
hän vahvimmilla perusteilla tukee ja puolustaa
uskonkappaletta kristillisestä vanhurskaudesta,
ja toisappäin vääntää ja kiertää vääräin apostolein käyttämiä perusteita lain vanhurskauden
puolustukseksi, heitä itseänsä vastaan, se on,
koska he sanovat, vanhurskauden ja elämän tulevan laista, osottaa Paavali lain matkaansaattavan kirouksen ja kuoleman. Te sanotte sanomistanne, sanoo hän, että laki on tarpeellinen
autuuteen, mutta ettekö ole lukeneet: joka ne
tekee, hän elää niissä (3 Mos. 18: 5)? Mutta
kuka tekee ne? Ei kukaan. Sentähden ovat ne
kaikki, jotka lain töissä rippuvat, kirotut. Ja
toisessa paikassa hän sanoo: kuoleman ota on
synti, ja synnin voima on laki (1 Kor. 15:
56). Nyt tulee näiden todistusten seuraus.
18 v. Sillä jos perintö on laissa, niin ei se
sillen ole lupauksesta.
245. Samoin puhuu Paavali, Rom. 4: 14,
sanoen: jos ne, jotka laista ovat, ovat perilliset, niin usko on turha, ja lupaus on hukkaan tullut. Ja se ei taida toisin ollakkaan, sillä tämä eroitus on sangen selvä, että laki on
perin erinäinen lupauksesta. Luonnollinen järkiki, vaikka kuinkaki sokia, on vaadittu myöntämään, että luvata on toista ja toista vaatia.
Lahjoittaa toista ja toista vastaanottaa. Laki
vaatii meiltä töitämme, siemenen lupaus tarjoo
meille Jumalan hengellisiä hyviä tekoja, ja tosin lahjaksi Kristuksen tähden. Me saamme
siis perinnön eli siunauksen lupauksesta eikä
laista, kuin lupaus sanoo: sinun siemenessäs
kaikki y. m. Jolla siis on laki, hänellä ei ole
vielä kyllä, sillä häneltä puuttuu lupaus, jota
paitsi hänen täytyy pysyä kirouksessa. Laki ei
voi sentähden vanhurskauttaa, kuin hänelle ei
ole annettu lupausta. Sitte vielä, jos perintö
olisi laista, olisi Jumala valhettelia, ja lupaus

olisi hukkaan tullut. Samate, jos laki voisi ansaita siunauksen, miksi lupasi Jumala sen sinun siemenestäs j. n. ed.? Miks'ei ennemmin
sanonut: tee se, niin saat siunauksen, taikka:
lain täyttämällä taidat ansaita ijankaikkisen
elämän? Tämä todistus on otettu vastakohtaisten asiain tutkimisesta. Perintö annetaan siis
lupauksesta, eikä laista.
Mutta Jumala on sen lupauksen kautta
Abrahamille lahjoittanut.
246. Ei kukaan voi kieltää, että Jumala antoi Abrahamille, ennen kuin lakia olikaan, lupauksen kautta siunauksen eli perinnön, se on,
synneistä päästön, vanhurskauden, autuuden,
ijankaikkisen elämän, niin että olemme Jumalan lapset ja perilliset ja Kristuksen kanssa-perilliset; sillä selkiään kuuluu 1 Mos. 22: 18, sinun siemenessäs pitää kaikki kansat maan
päällä siunatuksi tuleman. Siinä lahjoitettiin
siunaus lakia ja töitä katsottamata. Sillä Jumala ennätti lahjoittaa perinnön, ennenkuin Moses syntyikään, eli kukaan mitään mietti laista.
Miksi sitte turhia lörpötätte vanhurskautta laista saatavan, koska isällenne Abrahamille vanhurskaus, elämä, autuus annettiin lakia ilman
ja ennen, niimpä niitäkin ennen, jotka taisivat
tehdä lakia? Sokia ja paatunut on tosiaan se,
jota ei nyt tämä voita. Mitä todistuksesta, joka
lupauksesta on otettu, voi päättää, siitä olen
ylempänä tarkoin ja runsaasti puhunut, jonka
tähden sen nyt lyhyesti mainiten heitän.
247. Tähän asti on nyt parhain ja etevin
osa tästä epistolasta selitetty. Tästälähin Paavali ilmoittaa lain hyödytyksen ja viran, ottaen
sitä selittääksensä vertauksia lasten holhojasta
eli haltiasta ja ala-ikäisestä perillisestä; samate
vertaelman Abrahamin kahdesta pojasta, Isaakista ja Ismaelista y. m.; viimein opettaa hän
hyvistä tavoista. Tämän epistolan jälkisessä
osassa puhuu hän enää somemmin ja kauniimmin kuin opettaa.
19 v. Mihinkä siis laki?
248. Koska opetamme ihmiset vanhurskautettavan ilman lakia ja töitä, niin välttämättömästi seuraa tämä kysymys: jollei laki van-

hurskauta, miksi se sitte on laadittu? Samate:
miksi Jumala vaatii ja rasittaa meitä lailla, jollei se eläväksi tee? Mitä hyödyttää että se niin
ankarasti kiusaa ja vaivaa meitä, jos ne, jotka
raativat vain yhden hetken, tulevat meidän vertaisiksemme jotka kannoimme päivän kuorman ja helteen? Koska armo tulee, jota evankeliumi saarnaa, niin heti nousee tämä suuri
napina, eikä sen nousemata taideta evankeliumia saarnata. Juutalaisilla oli se luulo, että he
vanhurskautettaisiin laista, jos sen pitäisivät.
Koska he siis kuulivat saarnattavan evankeliumia Kristuksesta, joka oli tullut mailmaan, vapahtamaan ei vanhurskaita, vaan syntisiä, ja
että nämät kävisivät Jumalan valtakuntaan heidän edellänsä, suuttuivat he sangen suuresti,
valittaen että olivat niin monta sataa vuotta
suurella vaivalla ja työllä kantaneet lain raskasta ijestä, ja että lain tirannius oli heitä vaivannut ja rasittanut aivan surkiasti, ihan hyödyttömästi, jopa heille suureksi vahingoksi,
kuin pakanat ja epäjumalain palveliat saavat
armon ilman työtä ja vaivaa. Samoin napisevat
nytki paavilaisemme, sanoen: mitä autti meitä
20, 30 ja 40 vuotta eläminen munkkina, puhdasta elämää viettäminen, köyhyyttä ja kuuliaisuutta harjoittaminen, määrä rukousten lukeminen, messuin pitäminen, ruumista vaivaaminen paastoilla, rukouksilla, hosumisilla y.
m., jos nainut aviomies, vaimo, ruhtinas, raatiherra, koulunopettaja, koulupoika, jos päivämies taikka säkkiä kantava palkollinen, jos piika, joka lakasee huonetta on ei ainoasti meidän
vertaisemme, vaan meitä parempiki ja mahdollisempi?

kautettavan sen kautta; niin hän häpäseeki Jumalaa, joka lain laati, koska hän sanoo sen
ylitsekäymisten tähden annetuksi. Eläkäämme
siis pakanain tavalla, joilla ei lakia ole, tehkäämmepä syntiäki ja synnissä pysykäämme,
että armo suurentuisi. Tehkäämme pahaa, hyvän siitä syntyäksi. Se kohtasi apostolia Paavalia, sama kohtaa meitäki tänäpänä. Sillä koska
kansa evankeliumista kuulee vanhurskauden
tulevan sulasta Jumalan armosta ja paljaasta
uskosta, lakia ja töitä paitsi, niin se päättää samate kuin Juutalaiset muinain: jollei laki vanhurskauta, niin älkäämme mitään tehkökään, ja
sen jalosti näyttävätkin.

249. Tämä kysymys on siis sangen vaikea.
Siinä on järki ymmällä, eikä taida sitä ratkaista, vaan pahentuu siitä varsin silmittömäksi.
Järki ymmärtää johonkin määrin lain vanhurskauden, jota opettaaki ja teroittaa, ja luulee sen
pitäjät olevan vanhurskaat; mutta lain virkaa ja
tarkoitusta se ei ymmärrä. Koska se siis kuulee
tämän Paavalin uuden, ja mailmalle tuntemattoman lauseen, että laki on annettu ylitsekäymisten tähden, niin hän päättää näin: Paavali
peräyttää lain, kuin sanoo, meidät ei vanhurs-

251. Niinkuin Paavaliki, koska hän näki
toisten vastustavan oppiansa, toisten etsivän lihallista vapautta, ja käyvän siitä pahemmiksi,
lohdutti itsensä sillä, että hän oli Jesuksen
Kristuksen apostoli, saarnaamaan uskoa Jumalan valittuin tähden, ja että hän kärsisi kaikki
valittuin tähden, että heki saisivat autuuden;
niin teemme meki nyt kaikki valittuin tähden,
joita tiedämme oppimme hyödyttävän. Koirille
ja portoille, joista toiset vainoovat oppia, toiset
tallaavat vapauttamme, joka meillä Kristukses-

250. Mitä siis tehkäämme? Tämä pahe tosin kovin vaivaa meitä, mutta emme taida estää sitä. Koska Kristus saarnasi täytyi hänen
kuulla, että hän oli häpäsiä ja kapinoitsia, se
on, että petti ihmiset opillansa, ja teki uppiniskaisiksi keisaria vastaan. Sama kohtasi Paavalia ja kaikkia apostoleita. Ihmekö siis jos mailma kannustaa meitä samasta? Häväisköön ja
vainotkoon totta meitä, mutta sen vuoksi ei ole
vaijettava, vaan rohkiasti puhuttava, että ahdistetut omattunnot temmattaisiin perkeleen pauloista; ja sitä ei ole virkattava, että jumalaton
ja hullu kansa väärin käyttää oppimme, sillä se
pysyy parantumattomana joko sillä on lakia,
taikka on sitä vajalla, vaan sitä on katsottava,
kuinka viheliäiset omattunnot lohdutettakoot,
ett'eivät hukkuisi joukon kanssa. Jos vaikenisimme, niin lohdutus varsin puuttuisi omiltatunnoilta, jotka laki ja ihmissäännöt ovat sitoneet ja kietoneet, niin ett'eivät millään kurin
voi niistä kirvottaa itsensä.

sa on, olen niin suuttunut, etten heidän totensa
koko elämässäni sanaakaan hiiskahtaisi. Minä
soisin, että porsaamme ja vihollisemme, koirat,
vieläkin olisivat paavin hirmuvallan alla pikemmin, kuin että Jumalamme pyhä nimi heidän tähtensä niin häväistäisiin.
252. Vaikka siis taitamaton kansa, ja neki,
jotka jotakin ovat tietävinänsä, näin päättäen
sanovat: jollei laki vanhurskauta, niin se siis
on hyödytön. – niin, sanon minä, se ei ole kuitenkaan totta. Sillä niinkuin tällainen pääte ei
kelpaa: raha ei vanhurskauta, raha on siis kelvoton; silmät eivät vanhurskauta, silmät pitää
siis päästä kaivettaman; kädet eivät vanhurskauta, ne siis poikki leikattakaan; samate ei
kelpaa tämmöinenkään pääte: laki ei vanhurskauta, laki on siis hyödytön. Itsekullekki kappaleelle pitää suotaman oma virkansa. Emme
kumoo ja kiroo lakia sen vuoksi, että epuutamme siltä vanhurskauttamisen, vaan vastaamme
tähän kysymykseen: mihinkä siis laki? Toisin,
kuin vastustajamme, kuin nurjalla luulolla antavat laille sen hyödyn ja viran, jota ei sillä
ole.
253. Me kiellämme lailta pois tämän väärin käytännön ja mietityn viran, ja vastaamme
Paavalin kanssa, laille tulevan vanhurskauttamista, mutta sen vuoksi emme myönnä lain
olevan virattoman, niinkuin vastustajat heti
kohta kiljaisevat: jollei laki vanhurskauta, on
se hukkaan annettu. Lailla on oma virkansa ja
käytäntönsä, vaan ei ihmisiä vanhurskauttavaa
voimaa niinkuin vastustajat luulevat. Paavalin
kanssa väitämme lain olevan hyvän, kussa se
oikein käytetään, se on kuka lakia viljelee lakina. Jos lain oikein selitän ja pidän virassansa ja
käytännössänsä, niin se ompi sangen hyvä
kappale. Mutta jos annan sille toisen viran, ja
omistan sille, mitä sille ei ole omistettava, niin
minä nurinnarin käännän lain ja koko autuuden
opinkin.
254. Paavali puhuu siis tässä niitä myrkyllisiä ulkokullatuita vastaan, jotka eivät voi kärsiä tätä Paavalin lausetta: laki on tullut ylitsekäymisten tähden. Sillä he luulevat lain viraksi vanhurskauttaa, ja se luulo onkin yhtei-

nen ihmisjärjelle, järkiniekoille ja koko mailmalle, että vanhurskaus saadaan lain töistä.
Tätä myrkyllistä luuloa järki ei anna millään
muodolla itseltänsä ottaa, kuin se ei ymmärrä
uskon vanhurskautta. Tästä syystä paavilaisetkin ennemmin jumalattomasti kuin tyhmästi
lörpöttävät: seurakunnalla on Jumalan laki,
isäin säännöt, kirkkokokousten päätökset; jos
se niiden jälkeen elää, on se pyhä. Kukaan ei
saa heitä siihen mieleen, että he näitä asioita
pitämällä yllyttävät Jumalan vihaan, eikä lepytä. Lyhyesti: jokainen tekopyhä luulee sovittavansa Jumalan vihan y. m. omilla itsevalituilla
jumalanpalveluksillansa ja omatahtoisella
hurskaudellansa. Sentähden on oman vanhurskauden luulo kaikkein paheitten lähde ja suurin synti mailmassa. Sillä törkeät synnit ja rikokset voivat tulla tunnetuksi ja siis myös paratuiksi taikka kumminkin esivallan rangaistuksen kautta kuritetuiksi. Mutta tämä synti
(jokaisen ihmisen oma luulo vanhurskaudestansa) tahtoo olla epäsynti, jopa kehuuki itsensä parhaimmaksi Jumalan pelvoksi ja vanhurskaudeksi. Sentähden onki tämä myrkky perkeleen suurin ja pahin valta koko mailmassa, oikia kärmeen pää ja paula, johon perkele sitoo
kaikki ihmiset ja pitää ne siinä vankinansa; sillä kaikki ihmiset pitävät luonnostansa lain vanhurskauttavana. Näyttääksensä siis lain oikian
viran ja käytännön, ottaaksensa myös ihmisiltä
väärät luulonsa laista, vastaa Paavali tähän kysymykseen: mihinkä siis laki? tällä tavalla: ei
vanhurskauttamisen tähden vaan
Hän on tullut ylitsekäymisen tähden.

255. Niinkuin asiat ovat erinäiset, on niiden käytäntökin erinäinen. Sitä älköön sekoitettako, muuten syntyy sekaannus asiainkin välillä. Ei nainen viljele miehen vaatteita, eikä
mies naisen. Mies tekee miesten töitä, nainen
naisten. Kukin täyttäköön kutsumuksensa ja
virkansa vaateet. Sielun paimenet ja saarnaajat
opettakoot puhdasta Jumalan sanaa. Esivalta
hallitkoon alamaisia, ne totelkoot esivaltaa.
Samoin palvelkoon jokainen kappale järjestyksessään ja alassaan. Aurinko paistaa päivällä,
yöllä kuu ja tähdet, meri antakoon kaloja, maa

hedelmiä, metsä otuksia, polttopuita y. m. Samate älkään tunkeuko lakikaan toiseen virkaan
ja toimitukseen, vanhurskauttamisen asioihin
sanon minä, vaan jättäköön sen yksin armolle,
lupaukselle ja uskolle. Mikä on siis lain virka?
Ylitsekäyminen taikka, niinkuin hän muualla
sanoo: laki on tähän tullut että synti suuremmaksi tuttaisiin (Rom. 5: 20). Toden ihana virka. Laki, sanoo hän tässä, on tullut, ylitsekäymisten tähden, se on, se on annettu ilman jälkeen lupausten, kunnes siemen, Kristus
tulee, jolle lupaus on annettu.
Lain kahdellaisesta virasta.

256. Tässä nyt tiettäköön lain käytännön
olevan kahtalaisen. Ensimäinen on kansallinen eli maallinen. Sillä Jumala asetti kansallisen, niin aina kaikki lait, rikosten estämiseksi.
Kaikki lait ovat siis annetut jumalattomuuden
hämmennykseksi. Jos ne nyt jumalattomuutta
estävät, niin eivätkö ne siis vanhurskauta? Ei
suinkaan. Jos en tapa, huoraele, varasta, jos pitäyn muista synneistä, niin minä en tee sitä vapaasta tahdosta eli rakkaudesta hyvyyteen,
vaan sentähden, että pelkään vankeutta, miekkaa ja pööveliä. Ne estävät minun syntiä tekemästä, niinkuin ketjut ja kahleet estävät jalopeuraa ja karhua raatelemasta jokaista edessä
olevaa. Synnistä este ei ole siis vanhurskaus,
vaan pikemmin jumalattomuuden merkki. Sillä
niinkuin raateleva ja hillimätön peto kahleilla
kytketään, ett'ei ryntäisi kenen päälle hän kohtaisi, samate estää lakiki mieletöntä ja hillimätöntä ihmistä mielensä perästä syntiä tekemästä. Tämä este kyllä näyttää, että ne, jotka semmoista tarvitsevat (ja sitä tarvitsevat kaikki
Kristuksesta osattomat), eivät suinkaan ole
vanhurskaita, vaan pikemmin syntisiä ja vimmatuita, joita on lain kahleilla ja vankeudella
hillitseminen, ett'eivät tekisi syntiä. Laki siis ei
vanhurskauta.
257. Lain ensimäinen taito ja toimi on siis
estää jumalattomia (pahuudesta). Sillä perkele
hallitsee koko mailmassa ja yllyttää ihmisiä
kaikellaisiin rikoksiin. Sentähden sääsi Jumala
esivallan, vanhimmat, opettajat, lait, kahleet ja

kaikellaiset kansalliset säännöt, kumminkin sitomaan, jolleivät enempää aikoin saisikkaan,
perkeleen kädet, ett'ei hän mielensä perästä rajuaisi omissansa. Niinkuin siis riivatut ihmiset,
joissa saatana voimallisesti hallitsee, kahleisiin
ja köysiin sidotaan, ett'eivät vahingoittaisi ketään, samate on koko mailmallakin, jonka perkele on riivannut ja jota taluttaa päitä pitäin
kaikkiin rikoksiin, esivaltansa valmiina köysillä ja kahleilla, se on, asetuksilla, sitomassa käsiä ja jalkoja, ett'ei se päistikkaa syökseysi kaikellaisiin rikoksiin. Jollei sitä näin hillitä, otetaan se hengiltä pois. Tällainen maallinen kuritus on suurimmasti tarpeellinen, sekä Jumalan
säätämä, voimassa pitämään niin yhteistä rauhaa kuin kaikkea muutakin, mutta semmenkin
sentähden, ett'ei villein ihmisten kapinat ja metelit häiritsisi evankeliumin juoksua. Tästä lain
kansallisesta käytännöstä ei puhu Paavali tässä. Se on kuitenkin hyvin tarpeellinen, mutta ei
vanhurskauta. Sillä niinkuin riivattu ei ole vapaa eikä mielessänsä, että hänen kätensä ja jalkansa ovat sidotut, samate ei ole mailmakaan
vanhurskas, vaikka laki mitä parhain estäisi
sitä ulkonaisista rikoksista, vaan pysyy jumalattomana. Niin sellainenpa kuri juuri osottaakin, että mailma on jumalaton, vimmapäinen
sekä ruhtinaansa perkeleen yllytettävä, muutoin, jollei se syntiä tekisi, ei tarvittaisikkaan
lakia kurittamassa sitä.
258. Lain toinen hyödytys on hengellinen,
se niinkuin Paavali sanoo, suurentaa ylitsekäymiset, se on, ilmoittaa ihmisille heidän syntinsä, sokeutensa, kurjuutensa, jumalattomuutensa, taitamattomuutensa, vihansa, Jumalan ylenkatseen, kuoleman, helvetin, tuomion ja Jumalan vihan, jonka ansainneet ovat. Tästä lain
hyödytyksestä Paavali jalosti puhuu Rom. 7
luvussa. Tästä ovat ulkokullatut ja järkiniekat
varsin tuntemattomat, samate kuin kaikki ihmiset, jotka mennä hurjaavat lain eli oman
vanhurskauden mielessä. Jumala jälleen, masentaaksensa ja murentaaksensa tätä ilvettä ja
vimma petoa (oman vanhurskauden eli uskonnon luuloa), joka luonnostaan paisuttaa ja ylpeyttää ihmiset luuloittelemaan sentähden Ju-

malalle kelpaavansa, – oli vaadittu lähettämään erään voimakkaan sankarin, joka tätä petoa vastaan täydellä kiukulla ryntäisi, paiskaisi
sen maahan ja tappaisi, se on, hän vaadittiin
laatimaan laki Siinain vuorella niin suurella
juhlallisuudella ja niin kauhialla muodolla, että
kaikki kansa pelvosta vapisi. 2 Mos. 19: 20.
259. Yhtä omituinen ja pää-omanen kuin
tämä lain kuri on, yhtä hyödyllinenkin ja suuresti tarpeellinen on se. Sillä joll'ei ihminen ole
julkinen murhaaja, huorintekiä, varas, vaan pidättää itsensä törkeistä synneistä, niinkuin fariseus, niin hän valalla vannoisi (perkeleen vimmaamana) olevansa vanhurskas, syttyisi oman
vanhurskauden luuloon ja kopeilisi hyvistä
töistänsä ja ansioistansa. Semmoista ei Jumala
nyt taida muulla kurilla pehmittää ja lannistaa
niin, että tuntisi viheliäisyytensä ja kirouksensa, kuin lailla. Sillä laki on kuoleman vasara,
helvetin jylinä ja Jumalan vihan välähys, joka
runnellen kuluttaa paatuneet ja hurjat ulkokullatut. Lain omituinen ja totinen virka on siis
leimauksella (niinkuin Siinain vuorella), jylinällä ja pasunan helinällä peljättää, ukon nuolella maahan paiskata ja tallata tämä peto, joka
kutsutaan oman vanhurskauden luuloksi. Jumala sanoo sentähden Jeremiaan 23 luvussa:
minun sanani on niinkuin vasara, joka vuoret murentaa. Sillä niinkauvan kuin oman
vanhurskauden luulo asuu ihmisessä, niinkauvan asuu hänessä myös sanomaton ylpeys,
röykkeys, suruttomuus, viha Jumalaa vastaan,
armon ja laupiuden ylenkatse, armolupausten
ja Kristuksen tuntemattomuus. Evankeliumin
saarna syntein anteeksi saamisesta Kristuksen
tähden sulasta armosta ei astu semmoiseen sydämmeen, eikä se sitä ymmärräkkään, kuin
kauhea vuori, oman vanhurskauden timanttinen seinä, jolla sydän on ympärinsä katettu,
estää siitä.
260. Jumala tarvitsee siis tätä suurta ja
vahvaa vasaraa, lakia, kuolettaaksensa ja murentaaksensa oman vanhurskauden luulon
suurta ja kauhiaa kummitusta, joka on kapinoitsia, itsepintainen ja sangen uppiniskanen
peto. Laki on siis omassa virassansa ja toimes-

sansa, koska se kannustaa ja näyttää synnin,
näin sanoen: kas, sinä olet rikkonut kaikki Jumalan käskyt y. m.; ja niin säikähyttää omantunnon, että tosiaan tuntee Jumalan suututetuksi ja vihastuneeksi, ja itsensä ijankaikkiseen
kuolemaan syypääksi. Silloin sydän tuntee lain
kuorman kannettamattomaksi, ja muretaan hamaan epäilykseen, niin että se suuren ahdinkonsa tähden toivoo kuolemaa eli pyytää surmata itsensä. Laki on siis vasara, tuli, tuuli ja
se ankara ja väkevä myrsky, joka kalliot särkee
ja vuoret halkasee, se on, paatuneet ja ylpiät
ulkokullatut. Näitä lain peljätyksiä, joita niiden
kautta kuvattiin, ei kestänyt Elias vaan peitti
kasvonsa hameellansa (1 Kun. 19: 11–13).
Mutta koska tämä myrsky, jonka hän oli nähnyt, heikentyi, tuli vieno tuulen suhina, ja siinä
oli Herra. Mutta tulen, myrskyn ja maanjäristyksen piti kuitenkin tapahtuman ensin, kuin
Herra tuli vienossa tuulen suhinassa.
261. Tätä lain virkaa kuvasi se peljättävä
muoto ja näkö, jolla Jumala antoi lain ulos Siinain vuorella. Israelin lapsissa, jotka Ekyptistä
olivat lähteneet, oli suurin pyhyys. Me, kehuivat he, olemme Jumalan kansa; kaikki, mitä
Herra on puhunut, tahdomme tehdä. Sitte Moses pyhitti kansan, käski heidän pestä vaatteensa, kielsi lähestymästä vaimoja, ja valmistaa itsensä kolmanneksi päiväksi. Silloin tahtoi itse
kukin olla pyhin. Kolmantena päivänä Moses
johdatti kansan leiristä Jumalaa vastaan, kuulemaan häntä itseä puhuvana. Mutta kuinka
kävi? Kuin Israelin lapset näkivät savuavan ja
suitsevan vuoren kauhian muodon, mustat pilvet ja välähykset sinkoilevan sumeimmassa pimeydessä, ja kuulivat pasunan helinän vähittäin enenevän ja väkevämmäksi tulevan; samate kuin myös kuulivat ukkoisen jylinän ja pitkäisen leimaukset, niin he vapisten ja väristen
riensivät pakoon ja, taamma seisoen, sanoivat
Mosekselle: puhu sinä meidän kanssamme,
ja älköön Jumala meidän kanssamme puhuko, ett'emme kuolisi. Kaikki mitä Jumala sinulle puhuu, me tahdomme tehdä. Mitä, kultaseni, autti nyt tässä puhdistus, puhtaat vaatteet,
vaimoista itsensä pitäminen, pyhyys? Ei mi-

tään. Kukaan ei suvaitse tätä Jumalan läsnäoloa hänen majesteetissänsä ja kunniassansa,
vaan kaikki rientävät hämmästyneinä ja pelvosta vapisten pakoon, ikään kuin jos perkele
olisi heitä ajanut takaa. Sillä Jumala on kuluttavainen tuli, jonka edessä, suoraan sanottu, ei
yksikään liha taida seisoa.
262. Sama siis vieläkin on omituisesti lain
virka, kuin silloinki Siinain vuorella, koska se
ensikerran julistettiin, kussa sitä pestyt, hurskaat, puhdistetut ja siviät ihmiset kuultelivat,
ja kuitenki saatettiin nämät pyhät tuntemaan
viheliäisyytensä niin suureksi, että epäilivät ja
olivat lähes kuolla. Silloin ei mikään puhtaus
auttanut, vaan oman saastaisuuden, mahdottomuuden, synnin, Jumalan tuomion ja vihan
tunto oli niin suuri, että pakenivat Jumalan
kasvoista, eivätkä voinneet kuulla hänen ääntänsä. Mikä on kaikki liha, sanovat he, että se
kuulisi elävän Jumalan äänen tulesta puhuvan,
ja ijäti elämään? Tässä nyt kuulemme, ett'ei ihminen kestä Jumalaa puhuvana kanssansa.
Mitä on kaikki liha, että se kuulisi elävän
Jumalan äänen tulesta, sanovat he, ja ijäti
jäisi elämään? 5 Mos. 5: 26. Tänäpänä me
kuulimme Jumalan puhuvan ihmisille, ja ihmisen ei taitavan sitä kestää. Jo nyt varsin toisin
puhuvat, kuin vähää ennen, koska sanoivat:
me olemma Jumalan pyhä kansa, jonka
Herra kaikista maan kansoista valitsi omaisuudeksensa. Kaikki mitä Herra puhunut
on, me tahdomme tehdä. Samate kerran käypi kaikille itsevanhurskaille, jotka juopuneina
oman vanhurskautensa luulosta luulevat, ollen
ilman kiusausta, Jumalan mitä suurimmasti rakastavan heitä, hyväksyvän heidän munkkilupauksiansa, paastojansa, suu-rukouksiansa ja
itse keksittyjä töitänsä, joista hän on muka palkitseva heitä erinomaisella kruunulla taivahissa. Mutta kuin jylinä, leimaus, tuli ja tämä
vuoret särkevä vasara äkistä kolahtaa, se on,
kuin Jumalan laki ilmoittaa synnin, näyttää
heille Jumalan vihan ja tuomion, niin heille
heti käypi samate kuin Juutalaisillekki seisoessansa Siinain vuoren juurella.
263. Minä varaan kaikkia jumalisuuden ra-

kastajia, opettajiksi semmenkin kerta tulevia,
ahkerasti Paavalin kirjoista opettelemaan oikein ymmärtämään lain totisen ja omituisen
käytännön, joka (pahoin pelkään) meidän jälkeemme jälleen pimitetään ja nurin paiskataan.
Sillä kuin meidän vielä eläissämme, ja suurimmalla ahkeruudella, kumpasenkin, lain ja
evankeliumin virkaa ja käytäntöä opettaissamme, kuitenki harvat niistäkään, jotka hurskaiksi näkyvät ja kanssamme evankeliumia tunnustavat, siinä sentään oikiassa ovat. Kuinka sitte
luuletkaan, kerta kuoltuamme, käyvän? Mitään
en puhukkaan kastennkertojista, uusista Arianeistamme ja Kristuksen ruumiin ja veren sakramenttiä häpäsevistä hengistä, jotka niissä
asioissa ovat yhtä taitamattomia, kuin paavisetki, vaikka suullansa toisin sanovat. Sillä he
ovat jo puhtaasta evankeliumin opista lakiin
palanneet, eivätkä sentähden opeta Kristusta.
He kehuvat ja vannovat etsivänsä ainoasti Jumalan kunniaa ja veljein autuutta ja opettavansa Jumalan sanaa puhtaasti, mutta he toden sitä
turmelevat ja vääntävät sen toiseen mieleen,
niin että sen täytyy soida heidän korvissansa,
niinkuin he itse uneksivat. Sentähden opettavat
he Kristuksen nimessä omia uniansa, ja evankeliumin nimessä purkista lakia ja seremonioita. He ovat siis ja pysyvät kaltaisinansa, se on,
munkkeina, tekopyhinä, lain ja seremoniain
opettajina, paitsi että ovat keksineet itsellensä
uusia nimiä ja töitä.
264. Ei olekkaan siis se vähä asia, oikein
tietää, mikä laki on, mikä sen käytäntö ja virka. Mutta koska näitä suurimmalla ahkeruudella ja uskollisuudella opetamme, niin työllä ja
teolla todistamme, ettemme hyljää lakia ja töitä, josta vastustajamme meitä väärin syyttävät,
vaan parhain voimiinsa pystytämme lain, vaadimme lain töitä, sanomme lain hyväksi ja
hyödylliseksi, mutta vaan oikein käytettynä:
nimittäin ensin hämmentämään kansallisia (ulkonaisia) rikoksia, sitte ilmoittamaan ja suurentamaan hengellisiä ylitsekäymisiä. Myös
laki on valkeus, joka valaisee ja osottaa, ei Jumalan armoa, ei vanhurskautta eikä elämää,
vaan synnin, kuoleman, Jumalan vihan ja tuo-

mion. Sillä niinkuin Siinain vuorella jylinä,
leimaus, synkkä pilvi, suitseva ja palava vuori,
ja koko se kamala näkö ei iloittanut Israelin
lapsia, eikä tehnyt heitä eläviksi, vaan säikähytti, saatti heidän puolikuolleiksi, ja osotti
kuinka kaikellakaan pyhyydellänsä ja puhtaudellansa eivät voineet kärsiä pilvestä puhuvan
Jumalan läsnäoloa; niin ei laki vieläkään, koska se oikiassa toimessansa on, muuta aikoin
saa, vaan että se ilmoittaa syntiä, matkaansaattaa vihaa, kannustaa ja peljättää ihmisiä, niin
että likipitäin epäilevät. Se nyt on lain omituinen käytäntö, tämä sen tarkoitus, edemmäs ei
pidä menemän.
265. Evankeliumi päin toisin on se valkeus, joka valaisee, eläväksi tekee, lohduttaa ja
rohvaisee peljästyneitä omiatuntoja. Sillä se
osottaa jumalan Kristuksen tähden olevan armollisen syntisille ja mahdottomille, jos uskovat Kristuksen kuoleman kautta itsensä vapahdetuiksi kirouksesta, se on, synnistä ja ijankaikkisesta kuolemasta, ja hänen voittonsa
kautta itsellensä lahjoitetuksi siunauksen, armon, synneistä päästön, vanhurskauden ja
ijankaikkisen elämän. Kuin me nyt tällä tavalla
osotamme lain ja evankeliumin eroituksen,
niin kummallekin omistamme omituisen toimensa ja virkansa. Tällaisesta lain ja evankeliumin eroituksesta ei lueta mitään munkkein
ohjesääntöin ja kouluviisasten kirjoissa, ei
vanhan seurakunnan isäinkään kirjoissa. Kuitenkin on Augustinus osittain siitä puhunut ja
selittänyt. Hieronymus ja muut ovat siitä ihan
tietämättömiä. Lyhyesti, ihmeellinen äänettömyys tästä asiasta vallitsi satoja ajastaikoja
kaikissa kouluissa ja kirjoissa, ja se pani omattunnot suurimpaan vaaraan. Sillä, jollei evankeliumia selkiästi eroiteta laista, niin ei kristinoppia tule eheänä säilytetyksi. Mutta kussa
tämä eroitus tunnetaan, siellä tunnetaan oikia
vanhurskauttamisen muotoki, silloin helpostikkin eroitetaan usko töistä, Kristus Moseksesta
ja kaikista kansallisista asetuksista. Sillä kaikki, ulkona Kristuksesta, on kuoleman virkaa,
pahain rangaistukseksi. Paavali vastaa siis kysymykseen näin:

Laki on tullut ylitsekäymisten tähden.

266. Se on, että synnit suurennettaisiin ja
paremmin tunnettaisiin ja nähtäisiin. Ja niin toden tapahtuukin. Sillä koska ihmisille lain
kautta ilmestyy synti, kuolema, Jumalan viha
ja tuomio, helvetti y. m., on mahdoton, että
hän olisi kärsiväinen, napisematon, Jumalaa ja
hänen tahtoansa vihaamaton. Sillä ei hän kestä
Jumalan tuomiota, kuolemaansa ja kadotusta,
eikä pääse kuitenkaan pakoon. Tässä hän välttämättä rupee vihaamaan ja häpäsemään Jumalaa. Ennen oli hän ilman kiusausta mainio
pyhä, palveli ja ylisti Jumalaa, laski polvillensa ja kiitti, kuten fariseus Luukk. 18 l. Mutta
nyt kuin synti ja kuolema ovat tulleet ilmi, ei
soisi hän Jumalaa olevankaan. Laki vaikuttaa
siis suurimman vihan Jumalaa kohtaan, ja
tämä on, että syntiä lain kautta ei ainoasti ilmoiteta ja tehdä tunnetuksi, vaan suurennetaanki, härsytetään, sytytetään ja lisätään semmoisen ilmoituksen kautta. Tästä syystä sanoo
Paavaliki, Rom. 7: 13, näin: että synti synniksi nähtäisiin, on hän minulle sen hyvän
kautta kuoleman saattanut, että synti ylitse
määrän synniksi tulisi käskyn kautta. Tässä
Paavali laajemmin selittää tämän lain vaikutuksen.
267. Tähän kysymykseen: jollei laki vanhurskauta, mitä se sitte hyödyttää? vastaa siis
Paavali. Hän sanoo: vaikkei se vanhurskauta,
on se kuitenki sangen hyödyllinen ja tarpeellinen. Se ensin hämmentää ja estää lihalliset ja
raat synnit. Sitte se näyttää ihmiselle, että hän
on syntinen, sentähden myös syypää kuoleman
ja ansainnut ijankaikkisen vihan. Mutta tämä
nöyryyttäminen, murentaminen ja särkeminen
tämän vasaran, lain kautta, mitä hyödyttää se?
Se hyödyttää avaamaan tietä armolle. Laki on
palvelia ja armoon valmistaja. Sillä Jumala on
nöyräin, viheliäisten, ahdistettuin, sullottuin,
epäileväisten Jumala ja niiden, jotka ovat mitättömiksi tulleet, ja hänen toimituksensa on
korottaa nöyrät, ravita isoovaiset, valaista sokiat, lohduttaa viheliäisiä ja ahdistettuja, vanhurskauttaa syntiset, tehdä kuolleet eläviksi,
epäileväiset ja kadotetut autuuttaa y. m. Sillä

hän on kaikkivaltias Luoja, joka tyhjästä kaikki tekee. Mutta tätä luonnollista ja omaista työtänsä estää häntä tekemästä tämä vahingollisin
myrkky, oman vanhurskauden luulo, joka ei
olisi syntinen, saastainen, viheliäinen ja kirottu, vaan muka vanhurskas ja pyhä y. m. Jumalan täytyy sentähden viljellä tätä mainiota vasaraa, lakia sanon minä, joka musertaa, sulloo
ja tyhjäksi jauhaa tämän pedon ynnä hänen
turhan ja joutavan uskalluksensa, viisautensa,
hurskautensa, voimansa y. m., että hän viimein
omasta onnettomuudestansa oppisi tuntemaan
itsensä kadotetuksi ja kirotuksi. Ja omassa tunnossa, jota laki ensin on näin särkenyt, saa
evankeliumi ja armon oppi siaa, ja rohvaisee ja
lohduttaa sitä jälleen, sanoen Kristuksen tulleeksi mailmaan, ei murentamaan särjettyä
ruokoa, eikä sammuttamaan suitsevaista kynttilän sydäntä, vaan julistamaan evankeliumia
köyhille, parantamaan särjetyitä sydämmitä,
julistamaan sidotuille pääsemistä y. m.
268. Mutta se vasta on vaikia työ ja teko,
että lain näin peljättämä ja runtelema sydän
jällen taitaa rohvaistua ja sanoa: kyllin olen jo
runneltu ja peljätetty, kyllin surkiasti on lain
aika jo ahdistanut minua. Nyt on armon ja
Kristusta kuulemisen aika, jonka suusta lähtee
armon sanoja. – Nyt on aika katsella, ei Siinain
suitsevaa ja palavaa vuorta, vaan Morian vuorta, jolla on Jumalan asunto, temppeli ja armoistuin, Kristus, joka on vanhurskauden ja rauhan kuningas. Siellä kuullen, mitä Herra puhunee, ja hän antaa kansallensa rauhan. Niin kyllä ihmissydämmen hulluus on niin suuri, ett'ei
se siinä oman tunnon taistelussa, kussa laki
virkansa teki ja toimitettavansa toimitti, ollenkaan käsitä evankeliumin oppia, joka varmimmasti lupaa ja tarjoo synnit anteeksi Kristuksen tähden, vaan hakee enemmän lakia, siitä
apua saadaksensa. Hän sanoo: jos kauvemmin
elää saanen, niin parannan elämäni, teen sitä
taikka tätä. Samate, menen luostariin, elän niukimmasti, tydyn leipään ja veteen, käyn avoin
jalvoin y. m. Jolles tässä tee päin toisin, se on,
jolles lähetä Mosesta lakinensa suruttomille ja
paatuneille, ja käsitä näissä peljästyksissä ja

kauhistuksissa Kristusta, joka synteis tähden
on kärsinyt, ristiinnaulittu ja kuollut, niin olet
ihan hukassa.
269. Koska laki tällä tavalla toimittaa
työnsä, auttaa se vanhurskauttamiseen, ei vanhurskauttavana, vaan kurittavana armon lupaukseen, ja tekevänä sen suloiseksi ja toivotuksi. Sentähden emme hyljää lakia, vaan ilmoitamme sen oikian viran ja käytännön että
se nimittäin on hyödyllinen palvelia, joka kurittaa Kristukselle. Koska sentähden laki on
nöyryttänyt sinun, peljättänyt ja varsin särkenyt sinun, niin että olet epäilemäisilläs, niin
katso, että osaat oikein käyttää lakia, sillä sen
virka ja toimi on, ei vain osottaa syntiä ja Jumalan vihaa, vaan myös ajaa Kristukselle. Tämän lain käytännön osottaa ainoasti pyhä Henki evankeliumissa, kussa todistetaan, että Jumala auttaa särjetyitä sydämmiä y. m. Jos siis
tämä vasara on särkenyt sinun, niin älä käytä
väärin tätä särkemistä, ettäs nimittäin raskauttaisit itseäs usiammilla lailla, vaan kuule Kristusta, joka Math. 11: 28, sanoo: tulkaat minun tyköni kaikki, jotka työtä teette ja olette raskautetut, ja minä tahdon teitä virvoittaa. Koska siis laki on saanut sinun päänänsä
epäilemään itsestäs ja töistäs, ja etsimään apua
ja lohdutusta Kristukselta, silloin se on oikiassa toimessansa, ja palvelee evankeliumia vanhurskauttamiseksi, ja tämä onkin lain parhain
ja täydellisin käytäntö.
270. Tässä siis rupee Paavali juuri kuin
uudestansa selittämään lakia, ja sanoo, mikä se
on. Tästä otti hän syytä puhua sanomisestansa,
ett'ei laki vanhurskauta. Sillä järki, kuultuansa
sen, päättää siitä kohta näin: Jumala on siis
suotta antanut sen. Tarpeessa oli siis, tehdä ja
oikein selittää ja vastata tähän kysymykseen,
mihinkä siis laki, kuinka se on ymmärrettävä,
ett'ei se ottaisi suurempaa taikka vähempää
valtaa, kuin sille tulee. Vanhurskauttamiseen,
sanoo hän, ei ole laki suoraan ollenkaan tarpeellinen. Koska siis puhutaan vanhurskaudesta, elämästä ja ijankaikkisesta autuudesta, on
laki siirrettävä pois silmistä, juuri kuin sitä ei
olisi koskaan ollutkaan, taikka vasta tulisi,

vaan olisi varsin olematon. Sillä vanhurskauttamisen asiassa ei taida kukaan tarpeeksi kauvas siirtää lakia silmistänsä, ja katsella paljasta
lupausta. Sentähden sanoin äsken, että laki ja
lupaus pitää luonteensa suhteen oleman kauvimmaksi eroitetut toisistansa. Sillä itse asiassa ovat ne likisimmästi yhdistetyt.
Siihen asti kuin Siemen oli tuleva, jolle
lupaus tapahtunut oli.
271. Paavali ei sano lakia alinomaiseksi,
vaan sanoo sen asetetuksi ja lupaukseen lisätyksi ylitsekäymisten tähden, niitä kansallisessa suhdassa hillitsemään, mutta semmenkin ilmoittamaan ja hengellisessä mielessä enentämään niitä, mutta ei ijäksi päiviksi, vaan ainoasti määrätyksi ajaksi. Tässä on meidän huomaaminen ajanmääräys, kuinka kauvan se lain
valta saa kestää, joka ilmoittaa synnin, näyttää
meille, millisiä olemme, ja avaa silmämme näkemään Jumalan vihaa. Jotka näitä toden tuntevat, ne äkkiä hukkuisivat, jolleivät saisi lohdutusta. Jollei siis lain päiviä lyhennettäisi, ei
kukaan autuaaksi tulisi. Kuinka kauvan saa siis
lain valta kestää? Kunnes tulee siemen, se on
se, josta on kirjoitettu: sinun siemenestäs pitää kaikki kansat siunatuiksi tuleman (1
Mos. 22: 18). Niin kauvan piti siis lain tiranniuden kestämän, kuin ajan täydellisyys ja se
siunattu siemen tulisi, ei niin, että laki tuottaisi
siemenen, eli lahjoittaisi vanhurskauden, vaan
että se ulkonaisesti hämmentäisi ja ikään kuin
vankihuoneeseen sulkisi hillimättömät ihmiset,
hengellisesti jälleen nuhtelisi, nöyryttäisi ja
peljättäisi, ja sillä tavalla peljätetyt ja särjetyt
sydämmet vaatisi huokaamaan tätä siunattua
siementä.
272. Lain kestämisen aika taitaan nyt ymmärrettää puustavin jälkeen sekä hengellisesti.
Puustavin jälkeen, kesti laki armon aikaan
saakka. Laki ja profeetat, sanoo Kristus
(Math. 11: 12, 13) ovat Johannekseen asti
ennustaneet. Mutta hamasta Johannes kastajan päivistä, niin tähän asti, kärsii taivaan
valtakunta väkivaltaa, ja väkevät repivät
sen heillensä. Tällä ajalla Kristus kastettiin ja
rupesi saarnaamaan, jolloin lakiki ja koko Mo-

seksen asettama jumalanpalvelus puustavin
jälkeen lakkasi.
273. Hengellisesti ei pidä lain kauvemmin
hallitseman omassatunnossa, kuin sen siunatun
siemenen määrättyyn aikaan asti. Koska laki
siis näytti minulle synnin, peljätti minua, ilmoitti Jumalan vihan ja tuomion, niin että rupeen hämmästelemään ja epäilemään, silloin
on lailla määrätty mittansa, aikansa ja loppunsa laata tiranniudestansa, kuin silloin tarpeeksi
täytti virkansa, kylliksi osotti Jumalan vihan ja
peljätti. Tässä on sanottava: ”lakkaa laki, jo
kyllä peljätit ja runtelit, sinun hirmuisuutes
ahdistaa minua; ja pakottaa minua sinun
aalloillas” (Ps. 88: 8); samate: oi, Herra älä
rankaise minua vihassas; ja älä minua julmuudessas kurita. Ps. 6: 2. Koska tämmöiset
peljästykset ja valitukset tulevat, silloin on siunatun siemenen aika ja hetki. Välttäköön siis
laki, joka tosin on annettu ilmoittamaan ja
enentämään rikoksia, mutta vain siihen asti
kuin siemen on tuleva, jonka tultua laki lakatkaan ylitsekäymisiä ilmoittamasta ja peljättämästä, ja antakoon hallituksen toiselle siunatulle siemenelle, joka on Kristus, jolla ovat armolliset huulet, joilla hän ei kannusta, peljätä
y. m., vaan puhuu paljo paremmista asioista,
kuin laki, nimittäin armosta, rauhasta, syntein
anteeksi saamisesta, voitosta yli synnin, kuoleman j. n. ed., jotka hän kuolemallansa ja kuolleista nousemisellansa ansaitsi ja lahjoitti uskovaisillensa.
274. Näillä sanoilla: siihen asti kuin Siemen oli tuleva, jolle lupaus tapahtunut oli
ilmoittaa siis Paavali, kuinka kauvan lain aika
kestäköön puustavin ja hengen jälkeen. Puustavin jälkeen loppui se silloin, koska tämä siunattu Siemen otti meidän lihamme, ja tuli
mailmaan, lahjoitti pyhän Hengen ja kirjoitti
uuden lain sydämmiimme. Mutta lain hengellinen valta ei lakkaa nyt heti yhtä haavaa, vaan
aivan kovin kiintiästi istuu se kiinni omassatunnossa. Vaikein asia ihmiselle, joka on lain
hengellisen vallan alla, on siis nähdä lain lopun. Sillä sellaisissa peljätyksissä ja synnin
tuntemisessa on mielelle työläs käsittää sitä

toivoa, että Jumala on armollinen, että hän tahtoo synnit antaa anteeksi Kristuksen tähden,
vaan se suoraan päättää Jumalan vihastuvan
syntisille, kannustavan ja tuomitsevan heitä.
Tässä, jollei usko tule, joka jälleen rohvaisee
mielen, eli veli, tämän Kristuksen lauseen jälkeen: kussa kaksi eli kolme ovat j. n. ed.
(Math. 18: 20) ole saapuvilla, Jumalan sanalla
lohduttamassa lailta sulottua ja särjettyä, siellä
epäilys ja kuolema seuraa. Sangen paha on siis
ihmisen, kiusatun semmenkin, olla yksin. Voi
sitä yksinäistä, sanoo Saarnaaja (4: 10), jos
hän lankee, niin ei ole toista saapuilla häntä
auttamaan. Munkkisäädyn ja eräkäs elämän
säätäjät ovat siis antaneet epälukuisille ihmisille syytä epäilemään. Jos joku eriäisi ihmisten
seurasta päiväksi ja pariksi rukoillaksensa
(niinkuin Kristuksesta luemme, että hän välistä
meni yksin vuorelle ja kulutti yön rukouksessa), ei olisi vaarallista. Mutta pakottaa ihmisiä
alinomaiseen yksinäisyyteen, on perkeleen
keksimä. Sillä koska yksinäinen ihminen kiusataan, ei taida hän auttaa eli neuvoa itseänsä,
ei vähimmässäkään kiusauksessa.
Ja on enkeleiltä asetettu välimiehen
käden kautta.
275. Paavali poikkee tässä pää-asiasta sivu-asiaan, jota ei hän kuitenkaan tyyni selitä,
vaan mainitsee ainoasti ohimennen. Sillä hän
palajaa kohta taas pää-asiaan näin kysyen:
onko siis laki Jumalan lupauksia vastaan?
Mutta tähän poikkeukseen oli syynä tämä. Hänen mieleensä johtui tämäkin eroitus lain ja
evankeliumin välillä, että lupauksiin lisätty
laki evankeliumista eriläinen ei ainoasti ajan
suhteen, vaan niiden säätäjänkin eli vaikuttavan syyn suhteen. Sillä laki on enkelein kautta
puhuttu, (Ebr. 2: 2), mutta evankeliumi itse
Herran kautta. Evankeliumi on siis lakia jalompi, ollen laki palveliain ääni, mutta evankeliumi Herran. Hän sanoo siis, halventaaksensa
lakia ja ylistääksensä evankeliumia, lain opin
pysyvän sangen lyhyen ajan, mutta evankeliumin ijankaikkisesti. Sillä se on ollut uskovaisilla mailman alusta asti ja he ovat sen kautta
tulleet autuiksi. Laki on siis evankeliumia pal-

jo halvempi; sillä se on annettu palveliain, enkelein kautta, ja kesti lyhyen ajan; evankeliumi
on annettu itse Herran kautta (Ebr. 1: 2) ja on
ijankaikkinen, koska se on luvattu ijankaikkisuudessa, Tit. 1: 2. Laki kesti ainoasti lupauksen täytäntöön asti, se on, siunattuun siemeneen asti, joka täytti lupauksen.
276. Sitte on lain oppi asetettu ei ainoastansa enkelein kautta palvelioina, vaan vielä
enkeleitäkin halvemman palveliain kautta, nimittäin ihmisen kautta, välimiehen käden
kautta, se on, Moseksen. Mutta Kristus ei ole
palvelia, vaan itse Herra. Hän ei ole välimies
Jumalan ja ihmisten vaiheella lain jälkeen,
niinkuin Moses, vaan on paljoa paremman testamentin välimies. Laki on siis annettu enkelein kautta palvelioina, sillä Siinain vuorella
kuuli Moses ja kansa Jumalan puhuvan, se on,
enkelein puhuvan Jumalan nimessä. Tästä
syystä sanoo Stefanus, Apost. T. 7: 53, näin:
Te saitte lain enkelein asetuksen kautta, se
on, enkelein ollessa toimitusmiehiä, jota ette
pitäneet. Niin sanoo myös 2 Mos. 3: 2 selvästi: Herran enkeli näkyi Mosekselle pensaasta
tulen liekissä ja puhui hänelle. Mutta tässä on
latinan kielinen piplia väärennetty, sillä ei siinä
ole sanaa enkeli, vaan sana Herra. Ja siitä
syystä on Hebrean kielen tuntemattomuuden
tähden tästä syntynyt tämä kysymys: puhutteliko Herra itse vaiko enkeli Mosesta.
277. Paavali merkitsee siis Kristuksen paljoa paremman testamentin välimieheksi, kuin
Moseksen ja viittaa tällä historiaan lain antamisessa 2 Moseksen kirjassa, kussa sanotaan,
että Moses johdatti kansan heidän majoistansa
Jumalaa vastaan ja kokosi heidän Siinain vuoren juurelle. Siellä oli kauhian kamala näky,
koko vuori suitsi y. m. Kansa, nähtyänsä tämän, rupesi vapisemaan, sillä se luuli äkkiä
hukkuvansa tässä ankarassa myrskyssä. Se ei
siis kestänyt lakia, joka niin kauhiasti kaikui
Siinain vuorelta (sillä tämä lain peljättävä ääni
olisi tappanut kansan), sentähden sanoivat he
Mosekselle: mene sinä, ja kuule, mitä Herra
puhuu, ja puhu sitte meille y. m. Ja Moses sanoo itse, 5 Mos. 5: 5, näin: silloin minä sei-

soin Herran ja teidän vaiheellanne, ilmoittamassa teille Herran sanaa. Tästä selvään
näemme Moseksen asetetuksi välimieheksi
kansan ja puhuvan lain vaiheella.
278. Tästä historiasta tahtoo Paavali salaa
näyttää, että lain kautta on mahdotonta käsittää
vanhurskautta, ikään kuin sanoisi: kuinka taitaisi laki vanhurskauttaa, kuin koko Israelin
kansa, pyhitettynäkin y. m. Ja itse Moseskin,
välimies Jumalan ja kansan vaiheella, oli hämmästyksissä ja vapisi, niinkuin Ebr. 12: 21, sanoo? Tässä ei muuta ollut kuin sulaa peljästystä ja vapistusta. Mutta mimmoinen vanhurskaus ja pyhyys on se, joka ei suvaitse, ei voi
eikä tahdokkaan kuulla lakia, vaan pakenee ja
vihaa sitä, ja niinkin peräti vihaa, ett'ei mitään
mailmassa enemmin vihaa? niinkuin historia
selkiästi todistaa kansan samalla hetkellä, kuin
kuuli lain, ei mitään enemmän vihanneen, kuin
lakia, ja toivoneen ennemmin olleensa kuolleena, kuin lakia kuulevansa. Niin ei ole nytkään
ihmiselle, synnin ilmestyttyä ja lain valonsa
säteet sydämmeen heitettyä, mikään vihattavampi ja kärsittämättömämpi, kuin laki. Silloin mieluisemmin kuoltaisiin, kuin silmän räpäystäkään kannettaisiin näitä lain peljätyksiä,
joka varmimmasti osottaa lain ei vanhurskauttavan. Sillä jos se vanhurskauttaisi, niin ihmiset sitä epäilemätä rakastaisivat, mielistyisivät
siihen, ja hyväilisivät sitä, ei haikealla, vaan
myötähakoisella tahdolla. Mutta kussa löydät
sellaisen tahdon? Et kussaan, et Moseksessa
etkä kaikessa kansassa, sillä kaikki vapisten ja
väristen pakenivat. Mutta mitä kukin pakenee,
sitä hän ei rakasta, vaan kammoo, ei mielisty
siihen, vaan pahoo sitä.
279. Tämä pakeneminen kyllä osottaa ihmissydämmen äärettömän vihan lakia vastaan,
ja seuraavaisesti siis itse Jumalaa, lain laatiaa
vastaan. Ja jollei muuta perustusta olisikkaan
näyttämään, vanhurskautta ei saavutettavan
lain kautta, olisi tässäkin historiassa kyllä, jonka Paavali tässä mainitsee lyhimmin näillä sanoilla: välimiehen käden kautta; ikään kuin
sanoisi: ettekö muista, että isänne niin varsin
eivät kestäneet kuulla lakia, että tarvitsivat vä-

limiestäki Mosesta? Ja kuin hän oli asetettu,
olivat he sitteki niin kaukana rakastamasta lakia, että sitä peljättävällä paolla välimiehensä
seurassa (kuten Ebr. 12 luku todistaa) kammosivat, ja, jos olisivat taitaneet, olisivat läpi rautasen vuorenkin Ekyptiin palanneet. Mutta he
olivat niin suljetut, ett'ei heillä ollut pääsön
siaa. Sentähden huutavat Mosekselle: puhu
sinä meidän kanssamme. Älköön Jumala
meidän kanssamme puhuko, ettemme kuolisi. Jos he siis eivät voineet kuullakkaan laki,
kuinka olisivat sitte, armaani, täyttäneet sen?
280. Jos siis lain kansaki välttämättömästi
tarvitsi välimiestä, seuraa siitä varsin kieltämätä, ett'ei lakivanhurskauttanut heitä. Mitä se
sitte teki? Se lisää ylitsekäymisiä, niinkuin
Paavali Rom. 5: 20 sanoo. Laki oli siis valkeus
ja aurinko, joka hajotti Israelin lasten sydämmiin säteitä, joista peljästyivät, ja saivat niihin
niinsuuren Jumalan pelvon ja hämmästyksen,
että kammoivat lakia ja sen antajaa, joka on
raskain synti. Semmoisetko nyt vanhurskaiksi
sanoisit? Et suinkaan. Vanhurskaita ovat ne,
jotka kuulevat ja hyvin mielin hyväksyvät lakia, ja siihen suostuvat. Mutta lain julistamisen
historia todistaa, että kaikki ihmiset koko mailmassa, vaikka kuinkaki pyhät, kauhistuvat,
kammoovat ja pakenevat lakia ja toivottavat,
ett'ei sitä olisikkaan. Niin eivätpä voineet nämätkään puhdistetut ja pyhitetyt ihmiset kuulla
lakia. Mahdotonta on siis ihmiselle vanhurskautettaa laista, se vaikuttaa juuri päin vastoin.
281. Vaikka nyt Paavali vaan ohimennen
mainitsee tämän paikan, eikä punnitse ja tyyni
selitä sitä, niin ymmärtää kuitenkin uskollinen
ja harras lukia helposti, että hän puhuu molemmista välimiehistä, Moseksesta ja Kristuksesta,
ja laskee ne rinnatusten, niinkuin kohta saamme kuulla. Jos hän olisi tahtonut laveammin
selittää ja teroittaa tätä asiaa, olisi tämä ainoa
todistus antanut hänelle tarpeeksi ainetta kirjoittamaan toisenkin epistolan. 2 Mos. 19 luvun historiasta, joka puhuu lain antamisesta,
olisi hänellä ollut ainetta kirjoittamaan ison
kirjan, jos sitä lukua vaan ohimennenki luetaan, vaikka se laskettuna muiden historiain

rinnalle pyhässä raamatussa niiden mielestä on
hyvin kuiva, jotka ovat tietämättömiä lain oikiasta virasta ja käytännöstä.
282. Tästä on selvä, että koko mailma, jos
se Israelin kansana olisi seisonut Siinain vuoren syrjällä, olisi kauhistunut ja paennut lakia.
Koko mailma on siis lain vihollinen, ja vihaa
sitä katkerimmin. Mutta laki on pyhä, vanhurskas ja hyvä, ja Jumalan tahdon ohje? Kuinka
saattaa se siis olla vanhurskas, joka ei ainoastansa kammoo ja pakene lakia, vaan lisäksi on
Jumalan, lain laatian, vihollinenkin? Toisin ei
taida liha liion tehdä, minkä Paavali, Rom. 8:
7, todistaa: lihan halu on viha Jumalaa vastaan, ett'ei se ole Jumalan laille kuuliainen;
sillä ei se voikkaan. Suurin tyhmyys on siis
väittää lain vanhurskauttavan, koska kuitenki
Jumalaa ja hänen lakiansa niin vihataan, ett'ei
sitä voida kuullakaan.
283. Sentähden ovat järkiniekat sokeita ja
tästä asiasta ihan tietämättömiä. He katsovat
vaan lain ulkonaista kuorta, luullen sitä täytettävän ulkonaisesti siivolla elämällä ja niiden
olevan vanhurskaita, jotka ulkonaisesti sen tekevät. Eivät he malta, että lain totinen ja hengellinen vaikutus on, ei vanhurskauttaa eikä
rauhoittaa omiatuntoja, vaan lisätä syntiä, peljättää ja vaikuttaa vihaa. Tästä tietämättöminä
päättävät, että ihmisellä on hyvä tahto ja oikia
ymmärrys Jumalan lain suhteen. Mutta jos se
on totta, niin kysynet siitä lain kansaa ja välimiestä, jotka kuulivat lain äänen Siinain vuorella. Kysy Davidilta, joka, koska hän Psalmeissa makaavansa helvetissä, olevansa suuresti hämmästyneen synteinsä tähden, Jumalan
vihan ja tuomion tähden, ei pane uhria eikä lakia näitä voittamattomia hirmuvaltoja vastaan,
vaan lohduttaa itsensä Jumalan ansaitsemattomalla laupiudella. Sentähden ei vanhurskauta
laki.
284. Jos laki noutaisi minun mieltäni, se
on, jos se hyväksyisi minun ulkokullaisuuttani
ja kehumistani, minun luuloani ja uskallustani
töitten vanhurskauteen, jos se myöntyisi, että
minä ilman Jumalan laupiutta ja uskoa Kristukseen, paljaalla omalla voimallani (kuten

koko mailma luonnostansa päättää laista) tulen
vanhurskautetuksi Jumalan edessä, niin myös,
jos se sanoisi, että Jumala heltyy ja voitetaan
töiden kautta ja velvoitetaan töitä tekeville antamaan palkkaa, niin että minä taitaisin, tarvitsemata Jumalaa, olla oma Jumalani, joka taitaisin omilla töilläni ansaita armon, ja jättämällä vapahtajan Kristuksen syrjään tehdä itseni omilla ansioillani autuaaksi, jos, sanon
minä, laki näin noutaisi minun mieltäni, sittenpä se olisi suloinen, otollinen ja hyvä. Näin
osaa järki jalosti kehua itseänsä. Mutta sitä
kestäisi vaan vähän aikaa, kunnes laki tulee
omaan virkaansa ja käytäntöönsä. Sitte nähtäisiin ett'ei järki taida kestää näitä lain säteitä,
silloinpa tarvittaisiin Mosesta välimieheksi, ja
siitä ei olisi kuitenkaan mitään hyötyä, niinkuin kohta saadaan kuulla.
285. Tähän sopii Paavalin lause, 2 Kor. 3,
Moseksen peitetyistä kasvoista, kussa hän 2
Mos. 34 luvun historiasta osottaa Israelin kansan olleen ei ainoastansa tuntemattoman, vaan
voittamattomankin kestämään lain oikiaa ja
hengellistä käytäntöä. Ensiksi, kuin eivät voineet katsoa lain loppua, sanoo Paavali, peitteen
tähden, jonka Moses oli kasvoillensa pannut.
Sitte eivät voineet katsoa Moseksen paljastettuja kasvoja, hänen kasvoinsa kirkkauden tähden. Sillä koska Moseksen piti puhutteleman
heitä, niin hän peitti kasvonsa, jota paitsi eivät
voineet kuulla hänen puhettansa, se on, eivät
voineet kuulla välimiestänsäkään Mosesta,
jollei hänkin välimiehenä olisi viljellyt peitettä. Kuinka olisivat sitte kuulleet Jumalan eli
enkelin ääntä, koska eivät voineet kuulla Moseksenkaan, ihmisen, oman välimiehensä ääntä, hänen peittämätä kasvojansa? Jollei siis siunattu siemen tule, rohvaise ja lohduta häntä,
joka on kuullut lakia, niin hän epäilyksestä
varmaan hukkuu, lakia kammotessaan, Jumalaa vihatessaan ja häväistessään, ja paatuu päivästä päivään pahemmaksi Jumalaa kohtaan,
kuin Jumalan viha ja häväistys sydämmessä
kasvaa sitä enemmin, jota kiintiämmin lain herättämän omantunnon pelko ja vapistus pysyy
ja jota kauvemmin se kestää.

286. Tämä historia opettaa meille myös
mitä vapaa tahto voi. Kansa on peljästynyt ja
vapisee. Kussa on nyt vapaa tahto, hyvä aikomus ja terve järki. Mitä auttaa vapaa tahto näitä puhdistettuja ja pyhiä? Siitä ei ole neuvoa;
se pimittää järjen ja kääntää hyvän aikomuksen nurin; se ei ota vastaan, ei tervehdä, eikä
iloiten hyvi jylinällä, salahmalla ja tulella Siinain vuorelle tulevaa Herraa. Ei voi kuulla
Herran ääntä, vaan sanoo päin toisin: älkään
Herra puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi. Me näemme siis, mitä vapaa tahto
vaikutti Israelin lapsissa. Ne eivät tahtoneet
pyhitettyinäkään kuulla ainoatakaan tavausta
taikka puustavia laista. Vapaan tahdon y. m.
Kehuminen on siis sulaa lörpötystä.
20 v. Mutta välimies ei ole yhden.
287. Tässä hän ohimennen ja ihan lyhyesti
panee molemmat välimiehet toisensa rinnalle,
kuitenki niin, että hän tydyttää tarkan lukian,
joka pian ymmärtää, että Paavali, kuin sanalla
välimies tässä on yleinen merkitys, puhuu välimiehestä yhteisesti, eikä ainoasti Moseksesta.
Välimies, sanoo hän, ei ole yhden, vaan siihen
sanaan suljetaan välttämätä kaksi, tietysti loukattu ja loukkaaja, joista toinen tarvitsee puolestansa puhujaa, vaan ei toinen. Sentähden ei
ole välimies yhden, vaan kahden, semmenki
keskenänsä riitaisen. Moses on sanan yleisessä
merkityksessä välimies, sillä hän ajaa välimiehen tointa lain ja kansan vaiheella, joka ei voi
kestää lain hengellistä virkaa. Lain muoto on
siis laitettava toiseksi ja sen ääni muutettava,
se on, lain hengellisen äänen, sen elävän voiman, täytyy pukea yllensä verhon, jossa sitä
kestetään kuulla Moseksen ihmisellisen äänen
kautta.
288. Mutta verhottuna ei puhu laki enää
majesteetissänsä, vaan Moseksen suun kautta.
Samate ei tee se enää virkaansakkaan, se on, ei
se enää peljätä omiatuntoja, ja sentähden eivät
ymmärrä sitä ihmiset enää ollenkaan, vaan tulevat sen kautta ainoasti suruttomiksi, kuorsuviksi ja röykkeiksi ulkokullatuiksi. Ja kuitenkin on toinen taikka toinen tapahtuminen, taikka ei ole laki virassansa verhoon puettuna,

missä tapauksessa se, kuten sanoin, tekee ulkokullatuita, taikka on se virassansa ilman verhoa, missä tapauksessa se kuolettaa; sillä ei ihmisen sydän kestä lakia virassansa ilman verhoa. Sinun täytyy siis, jos ilman verhoa katselet lain loppua, taikka uskolla käsittää siunattu
siemen (se on, katsoa ulomma lain loppua,
Kristusta, joka on lain täyttämys ja joka sanoo
sinulle: laki on jo kyllä tarpeeksi peljättänyt sinua, ole hyvässä turvassa, poikani, sinun syntis
annetaan sinulle anteeksi), taikka on sinun ottaminen Moses verhonsa kanssa välimiehekses.
289. Tästä syystä sanoo Paavali ihan yleisesti: ei välimies ole yhden. Ei Moses saattanut olla yksinänsä Jumalan välimies, sillä ei
Jumala tarvitse välimiestä, eikä yksinänsä kansankaan, vaan hän pyörii välimiehenä Jumalan
ja kansan välillä, joka ei ollut sovinnossa Jumalan kanssa. Sillä välimiehen virka on sovittaa vihoitettu puoli vihoittajan kanssa. Kuitenkin on Moses vain semmoinen välimies, joka
ainoastansa muuttaa lain äänen, ja tekee sen
kuulemisen huokiaksi, mutta hän ei anna voimaa tekemään lakia. Lyhyesti, hän on peitteen
välimies, hän siis ei anna lain voimaa muuten
kuin peitteessä. Hänen oppilaansa täytyvät siis
pysyä ulkokullattuina, hän on välimies peitetyillä kasvoilla.
290. Mutta kuinka olisi, luules, käynyt, jos
laki olisi annettu ilman Mosesta, taikka Mosesta ennen eli jälkeen, välimiestä saatavilla
olemata, ja kansa ei kuitenkaan olisi saanut
paeta taikka pitää välimiestä? Tässä olisi kansa
taikka suuressa peljästyksessä äkkiä kuollut,
taikka jos olisi jäänyt henkiin, olisi jonkun toisen välimiehen täytynyt esiin astua, joka olisi
lain ja kansan välin niin sovittanut, että kansa
olisi jäänyt henkiin ja lakikin saanut pitää voimansa, ja olisi miellyttänyt kansan lakiin. Sillä
välin astuu kuitenkin Moses ja tulee välimieheksi, panee lain verhoon ja ottaa peitteen
avuksi, mutta ei voi ottaa kansan omastatunnosta pois pelkoa lain edestä. Koska siis ihminen, Moseksen ja peitteen pois otettua, tuntee
kuolemassa eli omantunnon kamppauksessa

Jumalan vihan ja tuomion synnin tähden, jonka laki ilmoittaa ja suurentaa, niin täytyy tässä,
ett'ei epäiltäisi, toisen välimiehen tulla, joka
sanoo: syntinen, sinä pysyt, se on, et sinä kuole, lainkaan ja hänen vihansa pysyessä.
291. Tämä välimies on Jesus Kristus, joka
ei Moseksen tavalla muuta lain ääntä, ei pimitä
sitä peitteellä, eikä johdata minua lain näkyvistä, vaan itse vastustaa lain vihaa, ottaa sen pois
ja tydyttää lain itse kauttaan omassa ruumiissansa, ja sanoo sitte evankeliumin kautta minulle: laki vapaan uhatkoon sinua Jumalan vihalla ja ijankaikkisella kuolemalla, mutta älä
vapise, äläkä pakene, vaan seiso lujana, minä
menen asemees, ja täytän lain sinun siassas.
Hän on siis perin toisenlainen välimies kuin
Moses. Hän astuu vihoitetun Jumalan ja syntisen väliin. Moseksen välitys ei auta tässä mitään, sillä se on jo kadonnut ja hän toimitti virkaansa peitteellänsä. Mutta nyt tulevat yhteen
epäileväinen syntinen eli kuoleva ihminen, ja
vihoitettu ja vihainen Jumala. Toisen välimiehen, Moseksesta erilaisen, piti siis tuleman,
joka täyttäisi lain, ottaisi pois sen vihan ja sovittaisi kadotetun ja ijankaikkiseen kuolemaan
viallisen syntisen vihoitetun Jumalan kanssa.
292. Tästä välimiehestä Paavali ohi mennen virkkaa, sanoessaan: välimies ei ole yhden, sillä välimiehen nimi sisältää jonkun
pyörivän välittäjänä vihoitetun ja vihoitetun
vaiheella. Me olemme vihoittajat, Jumala lakinensa on vihoitettu, ja tämä vihoitus on sellainen, ett'ei Jumala taida sitä anteeksi antaa, emmekä me voi sitä täysiksi tehdä. Suurin riita on
siis Jumalan, joka itsessään on yksi, ja meidän
vaiheellamme. Paitsi sitä, Jumala ei taida peräyttää lakiansa, vaan tahtoo sitä pitämään,
emmekä mekään, jotka olemma Jumalan lain
rikkoneet, voi paeta Jumalan kasvoista. Tässä
Kristus asettausi välimieheksi kahden riitaisimpain ja äärettömällä ja ijankaikkisella eriämisellä yhdistämättömimpäin olentoin välillä,
ja sovitti heidät keskenänsä y. m. Kuinka?
Hän on pyhkinyt pois, sanoo Paavali Kol. 2:
14, 15, sen käsikirjoituksen, joka säätyin
kautta meitä vastaan oli, ja oli meille vasta-

hakoinen, sen hän otti pois ja naulitsi ristiin, ja on ryöstänyt vallitukset ja väkevyydet, ja toi heidän näkyviin, ja sai heistä voittokunnian itse kauttansa. Hän ei ole siis yhden välimies, vaan kahden keskenänsä sangen
riitaisen. Tämä paikka on myös voimallinen ja
väkevä kumoomaan lain vanhurskautta ja
opettamaan meitä, että vanhurskauttamisen
asiassa laki on mitä kauvimmaksi siirrettävä.
Sana välimies myös aivan vahvasti osottaa,
ett'ei laki vanhurskauta, muuten mihinkä tarvitsisimme välimiestä? Kuin siis ihmisluonto
ei suvaitse kuulla lakia, niin siitä selvä, että se
paljo vähemmin voi tehdä lakia ja lain kanssa
sopia. Sentähden ei laki vanhurskauta.
293. Tämä on siis oikia oppi laista, jota
usein ja lähes inhoksi teroitan, jota itse kukin
kristitty suurimmalla hartaudella harjoittakoon,
että osaisi tyysten ja nimenoman selittää, mikä
laki on, mikä sen käytäntö ja määrä, mikä voima, mikä sen aika ja loppu on; että se vaikuttaa nimittäin juuri päin toisin, kuin ihmiset
luulevat, joiden luontoon tämä myrkyllisin
luulo laista on istunut, että sen muka ajattelevat vanhurskauttavan, josta syystä pelkäänki
tämän opin meidän kuoltuamme jälleen pimitettävän. Sillä mailma täytetään ennen viimeistä päivää kauhialla pimeydellä ja erehdyksellä.
Joka sen siis taitaa käsittää, hän käsittäkään,
että laki autuusopissa ja oikein selitettynä ei
vanhurskauta, vaan vaikuttaa juuri päin vastoin. Sillä se avaa meidän silmämme itsemme
tuntemaan, näyttää Jumalan vihastuneeksi,
osottaa vihan, peljättää meitä, eikä vain ilmoita
meille, vaan myös tekee synnin suureksi, niin
että, kussa synti ennen arvattiin halvaksi, siellä
se lain valaisemisesta tulee suureksi, että ihminen rupee vihaamaan ja pakenemaan lakia, ja
tosiaan vihalla kammoo Jumalaa, lain laatiaa.
Tämä ei ole olla vanhurskas laista, sen järjenki
täytyy tunnustaa, vaan se on kahden kertaisesti
rikkoa lakia vastaan, ensin, ei ainoastansa
kääntyä vastahakoisuudella laista, niin ett'ei
sitä suvaita kuulla, vaan tehdään sitä vastoin,
ja sitte toiseksi vihatakki sitä niin, että toivottaisiin sen olevan pyhityn pois ynnä Jumalan

kanssa, joka on sen laatia ja sangen hyvä.
294. Mutta mikä olisi suurempi pilkka,
mikä kauhiampi synti, kuin vihata Jumalaa,
kammota eikä voida kuulla hänen lakiansa,
joka kuitenkin on korkeimmasti pyhä ja hyvä.
Sillä historia selvästi todistaa, että Israelin
kansa kielsi kuullansa parasta lakia, pyhimpiä
ja luontoansa suloisimpia sanoja ja sentähden
tarvitsi välimiestä. Sanat olivat nämät: minä
olen Herra, sinun Jumalas, joka johdatin sinun ulos Ekyptin maalta. Ei sinun pidä
muita jumalia pitämän minun edessäni – –
minä teen laupiuden monelle tuhannelle.
Kunnioita isääs ja äitiäs, ettäs menestyisit ja
kauvan eläisit maan päällä. Tätä suurinta,
täydellisintä ja jumalallista viisautta ja kauniinta, parasta ja suloisinta oppia eivät voi kärsiä. He sanoivat: älkään Herra puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi. Ihmeellinen, toden ihmeellinen asia on se, ettet voi
kuulla suurinta ja suloisinta hyvääs, sitä, näet,
että sinulla on Jumala, ja hän armollinen, joka
tahtoo tehdä laupiuden monelle tuhannelle y.
m.; ettes voi kuulla sitä, josta sinulla kuitenkin
on suoja: ei sinun pidä tappaman, ei sinun
pidä huorin tekemän, ei sinun pidä varastaman. Sillä niillä sanoilla saartaa ja suojelee Jumala juuri kuin muurilla elämäs, vaimos ja tavaras kaikkea väkivaltaa ja muiden ihmisten
vääryyttelemistä vastaan y. m.
295. Laki ei siis muuta saa aikoin, vaan
että se valkeudellansa valaisee omantunnon
synnistä, kuolemasta, tuomiosta, Jumalan vihasta. Lakia ennen olen suruton, en tunne syntiä, mutta lain tullessa näytetään minulle synti,
kuolema ja helvetti. Tämä ei varmaan ole vanhurskautettaa, vaan tulla vialliseksi, Jumalan
viholliseksi, tuomittaa kuolemaan ja helvettiin.
Lain pää-omaisin määrä autuusopissa on sentähden, tehdä ihmiset ei paremmiksi vaan pahemmiksi, se on, näyttää heille synnin, että
synnin tunnolta nöyryyntyisivät, peljästyisivät
ja särjettäisiin, ja sentähden huokisivat armoa
ja siunattua siementä. Tätä tahtoi Paavali pääasiallisesti opettaa sanalla välimies, jonka hän
tähän lisäksi poikkeemalla aineestansa lisäsi.

Vaan Jumala on yksi.
296. Jumala ei vihoita ketään, sentähden
hän ei myöskään tarvitse välimiestä. Me jälleen vihoitamme Jumalan, tarvitsemme siis välimiehenkin, ei tuota Mosesta, vaan Kristuksen, joka paremmin puhuu puolestamme, kuin
Moses. Tähän asti kestää poikkeemusta, nyt
tulee hän aineeseensa.
21 v. Onko siis laki Jumalan lupauksia
vastaan?
297. Paavali sanoi ylähällä, lain ei vanhurskauttavan; me heittänemme sen siis pois.
Ei, sillä hänellä on hyödytyksensä. Mikä? Se
saattaa ihmiset tuntemaan itsensä, osottaa ja
suurentaa synnin j. n. ed. Tässä heti syntyy toinen kysymys. Jos laki tekee ihmiset vaan pahemmiksi sillä, että hän osottaa heille synnin,
niin se sotii sentähden Jumalan lupauksia vastaan, ja Jumala näkyy lailla vaan vihaan yllytettävän ja kehoitettavan, niin ett'ei hän pidäkkään ja täytäkkään lupauksiansa? Me Juutalaiset ajattelimme päin toisin, lain suojelevan ja
pitävän meitä ulkonaisessa kurissa, ja Jumalan
sen toten rientävän täyttämään lupaustansa ja
meidän sellaisen kurin tähden ansaitsevan armon. Paavali vastaa: eipä vainen, vaan, jos lakia katsot, estetään lupaus sitä enemmin. Sillä
ihmisjärki loukkaa Jumalan, joka antoi lupauksen. Se, näethän, ei tahdo kuulla hyvää ja pyhää lakia, vaan sanoo: älkään Herra puhuko
meidän kanssamme y. m. Pitäisikö Jumala
nyt sellaisille lupauksensa, jotk'eivät ainoasti
ole hänen lakiansa ja kuriansa vastaanottamata, vaan vihaavatki sitä sydämmestänsä ja pakenevat? Tästä siis kohta syntyy tämä kysymys: lain näkyy siis estävän Jumalan lupauksen? Tähänki kysymykseen vastaa Paavali ohimennen, suorittaen kuitenki sen aivan lyhykäisesti, sanoen:
Pois se!
298. Minkätähden? Ensiksi sentähden, ett'ei Jumala luvannut meille lupausta mahdollisuutemme, ansiomme ja hyväin töittemme tähden, vaan sulasta ammentamattomasta ja ijankaikkisesta hyvyydestänsä ja laupiudestansa.

Ei hän sano Abrahamille: ettäs olet pitänyt
lain, niin sinussa kaikki kansat siunataan, vaan
ympärileikkaamattomana, ja ollen ilman lakia
epäjumalanpalvelia (kuten Jos. 24: 2 kirjoitetaan) sanoo Herra hänelle: lähde isäismaalta
y. m. (1 Mos. 12: 1); niin myös: minä olen sinun kilpes ja sangen suuri palkkas (1 Mos.
15: 1), ja: sinun siemenestäs y. m. (1 Mos. 22:
18). Nämät ovat suoria lupauksia, ilman ehtoa
ja lukuun ottamata edellä käyväisiä taikka seuraavia töitä ja ansioita.

sä hänen täytyy tunnustaa olevansa vajalla
kaikkea hyvää, ja lailta tällä muodolla särjettyä
ja nöyrytettynä tunnustaa totisesti olevansa onnettoman ja kirotun. Koska laki nyt näin muodoin pakottaa ihmistä tuntemaan pahuutensa,
ja sydämmestänsä tunnustamaan syntinsä, niin
silloin hän virkansa teki, ja hänen aikansa on
täytetty, ja armon aika on saapuvilla, siunatun
siemenen, sanon minä, tulla evankeliumilla
jälleen rohvaisemaan ja lohduttamaan lain särkemää ja sullomaa sydäntä.

299. Tämä on enin Juutalaisia vastaan, jotka luulevat meidän syntimme estävän Jumalan
lupauksia. Paavali sanoo: ei Jumala lykkää
tuonnemmaksi lupauksiansa meidän synteimme tähden, eikä riennä niitä täyttämään meidän vanhurskautemme ja ansiomme tähden. Ei
hän katso kumpaakaan. Vaikka siis lain kautta
tulemmeki pahemmiksi ja enämmin vihaamme
Jumalaa, niin se ei kuitenkaan saa Jumalaa viivyttämään lupaustansa. Sillä ei se lepää meidän mahdollisuutemme ja vanhurskautemme,
vaan hänen hyvyytensä ja laupiutensa nojalla.
Turhaa luuloa on siis, koska Juutalaiset sanovat: ei Messias tule, meidän syntimme viivyttävät tulemista, niin ikään kuin tulisi Jumala
meidän synteimme tähden vääräksi, taikka
meidän valheemme tähden valehteliaksi. Jumala pysyy aina vanhurskaana ja totisena, joko
me olemme syntisiä taikka vanhurskaita. Hänen totuutensa on siis ainoa syy joten lupaus
pidetään ja täytetään.

301. Laki ei siis ole tätä katsoen Jumalan
lupauksia vastaan, kuin ei lupausta ensiksi perusteta lakiin, vaan Jumalan totuuteen; laki toiseksi, nöyryttää parhaimmassa ja suurimmassa
toimessansa, ja saattaa nöyrytetyt huokimaan,
anomaan ja etsimään välimieheltä apua, jonka
armon ja laupiuden se tekee aivan makiaksi,
kuten Ps. 190: 21, sanoo: sinun armos on
hyvä ja hänen lahjansa kallis ja sanomaton.
Laki tekee siis meidän Kristusta vastaanottamaan sopiviksi. Karvasta maistamaton ei maista makeaa. Näiltä ru'an suolaa. Niinkuin kuiva
maa janoo sadetta, niin saattaa lakiki peljätetyt
sydämmet janoomaan Kristusta. Semmoisille
Kristus makialta maistuu, niillä on hänessä ilo,
lohdutus ja elämä. Siellä vasta silloin Kristus
ja hänen hyvyytensä tunnetaan. Tämä lain käytäntö on siis sangen hyvä, koska sitä siinä tarkoituksessa viljellään, että se nöyryttäisi ja herättäisi janon Kristuksen perään. Ja hän itse
vaatii janoovaisia sieluja, joita sangen lempiästi tykönsä haukuttelee, näin sanoen: tulkaat
minun tyköni kaikki, jotka työtä teette ja
oletta raskautetut, ja minä tahdon teitä virvoittaa. (Math. 11: 28). Hän mielellänsä kastaa ja juottaa semmoisia kuivia maita. Ei hän
kaada armonsa vettä lihavalle, kovettuneelle ja
janoomattomalle maalle. Hyvyytensä ovat arvaamattomat, sentähden hän niitä jakaa ainoastansa tarvitseville, saarnaa köyhille evankeliumia, virvoittaa janoovaiset. Joka sanoo, huutaa hän, Joh. 7: 37, se tulkaan minun tyköni
ja juokaan. Heraa parantaa murretut sydämmet, (Ps. 147: 3), se on, hän lohduttaa ja
vapahtaa lailta ahdistetut ja kiusatut. Laki ei

300. Toiseksi ei ole laki, ehkä se ilmoittaa
ja suurentaa synnin, kuitenkaan Jumalan lupauksia vastaan, vaan pikemmin niiden puolesta. Sillä totisessa ja täydellisessä virassansa
ja määrässänsä se nöyryttää ja valmistaa ihmistä (ainoastaan sitä oikein viljellään), niin
että hän huokii ja etsii armoa. Sillä koska ihmiselle näytetään ja lain kautta suureksi tehdään synnit, niin hän silloin vasta totuudessa
äkkää ihmissydämmen jumalattomuuden ja vihan lakia ja Jumalaa vastaan, joka on lain laatia. Silloin hän vasta toden tiestä näkee, ei rakastavansa, vaan vihaavansa ja häpäisevänsä
hyvää Jumalaa ja hänen pyhintä lakiansa. Täs-

siis ole Jumalan lupauksia vastaan.
Sillä jos laki olisi annettu eläväksi tekemään, niin tosin vanhurskaus tulisi laista.
302. Paavali ilmoittaa näillä sanoilla suoraan, ett'ei laki voi eläväksi tehdä, vaan ainoastansa kuolettaa. Sentähden eivät vanhurskauta
minua Jumalan edessä minun työni, joita teen
paavin lain ja ihmissääntöin jälkeen, eikä nekään, joita teen Jumalan lain jälkeen, ne vaan
minusta tekevät syntisen, ne eivät sovita Jumalan vihaa, ne vaan yllyttävät sitä, ei tuota vanuhurskautta, vaan ottavat sen pois, eivätkä tee
minua eläväksi, vaan kuolettavat. Sentähden
koska hän sanoo: jos laki olisi annettu eläväksi tekemään y. m., opettaa hän selvimmillä sanoilla, ett'ei Jumalankaan laki tee eläväksi,
vaan vaikuttaa juuri päin vastoin.
303. Nämät Paavalin sanat vaikka ovat
kyllä selkiät, ovat paavisille kuitenki himeät ja
tuntemattomat. Sillä jos he ymmärtäisivät ne,
eivät tottakaan niin kehuisi vapaata tahtoa, ihmisen voimia, niin kutsumainsa neuvoin pitämistä, liika ansioitansa y. m. Mutta ett'eivät
olisi nähdä liika jumalattomia ja pakanallisia,
jotka häpeemätä kieltävät Kristuksen apostolin
sanat, kokevat he aina myrkyllisellä selityksellänsä vinoon vääntää sellaiset Paavalin lauseet,
joissa hän osottaa lain, se on, kymmenkäskyin
vaikuttavan syntiä ja vihaa, sanoen, että Paavali puhuu seremonialaista eikä siveyslaista
(kymmen käskyistä). Mutta Paavali puhuu
suoraan ja selkiästi, sanoessansa: jos laki olisi
annettu y. m., eikä eroita tässä yhtään lakia.
Sentähden on järkiniekkain selitys kelpaamaton. Sillä seremonia-säännöt ovat yhtä hyvin
Jumalan antamia ja niitä pidettiin yhtä tarkasti
kuin kymmeniä käskyjäkin. Juutalaiset pitivät
yhtä pyhästi ympärileikkauksen, kuin sabbatinki. Sentähden puhuu Paavali koko laista.
304. Näitä Paavalin sanoja lauletaan ja
luetaan paavikunnan kaikissa kirkoissa, mutta
kuitenkin opetetaan ja eletään päin toisin. Paavali sanoo suoraan, ett'ei yhtään lakia ole annettu eläväksi tekemään. Sitä vastaan opettavat
järkiniekat päin toisin ja sanovat monta ja epälukuisia lakeja annetuksi eläväksi tekemään.

Vaikk'eivät sano sitä selvillä sanoilla, niin toden tiestä kuitenki niin luulevat, ja siitä on selvimpänä todistuksena munkkisääty, sen todistavat epälukuiset ihmislait, säännöt ja seremoniat, todistaa heidän oppinsa congrui ja condigni ansioista ja töistä, ja muut lukemattomat
jumalattomat säätämänsä jumalanpalvelukset,
joita evankeliumin sorteeksi yksin ylistivät, luvaten varmaan armon, synneistä päästön ja
ijankaikkisen elämän niiden pitäjille. Sitä eivät
saata kieltää, sillä jäljellä on vielä heidän kirjansa, jotka ovat varmimpia tämän asian todistajia.
305. Mutta me säädämme Paavalin kanssa,
ett'ei yksikään laki, olkoon Jumalan taikka ihmisen antama, vanhurskauta ja eläväksi tee, ja
eroitamme sentähden lain niin kauvas vanhurskaudesta, kuin elämäkin on kuolemasta, helvetti taivaasta, ja näin säätämään yllyttää meitä
tämä Paavalin selvä lause: ei laki ole annettu
vanhurskauttamaan, eläväksi tekemään ja autuuttamaan, vaan suoraan kiroomaan, kuolettamaan ja hukuttamaan, vastoin kaikkia ihmisten
luuloja, jotka luonnostaan päättävät lain annetuksi sen kautta vanhurskautta, elämää ja autuutta ansaitaksensa. Tämä nimenomainen
eroitus lain ja evankeliumin virkain vaiheella
säilyttää myös koko autuuden opin puhtaudessansa ja oikiassa käytännössänsä, jopa panee
uskovaiset kaikenlaisen elämän laadun herroiksi, kaikkein ihmislakein ja sääntöin tuomariksi, antaapa voimankin koettelemaan kaikki
henget. Paavilaiset, jotka sekoittivat lain ja
evankeliuminopin sekasin ja hämmensivät, eivät osanneet sentähden opettaa mitään varmaa
uskosta ja töistä, ei elämän laaduista, eikä henkein eroituksesta. Näin käy tänäpänä hurmahengillekkin.
306. Paavali, väärän opin kumottuansa ja
oikian perustettuansa, kyllä laviasti ja kauniisti
siis opettaa, lain ei muuhun hyödyttävän, oikiassa ja parhaimmassa käytännössään, kuin
että se on opettaja ja kurittaja vanhurskauteen.
Laki, tehdessään virkansa, nöyryttää ihmisen
ja tekee hänen soveliaaksi Kristuksen vanhurskaudelle. Virkansa se tekee niin, että se saattaa

ihmiset syypäiksi, peljättää ja vaikuttaa heissä
synnin, vihan, kuoleman ja helvetin tuntoa.
Sillä tehtyänsä tämän haihtuu luulo omasta
vanhurskaudesta ja pyhyydestä ja Kristus ja
hänen hyvät työnsä rupeevat maistumaan makeilta. Sentähden ei ole laki Jumalan lupauksia
vastaan, vaan pikemmin niiden puolesta. Se
kyllä ei täytä lupausta, eikä anna vanhurskautta, kuitenki nöyryttää se meidän virallansa ja
vaikutuksellansa ja tekee meidän sillä tapaa janoovaisiksi ja soveliaiksi armoon ja Kristuksen hyviin tekoihin. Jos siis, sanoo apostoli,
olisi laki annettu, joka vaikuttaisi vanhurskauden ja sentähden elämän (koska ei kukaan taida saada elämää, jollei hän ensin ole vanhurskas), sitte olisi vanhurskaus tosiaan laista; niin
myös, jos olisi jotain sellaista elämän laatua,
työtä, säätyä eli jumalisuutta, joka voisi vaikuttaa synnin päästön, vanhurskauden ja elämän, niin ne tosiaan vanhurskauttaisivat ja tekisivät eläviksi. Mutta se on mahdotonta, sillä
22 v. Raamattu on kaikki sulkenut synnin ala.

naisesti tekemättömät, vaan nekin, jotka lain
alla ovat, ja suurimmalla innolla ahkeroitsevat
sitä täyttää, millaisia Juutalaiset olivat, kuten
ennen sanoin. Vieläki paremmin sulkee sama
lause synnin alla kaikki munkit, eräkkäät, karthusianimunkit ynnä myös heidän pyhimmät,
kuten uneksivat, tunnustuksensa ja jumalisuutensa (he, näethän sen, lörpöttävät, että se, äsken tehnyt lupauksensa, jos kuolee, lentää kohta taivaaseen); sillä tässähän kuulet selvimmästi raamatun suoraan sulkevan kaikki ihmiset synnin alle. Sentähden ei ole siis karthusianilupaus ja parhain jumalisuus vanhurskaus,
vaan kaikki ovat kirotut. Minkä kautta? Raamatun kautta. Kuinka? Ensin tämän lupauksen
kautta: vaimon siemenen y. m. Sinussa pitää
kaikki kansat y. m., ja muiden samallaisten
lupausten kautta; ja sitte toiseksi koko lain
kautta, jonka omituisin virka on panna kirouksen alle. Eivät sentähden munkit, ei karthusianit, eikä Selestiniveljet tallaa kärmeen päätä,
vaan ovat tallattuina kärmeen pään alla, se on,
perkeleen vallan alla. Kuka uskoo tämän?

307. Kussa? Lupauksissa Kristuksesta,
niinkuin 1 Mos. 7: 15, vaimon siemenen pitää rikki tallaaman kärmeen pään, ja 1 Mos.
28: 18, sinun siemenessäs y. m. Kussa ikänä
nyt raamatuissa isille on annettu lupaus, siellä
luvataan siunaus, se on, vanhurskaus, autuus ja
ijankaikkinen elämä. Ne, jotka ovat siunattavat, näytetään siis toisappäin olevan kirouksessa, se on, synnissä ja ijankaikkisessa kuolemassa, sillä muuten mitä hyödyttäisi siunausta
luvata?

309. Suorimmin, kaikki, kuin on Kristuksesta ja lupauksesta osaton, sekä jumalallinen
että ihmisellinen laki, kirkon menoja säätävä
kuin myös hyviä tapoja opettava, on suljettu
synnin ala. Sillä raamattu sulki kaikki, ketäkään sulkemata jättäen, synnin ala. Me päätämme siis Paavalin kanssa, että kaikkimoiset
Jumalan palvelut ja uskonnot, kaikki maalliset
ja kaikkein kansain säännöt, vaikka kuinkaki
hyvät ja tarpeelliset, ovat ja pysyvät, ilman uskota Kristukseen, kuoleman ja ijankaikkisen
kadotuksen ala, jollei, niinkuin jälestä päin sanotaan, siihen tule lupaus Jesuksen Kristuksen
uskosta. Tästä olemme ennen laviammin puhuneet.

308. Sitte raamattu sulkee eritoten lain
kautta ihmiset synnin ja kirouksen alal; ja lain
omituinen virka onkin ilmoittaa synnit, vaikuttaa vihaa y. m., niinkuin koko epistolassa
olemma näyttäneet, semmenki näiden Paavalin
sanain johdosta: niin monta kuin lain töissä
rippuvat, ovat kirouksen alla, samate tämän
johdosta: kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy
kaikissa, kuin laki raamatussa j. n. ed. 5 Mos.
27: 26. Sillä nämät lauseet selkeillä sanoilla
sulkevat ja heittävät synnin ja kirouksen alle ei
ainoastansa julkiset lain rikkojat, eli sitä ulko-

310. Tämä lause: usko yksin vanhurskauttaa on sentähden totta, vaikka vastaan sanojamme eivät voi sitä millään ehdolla kärsiä;
sillä Paavali päättää tässä aivan mahtavasti,
ett'ei laki tee eläväksi, koska sitä ei sitä varten
annettukaan ole. Jollei siis laki vanhurskauta ja
tee eläväksi, paljo vähemmin vanhurskauttavat
työt. Sillä Paavali, kuin hän sanoo lain ei teke-

vän eläväksi, tahtoo väittää tätä, ett'eivät työtkään tee eläväksi; sillä voimallisimmalta kajaa
sanoa: laki ei tee eläväksi, kuin sanoa: työt eivät tee eläväksi. Jollei siis laki, täytettynäkään
(vaikka sitä on mahdoton täyttää) vanhurskauta, paljoa vähemmän tekevät työt sen. Sentähden vanhurskauttaa paljas usko ilman töitä. Ei
Paavali kärsi tätä lisäystä: usko ynnä töiden
kanssa vanhurskauttaa, vaan sen kaiken hän
suoraan kieltää Rom. 3: 20 ja ylempänä 2: 16
sanoen: ei ihminen lain töiden kautta vanhurskaaksi tule, ja tässä: ei ole lakia annettu
eläväksi tekemään.
Että lupaus annettaisiin uskon kautta
Jesuksen Kristuksen päälle uskovaisille.
311. Ylhäällä sanoi hän raamatun sulkeneen kaikki synnin alal. Ijäksikö? Ei, vaan siksi, että lupaus annettaisiin j. n. ed. Mutta lupaus on itse perintö, eli Abrahamille luvattu
siunaus, se on, vapahdus laista, synnistä, kuolemasta ja perkeleestä, ja armon, vanhurskauden, autuuden ja ijankaikkisen elämän lahjoittaminen. Tätä lupausta, sanoo hän, ei ansaita
millään lailla, ei töillä, vaan lahjoitetaan. Kuille? Uskovaisille. Kenenkä päälle uskovaisille?
Kristuksen Jesuksen, joka on se siunattu siemen, joka lunasti uskovaiset kirouksesta, saadaksensa siunauksen. Nämät sanat eivät ole himiät, vaan sangen kirkkaat. Mutta harrastakaamme pitää ne ahkerasti, ja tutkia niiden
voimaa ja painoa hyvin. Sillä jos kaikki ovat
suljetut synnin ala, niin seuraa siitä, että kaikki
kansat ovat kirotut ja ilman Jumalan kunniaa,
samate: että ovat Jumalan vihan ja saatanan
vallan alla, ja ett'ei kukaan siitä taida muulla
neuvolla tulla vapahdetuksi, kuin uskolla Kristukseen Jesukseen. Näillä sanoilla sotii siis
Paavali urhollisimmasti järkiniekkain hurjia
luuloja vastaan ja myös kaikkein tekopyhäin
luuloa vastaan lain ja töiden vanhurskaudesta,
sanoessansa: että lupaus annettaisiin uskon
kautta Jesuksen Kristuksen päälle uskovaisille.
312. Mutta kuinka ne raamatun paikat ovat
selitettävät, joissa puhutaan töistä ja palkasta,
siitä olen ennen laviasti puhunut, eikä asia vaa-

di meitä nyt puhumaan töistä, sillä tämän paikan tarkoituksena ei ole puhua töistä, vaan
vanhurskauttamisesta, ett'ei sitä kai saada laista eikä töistä, koska kaikki ovat synnin ja kirouksen alla, vaan uskon kautta Kristukseen.
Mutta koska vanhurskauttaminen ei ole puheen aiheena, silloin ei taida kukaan tarpeeksi
ylistää Jumalan käskemiä hyviä töitä. Sillä
kuka osaa kylliksi selittää yhden ainoan työn
hyötyä ja hedelmää, jonka kristitty uskossa ja
uskosta tekee? Sillä se on taivasta ja maata
kalliimpi. Sentähden ei taida koko mailma tässä elämässä oikein ansion jälkeen palkita sellaista hyvää työtä, ei mailma ole myös niistä
niin kiitollinen, että se hurskasten hyviä töitä
ylistäisi, saatikka palkitsisi, sillä ei se näe niitä,
taikka jos näkeekin, ei pidä se niitä hyvinä töinä, vaan pahimpina pahatekoina, ja hävittää
mailmasta pois ne, jotka sellaisia tekevät, ihmissuvun vahingollisimpana myrkkynä. Samate palkittiin Kristuski, mailman vapahtaja, suurimpain ja epälukuisten hyväin tekoinsa tähden
häpiällisimmällä ristin kuolemalla. Samoin tulivat apostolitkin armon ja ijankaikkisen elämän sanan tähden, jota mailmalle julistivat,
mailman tunkioksi ja kaikkein saastaisuudeksi (1 Kor. 4: 13). Näinhän mailman sopii
tosiaan palkitakki niin suurista hyvistä teoista.
313. Mutta työt, olkoot nähdä kuinka pyhiä tahtonsa, ovat synnin ja kirouksen alla, niin
että niiden tekiät, eivät sinnepäinkään ansaitse
armoa, vanhurskautta ja ijankaikkista elämää,
vaan lisäävät syntiä syntiin. Semmoisia töitä
tekee paavi, tuo synnin ja turmeluksen ihminen ja kaikki hänen seuraajansa; samate tekevät kaikki tekopyhät ja lahkolaiset, jotka ovat
uskosta luopuneet pois.
23 v. Mutta ennen kuin usko tuli.
314. Tässä hän vielä jatkaa selittää lain
hyötyä ja tarpeellisuutta. Ylähällä sanoi hän
lain annetuksi ylitsekäymisten tähden, ei niin
ymmärtäen, kuin olisi Jumala tarkoittanut lain
laatimisella nimenoman vaan kuolettaa ja kirota meitä, minkä Paavalikin Rom. 7: 13 sanoo:
onko siis se, kuin hyvä on, minulle kuolemaksi tullut? pois se. Laki on nimittäin sana,

joka on ohje elämällemme ja sitä vaatii. Sitä ei
siis annettu vaan kuolemaksi; mutta sen ilmoittaminen on lain pää-omaisin käytäntö ja silmämäärä, että siitä selvään nähtäisiin kummoinen
ja kuinka suuri synti on. Mutta niin se ei kuolemaa ilmoita, kuin mielistyisi se siihen eikä
enempää pyytäisi, kuin kuolettaa meitä, vaan
siinä tarkoituksessa se kuoleman ilmoittaa, että
ihmiset peljätettäisiin ja nöyrytettäisiin pelkäämään Jumalaa. Sen itse tekstikin 2 Mos. 20: 20
ilmoittaa: älkäät peljätkö; sillä Jumala on
tullut teitä koettelemaan, ja että hänen pelkonsa olisi teidän edessänne, ettette syntiä
tekisi. Lain virka on siis kuolettaa, kuitenki
sillä tarkoituksella, että Jumalalla olisi tila eläväksi tehdä. Laki ei ole siis oikopäätä annettu
kuolemaksi, vaan kuin ihminen ylpeilee ja
uneksii olevansa viisas, vanhurskas ja pyhä,
niin on laki tarpeessa nöyryttämään häntä, että
tämä peto, oman vanhurskauden luulo, kuoletettaisiin, jota jollei kuoleteta ei taida ihminen
elää.
315. Vaikka siis laki kuolettaa, niin käyttää
Jumala kuitenkin semmoisen lain vaikutuksen,
se on, sen kuoleman, ihmiselle hyväksi, nimittäin elämäksi. Sillä kuin Jumala näkee mahdottomaksi taitavansa muulla tavalla hämmentää ja masentaa tätä halki mailman tavallisinta
petoa, oman vanhurskauden luuloa eli ulkokullaisuutta ja uskallusta omaan pyhyyteen, niin
kelpasi Jumalalle surmata sen lailla, ei ijäksi
päiviksi, vaan sen kuoltua jälleen oijentaaksensa ihmistä, ja että hän paitsi lakia kuulisi tämän äänen: älä pelkää. Sitä varten en antanut
lakia, enkä sinua sillä kuolettanut, semmoiseen
kuolemaan jäädäkses, vaan peljätäkses minua
ja elääkses. Sillä luottamus hyviin töihin ja
omaan vanhurskauteen ei anna siaa Jumalan
pelvolle. Mutta kussa ei Jumalan pelkoa ole,
siellä ei taida olla armon eikä elämän isoomistakaan. Jumala tarvitsee siis mahtavaa vasaraa,
särkemään kallioita, ja tulta, joka palaa taivaaseen asti (5 Mos. 4: 11) kukistamaan vuoria, se
on, hämmentämään tätä uppiniskaista ja kovakorvaista petoa, ylpeyttä, että tämä kolaus
saattaisi ihmisen mitättömäksi ja epäilemään

omista voimistansa, vanhurskaudestansa ja
töistänsä, ja vapisemaan Jumalan edessä, ja
niin vapisevana janoomaan laupiutta ja päästöä
synnistä.
Mutta ennen kuin usko tuli, olimma me
lain alla kätketyt, ja siihen uskoon suljetut.
316. Se on: ennen kuin evankeliumin ja armon aika tuli, oli lain virka tämä, kätkeä meitä
suljettuina ikään kuin vankeuteen. Tämä vertaus on kaunis ja omansa osottamaan, mitä laki
vaikuttaa ja kuinka hurskaiksi se tekee ihmiset.
Sitä on siis tyysten mietittävä. Ei yksikään
vangittu varas, murhamies, ryöväri y. m. Rakasta kahleita ja kolkkoa vankeutta, jossa hän
vankina pidetään. Hän peräti hävittäisi ja tuhvaksi polttaisi vankeuden ja rautakahleet, jos
vain voisi. Vankeudessa pitää hän kuitenkin itsensä pahaa tekemästä, ei kuitenkaan hyvässä
mielessä ja rakkaudesta vanhurskauteen, vaan
sentähden että vankius estää häntä. Ja vaikka
hän näin on suljettu, ei hän sentähden kammoo
eikä vihaa syntiä ja varkauttansa (niin kyllä
hän sydämmestänsä suree vapautensa menetystä ja pääsemättömyyttänsä varkaisiin), vaan
vankeutta hän vihaa, ja jos hän sieltä pois
päästettäisiin, varastaisi hän taas niinkuin ennenkin.
317. Semmoinen kai on lainki voima ja
lain vanhurskauden laita, että se pakottaa meitä ulkonaiseen hurskauteen, uhaten rikkojia
rangaistuksella ja kurilla. Sitte kyllä rangaistuksen pelvosta lakia tottelemme, mutta vastoin tahtoamme ja suuttuneina. Mutta millinen
on se hurskaus, jos rangaistuksen pelvosta väkisin vältät pahaa? Sentähden ei ole tämä töiden vanhurskaus totta totisemmin muuta, kuin
rakastaa syntiä, vihata vanhurskautta, kammota Jumalaa ja hänen lakiansa ja kumartaa suurinta pahuutta. Sillä yhtä hartaasti kuin varaskin rakastaa vankeutta ja vihaa varkautta, yhtä
mielellämme meki tottelemme lakia ja teemme, mitä se käskee, ja vältämme, mitä se kieltää.
318. Sillä valin on kuitenki laista se hyöty,
että, vaikka sydämmet pysyvätkin jumalattomina, estää se kuitenkin ulkonaisesti ja kansal-

lisesti tavallansa varkaita, murhaajia ja julki
jumalattomia. Sillä jollei heissä olisi tätä rahtusta uskoa jäljillä, että synti mailmassa rangaistaan telapyörällä, raippavitsoilla ja miekalla y. m., ja tämän elämän perästä kuolemalla ja
helvetillä, ei sitte esivalta, perheenvanhimmat,
eli lasten kasvattajat voisi millään voimalla,
säännöillä taikka siteillä hillitä ihmisten raivoa. Mutta lain uhkauksilla, jotka painavat pelvon mieliin, jumalattomat joinkuin peljätetään
päin pitäin syöksymästä kaikellaisiin rikoksiin.
Mutta mielimmin olisivat kuitenkin ilman lakia, rangaistusta, helvettiä ja Jumalaakin. Jollei
Jumalalla olisi helvettiä, ja hän jättäisi jumalattomat rankaisemata, niin rakastaisivat ja
kiittäisivät häntä kaikki. Mutta kuin hän rankaisee pahoja, ja pahoja ovat kaikki, niin eivät
taida sen verran kuin ovat suljetut lain alle,
olla Jumalaa vihaamata ja kauheimmasti häpäsemätä.
319. Sitte on laki ei ainoasti kansallinen,
vaan hengellinenki vankeus ja itse helvettiki.
Sillä kuin se ilmoittaa synnin, uhkaa kuolemalla ja Jumalan ijäisellä vihalla, ei voi ihminen
silloin paeta eikä saavuttaa lohdutusta. Sillä ei
ihmisen voimassa ole varistaa itsestänsä näitä
kauheita peljästyksiä, jotka laki vaikuttaa, taikka muutakaan sydämmen surua. Tästä ovat alkuansa nämät pyhäin kurjalliset huudot ja ruikutukset siellä ja täällä Psalmeissa: kuka kiittää sinua helvetissä (Ps. 6: 6). Sillä ihminen
on silloin suljettu vankeuteen, josta ei pääse,
eikä näe, kuinka hän näistä siteistä kirvotettaisiin, se on, vapahdettaisiin peljästyksistä.
320. Näin on laki ulkonaisesti ja hengellisesti vankeus. Sillä ulkonaisesti se ensin estää
ja sulkee jumalattomat niin, ett'eivät pahan
mielensä jälkeen päitä pitäin syöksey kaikkeen
pahuuteen. Hengellisesti se taas näyttää meille
synnin, peljättää ja nöyryttää meitä, että niin
hämmästyneinä tuntisimme viheliäisyytemme
ja vahinkomme. Ja tämä onki lain oikia ja omituinen käytäntö, kuin se vain ei ole alinomainen, sillä semmoisen sulkemisen ja kätkemisen
lain alla ei pidä kauvemmin kestämän, kuin tulevaan uskoon saakka, jonka tultua, lain hen-

gellisen vankeuden pitää lakkaaman.
321. Tässä näemme jälleen lain ja evankeliumin, jotka ovat toisistansa mitä kauvimmaksi eroitetut ja hajonneet päät vastatusten eri
haaroille, kuitenki tahtonsa ja tarkoituksensa
suhteen olevan kiinteämmässä yhdistyksessä.
Sen Paavali antaa tietää, sanoessaan: me olimme lain alla kätketyt, ja siihen uskoon suljetut, joka piti ilmoitettaman. Siinä siis ei vielä
ole kyllä, että olimme suljetut lain ala, sillä,
jollei siitä muuta tulisi, niin täytyisi meidän
epäillä, kuolla synneissä y. m.; mutta Paavali
lisää meidän olleen suljetut ja estettävän opettajalta (lailta) ei ikuisiksi päiviksi, vaan Kristukseen asti, joka on lain loppu. Semmoisen
peljättämisen, nöyryttämisen ja kätkemisen ei
pidä sentähden ijäksi kestämän, vaan siihen
uskoon asti, joka piti ilmoitettaman, se on autuudeksemme ja hyvyydeksemme, että meille,
lailta runneltuille, armo, synneistä päästö, vapahdus laista, synnistä, kuolemasta y. m. Maistaisi makialta; jota muuten ei töillä saada, vaan
käsitetään uskolla yksinänsä.
322. Joka nämät varsin vastaiset kappaleet
kiusauksessa osaa yhdistää, se on, joka, lain
parahitten peljättäessä, tietää sille lopun tulevan ja armon alun eli ilmestyvän uskon lähestyvän, hän oikein käyttää lain. Tätä taitoa eivät
tunne jumalattomat, sitä ei tuntenut Kain, koska hän suljettuna lain vankeuteen toden tiestä
tunsi syntinsä. Ensin oli hän vankeudesta ulkona, se on, hän ei ensinkään tuntenut pelkoa, ei
vaikka oli veljensäkki jo murhannut, vaan oli
siitä ei tietävänänsäkkään, luuli Jumalanki siitä
tietämättömäksi. Olenko minä veljeni vartia?
ärjäsi hän. Mutta koska kuuli tämän: mitäs
tehnyt olet? veljes veren ääni huutaa minun
tyköni maasta j. n. ed., silloin rupesi hän todella tuntemaan tämän vankeuden. Mutta mitä
teki hän? hän jäi vankeuteen suljetuksi, ei sovittanut lakia yhteen evankeliumin kanssa,
vaan sanoi: minun rangaistukseni on suurempi, kuin että se on kannettapa. Hän katsoi paljasta vankeutta, eikä huomainnut syntiä
hänellensä ilmoitetuksi, että hän etseisi Jumalalta armoa. Hän siis epäili ja kielsi itsellänsä

Jumalaa olevan. Hän ei uskonut itseänsä suljetuksi armoon ja uskoon asti, vaan suoraan lakiin.
323. Mutta nämät sanat: kätkettää ja suljettaa lain alal, eivät ole tyhjiä, tähdystettyjä
taikka järjen sepittämiä, vaan totisia ja vakaita.
Sillä tämä vankeus merkitsee totisia ja hengellisiä ahdistuksia, jotka omatunnon niin sulkevat, ett'ei koko mailman laviassa avaruudessa
löytä siaa, kussa olisi turvaa. Niin, kussa tämmöiset peljästykset pitkistyvät, siellä omatunto
tuntee niin suuren ahdingon, että pitää taivaan
ja maan seinän rakoa ahtaampana, vaikka olisivat vielä kymmentä kertaa suuremmat ja laviammat. Silloin ihminen puhtaaksi paljastetaan omasta viisaudesta, voimista, vanhurskaudesta, neuvosta ja avusta. Sillä omatunto on
sangen hellä, sentähden koska se nyt niin lain
vankeuteen suljetaan, niin se ei näe mitään
ulos pääsöä siitä, vaan sen mielestä ahdinko ainoastaan lisääntyy ja aina suurenee suurenemistaan. Sillä silloin se tuntee Jumalan vihan,
joka on ääretön, jota hän ei välttää voi, niinkuin, Ps. 139: 7, sanoo: kuhunka minä menen sinun hengestäs? ja kuhunka minä sinun kasvois edestä pakenen?
324. Niinkuin nyt sulkeminen eli vankeus
maallisesti on ruumiin rasitus, joka estää ruumiin liikunnoissaan ja toimituksissaan, niin on
hengellinenkin vankeus sielun hämmästys ja
ahdistus, jolta sielu suljettuna on paitsi omantunnon rauhaa ja sydämmen lepoa, kuitenkaan
ei ijäksi päiväksi, niinkuin järki luulee tämän
vankeuden tunteissansa,vaan siihen uskoon
asti, joka ilmoitettava on. Lailta suljettua sielua pitää siis tällä tavalla rohvaistaman ja lohdutettaman: tosin olet, veljeni, suljettu, mutta
varmaan tiedä, ett'ei sinua siinä ikuisiksi päiviksi pidetä, sillä kirjoitettu on, että olemme
suljetut siihen uskoon, joka ilmoitettaman piti.
Sinua ei siis ahdisteta vankeudessa vahingokses, vaan ettäs siunatun siemenen kautta virvoitettaisiin, sinä kuoletetaan lailla, tehtääkses
Kristuksen kautta eläväksi. Älä siis epäile Kainin, Saulin ja Juudas Iskariotin tavalla, jotka
suljettuina tähän vankeuteen eivät mitään li-

sänneet, vaan pysyivät tässä sulkeessansa, ja
täytyivät sentähden epäillä. Toisin käytäi tällaisissa omantunnon peljästyksissä, kuin he,
että nimittäin tiedät semmoisen sulkemises ja
hämmästymises tapahtuvan sinulle hyväkses,
mutta varo, ettäs oikein viljelet tätä sulkemista,
nimittäin tulevaan uskoon asti. Sillä Jumala ei
hämmästytä sinua, pysyäkses hämmästyksessä, hän ei kuoleta sinua, jäädäkses kuolemaan.
Ei minulle kelpaa jumalattoman kuolema,
sanoo Herra Profeetan Hes. Kautta 33: 11;
vaan hän tahtoo hämmästyttää sinua nöyryttääksensä sinun, ja tunteakses tarvitsevasi Jumalan armahtamista ja Kristuksen hyviä tekoja.
325. Älköön siis tämä sulkeuminen lain
ala olko alinomainen, vaan kestäköön ainoasti
uskoon asti, jota myös tämä, Psalmin 147: 11,
suloisin värsy opettaa: Herralle kelpaavat ne,
jotka häntä pelkäävät, se on, semmoiset, jotka ovat suljetut tähän lain vankeuteen. Mutta
kohta lisää se: ja jotka hänen laupiuteensa
uskaltavat. Nämät kaksi toinen toistansa vastaista ja itsessänsä varsin erilaista ovat siis yhdistettävät. Sillä mikä on enämmin toistansa
päin vastoin, kuin peljätä ja kauhistua Jumalan
vihaa ja toisaalta kuitenki toivoa hänen laupiuteensa? Toinen niistä on helvetti, toinen taivas,
ja kuitenkin ovat ne sydämmessä yhdistettävät.
Ajatuksissa ne helpoimmin yhdistetään, mutta
yhdistää ne kokemuksessa on vaikein, jonka
omasta kokemuksestani, sangen usein saan
nähdä. Paaviset ja lahkoin sepittäjät ovat tästä
varsin tietämättömiä. Sentähden koska lukevat
taikka kuulevat nämät Paavalin sanat, ovat ne
heille varsin himeitä ja outoja, ja koska laki
osottaa heille synnin, kannustaa ja peljättää
heitä, niin eivät saa neuvoa eikä apua kustaan,
vaan epäilevät suoraan niinkuin Kain ja Saul.
326. Koska siis laki, kuten sanottu, on
meidän kirispenkkimme ja vankeutemme, niin
varmaankaan emme rakasta, vaan kovimmasti
vihaamme sitä. Joka siis sanoo rakastavansa
lakia, hän valehtelee, eikä tiedä, mitä sanoo.
Mieletön ja järkeä vailla olisi varas taikka ryöväri, joka rakastaisi vankeutta taikka kahleita.

Mutta koska laki, kuten sanoin, sulkee meidän,
niin varmaankin olemme sen katkerimpia vihollisia. Lyhyesti: me rakastamme lakia ja sen
vanhurskautta kuin miesmurhaaja vankeutta.
Kuinkasta me siis vanhurskautettaisiin laista?
Siihen uskoon suljetut, joka piti ilmoitettaman.
327. Tätä Paavali puhuu koko ajan täydellisyydestä, jona Kristus tuli. Mutta sinä sovita
se ei vaan tähän aikaan, vaan myös sen vaikutukseen. Sillä se kuin historian ja ajan suhteen
tapahtui, koska Kristus tuli, peräytti lain, ja
saatti vapauden ja ijankaikkisen elämän valkeuteen, se vieläkin hengellisesti tapahtuu joka
päivä itse kussaki kristityssä, jossa vuoroittain
havaitaan nyt lain aika, nyt taas armon. Sillä
kristityillä on ruumis, jonka jäsenissä, Paavalin
lauseen mukaan, synti sotii. Mutta synnillä en
ymmärrä vaan ulkonaista tekoa työssä, vaan
itse juurta ja puuta hedelminensä, jolla tavalla
raamattuki synnistä puhuu. Se nyt ei ainoastaan istu kristityn ja kastetun lihassa, vaan sotiiki ja ottaa hänen vangiksi, vaikka ei hän sitte
suostuisikkaan sitä tekemään, niin se kuitenki
siihen suuresti yllyttää. Sillä vaikka kristitty ei
syökseykään tekemään näitä törkeitä syntejä:
murhaa, huoruutta, varkautta y. m. Niin hän ei
kuitenkaan ole vapaa kärsimättömyydestä, nurisemisesta, vihasta, häväistyksestä y. m. Jumalaa vastaan, jotka synnit muuten luonnon
ihmiselle ovat tuntemattomat. Nämät vastoin
tahtoansakkin vaativat häntä kammoomaan lakia, pakottavat pakenemaan Jumalan kasvoista, pakottavat vihaamaan ja häpäsemään Jumalaa. Sillä niinkuin hekuman himo on nuorissa
voimallinen, miehuudessa kunnian ja tavarain
saamisen halu, vanhuudessa ahneus, niin on
pyhässäki miehessä kärsimättömyys, napiseminen, Jumalan viha ja häväistys voimallinen.
Tämän osottavat usiat paikat Psalmeissa, kuin
myös Jobin, Jeremian esimerkit ja koko raamattu. Tämän kamppauksen selittämisessä
käyttää myös Paavali sentähden näitä varsin
painavia ja voimallisia sanoja, liha sotii, vastustaa ja vangitsee.
328. Kristityssä on siis vaikutuksensa suh-

teen sekä lain että armon aika. Lain aika on,
koska se kurittaa minua, ahdistaa, murehduttaa
ja saattaa synnin tuntoon, ja suurentaa sitä. Silloin laki on totisessa toimessaan, jonka kristitty välimiten tuntee, siksi että hän jälleen saa
elämän. Niin annettiin Paavalille pistin lihaan,
rusikoitsemaan häntä. 2 Kor. 12: 7. Mieluisemmin olisi hän joka silmän-räpäys tahtonut tuntea omantunnon iloa, sydämmen nauravan ja
maistavan ijankaikkisen elämän makeutta.
Mielellään olisi hän ollut paitsi kaikkea sielun
ahdistusta, ja halasiki sentähden päästä tämmöisestä kiusauksesta. Mutta se ei tapahdu,
hänelle Herra vaan sanoo: tydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä. Saman kamppauksen itsekuki kristitty
tuntee. Monta hetkeä riitelen Jumalan kanssa,
ja nureksin häntä kärsimättömänä. Jumalan vihaan ja tuomioon en mielisty. Hän vuorostansa
ei suostu kärsimättömyyteeni, napinaani j. n.
ed., ja tämä on nyt lain aika, jossa kristitty aina
on lihan jälkeen. Sillä liha himoitsee aina henkeä vastaan, ja henki lihaa vastaan, yhdessä
kuitenkin enemmin toisessa vähemmin.
329. Armon aika on, koska Jumalan armollisen laupiuden lupaus sydämmen jälleen
rohvaisee, niin että se sanoo: mitäs murehdit
minun sieluni, ja olet niin levoton minussa?
Ps. 42: 6. Etkö nyt muuta näe, kuin sulaa lakia,
syntiä, peljätyksiä, murhetta, epäilystä, kuoleman, helvetin ja perkeleen? Eikä täällä myös
ole armo, synneistä päästö, vanhurskaus, lohdutus, ilo, rauha, elämä, taivas, Kristus, Jumala? Lakkaa siis sieluni levottomuuttamasta minua. Mitkä ovat laki, synti ja kaikki paha näiden rinnalla? Toivo Jumalaan, joka ei säästänyt
omaa Poikaansakkaan, vaan antoi hänen synteisi tähden ristin kuolemaan. Rom. 8: 32. Tämäpä on suljettaa lain alle lihan jälkeen ei ijäti,
vaan tulevaan Kristukseen. Sentähden koska
olet lailta peljätetty, niin sano: herra laki, et
sinä ole ainoa, etkä ole kaikki, vaan onpa sinuaki suurempi ja parempi, tietysti armo, usko,
siunaus y. m. Tämä ei kannusta minua, vaan
lohduttaa, käskee hyvin toivomaan ja lupaa
varman voiton ja autuuden Kristuksessa. Ei ole

siis syytä epäilläni.
330. Joka tämän taidon hyvin osaisi, hänen
syystä kutsunet jumaluusoppineeksi (theologus). Hurmahenget, jotka alati kehuvat pyhästä
Hengestä, ja heidän oppilaansa osaavat tämän
luultensa mainion hyvin. Mutta minä ja minun
kaltaiseni tuskin ensimäiset puustavit tästä käsitämme, ja kuitenkin olemme ahkeria oppilaita siinä koulussa, kussa tätä taitoa opitaan. Sitä
tosin opitaan, mutta niin kauvan kuin lihaa ja
syntiä on jäljillä, ei opita sitä perin pohjin.
Kristitty elää siis ikään kuin kahta aikaa. Mikäli hän on liha, sikäli on hän lain alla, minkä
verran henki, sen verran on hän armon alla. Lihassa rippuu alati himo, ahneus, kunnianhimo,
ylpeys y. m. Siinä rippuu Jumalan tuntemattomuus ja ylenkatse, kärsimättömyys, nurina ja
viha Jumalaa vastaan, että hän estää neuvojamme ja yrityksiämme, ett'ei hän kohta rankaise jumalattomia ja ylönkatsojia. Semmoisia
syntejä on pyhäin lihassa. Jollet siis muuta katso kuin lihaa, olet alati lain alla. Mutta nämät
päivät ovat lyhennettävät, muutoin ei yksikään
liha autuaaksi tulisi. Laille on rajansa määrättävä, kussa se lakatkaan. Lain aika ei ole siis
alinomainen, vaan sillä on loppunsa, joka on
Kristus. Mutta armon aika on ijankaikkinen,
sillä kerran kuollut Kristus ei kuole enää y. m.
Hän on ijankaikkinen, sentähden on armonkin
aika ijankaikkinen.
331. Semmoisia jaloja Paavalin sanoja ei
sovi meidän haukotellen hätä pikaa läpi silmäillä, niinkuin paaviset ja lahkojen sepittäjät
tekevät. Sillä ne sisältävät elämän sanat, jotka
ihmeellisesti lohduttavat ja vahvistavat ahdistettuja omiatuntoja; ja kutka ne oikein säilyttävät, ne taitavat oikein tuomita, mikä usko,
mikä väärä ja totinen pelko on, samate: he taitavat tuomita kaikellaiset sieluntilat, ja eroittaa
kaikki henget. Jumalan pelko on pyhä ja kallis
kappale, mutta sen ei pidä ijäti pysymän. Tosin
pitää sen kristityssä aina oleman, kuin hänessä
aina on syntiä, vaan yksinänsä ei pidä sen oleman; muutoin on se pelko Kainin, Saulin ja
Juudan pelvon kaltainen, joka oli orjallinen ja
epäilyksen pelko. Kristityn pitää siis, uskoen

armon sanaa, voittaman pelvon, kääntämän silmänsä lain ajasta, ja katsoman Kristusta ja tulevaa uskoa. Siinä silloin pelko makeentuu ja
sekoitetaan hunajalla, niin että se, ei ainoastansa rupee pelkäämään Jumalaa, vaan rakastamaankin häntä. Sillä ei ihminen, jos uskotonna
katselisi vaan laki ja syntiä, taitaisi varoa itsensä pelvosta, vaan epäilisi viimein. Paavali siis
tekee kauniin eroituksen lain ja armon ajan
vaiheella. Oppikaamme siis mekin oikein
eroittamaan kumpanenkin aika toisistansa ei
sanoilla, vaan vaikutustensa suhteen sydämmissämme, joka on kaikkia vaikein. Sillä ne,
vaikka ovat itsessänsä mitä kauvimmaksi eroitetut, ovat kuitenkin yhdessä ja samassa sydämmessä likisemmin yhdistetyt. Ei mikään
ole likisemmin yhdistetty, kuin pelko ja uskallus, laki ja evankeliumi, synti ja armo. Niin likisesti ovat ne yhdistetyt, että toinen nielee toisen. Ei ole siis yhtään näin likistä luonnollista
yhteyttä.
332. Näillä sanoilla: mihinkä siis laki?
rupesi Paavali puhumaan laista, lainkäytännöstä ja väärinkäytännöstä. Tähän otti hän tilan
siitä, että hän oli sanonut uskovaisten saavan
vanhurskauden armosta ja lupauksesta, eikä
laista. Tämä lause synnytti tämän kysymyksen:
mihinkä siis laki? Sillä järki, kuultuansa vanhurskauden eli siunauksen saatavan armosta ja
lupauksesta, intää kohta: laki on siis hyödytön.
Tätä paikkaa laista on siis tarkoin mietittävä,
mitä ja kuinka laista on ajateltava, ettemme
sitä taikka kokonansa heittäisi menemään hurmahengein tavalla, jotka v. 1525 nostivat talonpojat kapinaan sanoen, että kristillinen vapaus päästää ihmiset kaikista lajista, taikka
omista sille voimaa vanhurskauttamaan. Sillä
ne molemmat rikkovat lakia vastaan, toisaalta
ne, jotka tahtovat vanhurskauttaa lain kautta,
toisaalta ne, jotka kokonansa olisivat vapaina
laista. Meidän on siis käyminen keskirataa,
niin ettemme kokonansa hyljää lakia, emmekä
omista sille enempää, kuin tulee.
333. Siitä kuin ennen niin usein olen puhunut lain molemmasta hyödystä, sekä kansallisessa että hengellisessä suhdassa, ymmärräm-

me selvästi, ett'ei lakia ole annettu vanhurskaille, vaan väärille niinkuin Paavali muualla
(1 Tim. 1: 9) sanoo. Mutta vääriä on kahdellaisia: vanhurskautettavia ja ei vanhurskautettavia. Näitä jälkimäisiä hillitsee lain kansallinen
käytäntö. Ne ovat sidottavat lain siteillä, niinkuin villit ja kesyttömät pedot sidotaan köysillä ja vitjoilla. Tällainen käytäntö ei lakkaa koskaan. Siitä ei puhu Paavali tässä. Vanhurskautettavia taas hillitsee lain hengellinen käytäntö
ajaksi. Sitä ei kestä aina, niinkuin kansallista,
vaan se tähtää uskoa, joka on tuleva, ja loppuu
Kristuksen tullessa. Tästä on selvä, että kaikki
ne lauseet, joissa Paavali puhuu lain hengellisestä käytännöstä, ovat ymmärrettävät vanhurskautettavista, eikä vanhurskautetuista ihmisistä. Sillä nämät, minkä verran pysyvät
Kristuksessa, ovat sen verran kaukana ulkona
ja yli kaiken lain. Laki on sentähden pantava
vanhurskautettavain niskoille, että se varjelisi
heitä sen aikaa, kunnes uskon vanhurskaus tulee, ei niin ymmärtäen, että saisivat tämän vanhurskauden lain kautta, sillä se olisi väärin
käyttää lakia, ei oikein viljellä lakia, vaan että
he lain kautta peljätettyinä ja nöyrytettyinä pakenisivat Kristukselle, joka on lain loppu itsekullekkin uskovaiselle vanhurskaudeksi.
334. Lakia väärinkäyttävät siis ensin kaikki tekopyhät ja ulkokullatut, jotka uneksivat,
että ihmiset vanhurskautetaan lain kautta. Sillä
ei sellainen lain käytäntö harjoita eikä yritä tulevaan uskoon, vaan tekee ravituita, suruttomia
ja ylpeitä ulkokullatuita, jotka paisuneina pitävät turhia luuloja lain vanhurskaudesta ja töistä. Se siis estää uskon vanhurskautta. Toiseksi
väärinkäyttävät neki lakia, jotka tahtovat siitä
kokonansa päästää kristityt, niinkuin hurmahenget hokivat ja sillä nostivat talonpojat kapinaan. Ja vieläki tekee moni meikäläisistäki samoin, jotka evankeliumin opin kautta pelastettuina paavin tiranniudesta uneksivat kristillisen
vapauden olevan lihallisen itsevaltaisuuden
saada tehdä, mitä vaan itse haluttaa. Näillä, kuten Pietari (1 Ep. 2: 16) sanoo, on hengen vapaus vaan pahuuden peite, ja ne saavat aikoin, että Jumalan nimeä ja Kristuksen evan-

keliumia nyt yltäylen häpästään. Sentähden he
myös joskus saavat hyvin ansaitun rangaistuksen. Kolmanneksi väärinkäyttävät lakia neki,
jotka tuntevat sen peljätykset, mutta eivät ymmärrä, että niiden tulee kestää ainoastaan Kristukseen saakka. Tämä lain väärinkäytäntö saattaa epäilykseen, samate kuin ulkokullattuin
väärinkäytäntö ylpeyteen ja röykkeyteen.
335. Sitä vastaan emme taida kyllä kalliiksi arvata lain oikiaa käytäntöä, koska nimittäin
lain alle suljettu omatunto ei kuitenkaan epäile, vaan päättää pyhän Hengen valaistuksesta
keskellä peljätyksiä näin: suljettu lain alle kyllä olen, vaan en ijäti, niin tämä sulkeminen tulee minulle hyväksikin. Kuinka? Niin että vankeudessani huokaan ja etsin auttajan kättä y.
m. Tällä tapaa on laki juuri kuin vaatia, joka
ajaa isoovaiset Kristukselle, että hän täyttäisi
heidät hyvyydellänsä. Sentähden on lain omituinen virka tehdä meitä viallisiksi, nöyriksi,
surmata ja syöstä hamaan helvettiin, sekä riistää meiltä kaikki omamme, mutta vaan siinä
tarkoituksessa, että me vanhurskautettaisiin,
korotettaisiin, eläviksi tehtäisiin, taivaaseen
vietäisiin ja kaikki saisimme. Lain tarkoitus ei
ole siis suoraan tappaa, vaan se tappaa elämäksi.
24 v. Niin on laki ollut meidän kurittajamme Kristuksen tykö.
336. Taas yhdistää apostoli lain ja evankeliumin, jotka keskenänsä ovat mitä kauvimmaksi eroitetut, sanoen: laki on kurittajamme
Kristuksen tykö. Mutta tämäki vertaus opettajasta on erinomainen ja sentähden tarkoin tutkittava. Vaikka opettaja on sangen hyödyllinen
ja varsin tarpeellinen lasten kasvatuksessa ja
opetuksessa, mutta tuo tänne yksikin poika eli
oppilas, joka rakastaisi opettajaansa. Rikastivatpa Juutalaiset kiivaasti Mosestansa ja olivat
valmiita tekemään, mitä hän käski? Vai niin;
heidänpä rakkautensa ja kuuliaisuutensa Mosesta kohtaan oli sitä laatua, että joka hetki,
niinkuin historia todistaa, olisivat mielellänsä
kivittäneet hänen. Niin ei taida siis oppilas rakastaa opettajaansa. Sillä kuinka hän sitä rakastaisi, joka pitää hänen vankeudessa, se on,

sellaista, joka kieltää häntä tekemästä mitä hän
mielellänsä tekisi? Ja joka, jos oppilas tekee
jotain kiellettyä, kohta toruu ja kurittaa sitä ja
panee vielä antamaan suutaki vitsalle. Sehän
on mainio oppilaan vanhurskaus, että hän uhkaavan ja kovan opettajan käskystä antaa vitsan suuta. Mutta tehneekö hän sitä mieltä mielin ja ilolla? Eipä vainen. Opettajan pois ollessa repii hän vitsan palasiksi, taikka paiskaa sen
valkiaan ja jos hänellä olisi valta opettajan yli,
ei sallisi hän hosua itseänsä, vaan käskisi hosumaan häntä. Ja kuitenkin on opettaja oppilaalle
tarpeellinen, opettamaan ja kurittamaan häntä.
Sillä sellaista kuria, opetusta ja hyvää harjoitusta pait menisi poika hukkaan.
337. Opettaja otetaan lapselle, sitä opettamaan ja kaitsemaan, ja ikään kuin vankeudessa
sidottuna pitämään. Mutta mitä varten ja kuinka kauvan? Tokko että opettajan ankara ja vihattu herraus ja lapsen orjuus alati pysyisi? Ei,
vaan määrättyyn aikaan asti, että sellainen
kuuliaisuus, vankeus ja kuri tulisi lapselle hyväksi, ja hän tulisi aikanansa perilliseksi ja kuninkaaksi. Sillä ei isä tahdo lastansa aina olemaan opettajan hallussa, ja piestää häneltä,
vaan että hän hänen opetuksestansa ja neuvostansa tulisi kelvolliseksi perinnön ottajaksi.
338. Niin on siis laki, sanoo Paavali, vain
opettaja, ei ijäti, vaan Kristukseen asti, niinkuin hän ennenki sanoi toisin sanoin: laki on
tullut ylitsekäymisten tähden, siihen asti
kuin siemen oli tuleva y. m.; niin myös: raamattu on kaikki sulkenut synnin ala, että lupaus annettaisiin y. m.; me olimme lain ala
kätketyt ja siihen uskoon suljetut, joka piti
ilmoitettaman. Laki on siis paljas opettaja,
mutta vaan Kristukseen asti. Sillä mimmoinen
opettaja olisi hän, joka ei lapselle mitään opettaisi, vaan ainoastaan vaivaisi ja kurittaisi sitä?
Semmoisia olivat opettajat edellisellä vuosisadalla, jolloin koulut olivat todellisia vankihuoneita ja oikia helvetti, ja opettajat hirmuvaltoja
ja pööveleitä. Pojat saivat aina selkäänsä, ja
vaikka he lukivat suurella työllä ja väsymättömällä ahkeruudella, saivat harvat sentään mitään hyötyä. Semmoinen opettaja ei ole laki.

Sillä se ei vain peljätä ja vaivaa oppimattoman
ja tyhmän opettajan tavalla, joka vaan piiskaa
lapsia mitään heille opettamata, vaan laki pakottaa kurituksellansa Kristuksen tykö, niinkuin taitavakin opettaja kurittaa, opettaa ja
harjoittaa lapsia lukemisella ja kirjoittamisella,
sitä tarkoittaen, että oppisivat tietämään kaikellaisia hyviä tieteitä ja muita sopivia asioita,
ja sittemmin vapaasta tahdosta tekisivät, mitä
ennen opettajan vaatimuksesta vastahankaisesti tekivät.
339. Paavali siis näyttää tällä somalla vertauksella lain oikian käytännön olevan, ei vanhurskauttaa ulkokullatuita, sillä he ovat ilman
Kristusta ylpeydessä ja suruttomuudessa, eikä
taas toisappäin, jättää särjetyitä sydämmitä, jos
Paavalin oppia seuraten lakia oikein käyttävät,
kuolemaan ja kadotukseen, vaan pakottaa heitä
Kristuksen tykö. Mutta kutka pysyvät heikkomielisyydessänsä lain peljättäessä, Kristusta
uskolla vastaanottamata, ne suurimpaan epäilykseen lankeevat. Tällä vertaelmalla opettajasta Paavali nyt siis sanoen selvästi osottaa
lain oikian käytännön. Sillä niinkuin opettaja
toruu, vaatii ja vaivaa lapsia, ei ijäksensä, vaan
lakkaa koska lapset ovat hyvin kasvatetut ja
opetetut, niin että he iloisina ja vapaina, opettajan pakottamata, nautitsevat vapauttansa ja
isän tavaroita; samate tietäkööt kaikki lain
kautta peljätetyt ja särjetyt, näiden peljätysten
ja särkemisten ei olevan alinomaisia, vaan että
ne valmistavat Kristukselle, joka tuleva on, ja
hengelliseen vapauteen y. m.
Että me uskon kautta vanhurskaaksi tulisimme.
340. Laki on opettaja ei toisen lain laatian
tykö, joka vaatii hyviä töitä, vaan vanhurskauttajan ja vapahtajan Kristuksen tykö, että me tulisimme vanhurskaiksi uskon kautta häneen, ei
töistä. Mutta tätä ei ymmärrä eikä usko se ihminen, joka tuntee lain voiman. Semmoinen
sanoo tavallisesti: pahoin olen elänyt, sillä
minä olen kaikki Jumalani käskyt rikkonut,
olen siis vikapää ijankaikkiseen kuolemaan.
Jospa Jumala vielä muutamilla vuosilla eli kuitenki kuukausilla lisäisi ikääni, niin minä elä-

mäni parantaisin ja sitte pyhästi eläisin. Silloin
ihminen väärin viljelee lakia ja kadotettuansa
Kristuksen silmistänsä, katsoo toista lain laatiaa. Sillä koska järki näkee sellaisten peljätysten ja ahdinkoin sortavan itsensä, rohkenee se
luvata Jumalalle täyttävänsä kaikki koko lain
työt. Ja tästä ovat syntyneet ne niin monet
munkkilahvot, niin monet säädetyt jumalanpalvelukset, niin monet työt, mietityt ansaitsemaan armoa ja synneistä päästöä, ja ne, jotka
näitä miettivät, tunsivat lain ei opettajaksi
Kristuksen tykö, vaan toisen uuden lain tykö,
taikka lain laatian Kristuksen tykö, eikä sellaisen Kristuksen tykö, joka on lain hävittäjä.
341. Mutta silloin minä oikein viljelen lakia, koska tiedän lain saattavan minua synteini
tuntoon ja nöyryttävän minua, tullakseni Kristuksen tykö, uskolla vanhurskautettaakseni.
Mutta usko on ei laki eikä työ, vaan vahva uskallus, joka käsittää Kristuksen, joka on lain
loppu, Rom. 10: 4. Kuinka? Ei niin, että hän
peräyttäisi vanhan lain ja laatisi uuden, eli olisi
tuomari, töillä lepytettävä niinkuin paaviset
opettivat; vaan hän on lain loppu, jokaiselle
uskovaiselle vanhurskaudeksi, se on, jokainen
uskovainen on vanhurskas, jota ei laki saa kannustaa. Sellainen on lain totinen voima ja käytäntö. Laki on siis hyvä, pyhä, hyödyllinen ja
tarpeellinen, jos sitä ainoastansa oikein käytetään. Mutta lakia väärin käyttävät ensisti ulkokullatut, jotka omistavat laille voiman vanhurskauttaa; toiseksi epäileväiset, jotka eivät
tiedä lakia opettajaksi Kristuksen tykö, se on,
lain nöyryttävän ei pahennukseksi, vaan autuudeksi. Sillä Jumala haavoittaa jälleen parantaaksensa, kuolettaa jälleen eläväksi tehdäksensä.
342. Mutta tässä Paavali puhuu vanhurskautettavista, ei vanhurskautetuista. Sentähden, koska tahdot väittää laista, niin pitää sinun ottaman etees ihminen, joka on lain alla,
nimittäin syntinen ja jumalaton, jota laki ei
vanhurskauta, vaan jonka silmiin hän asettaa
synnit, joka särkee ja saattaa synteinsä tuntoon, jolle näyttää helvetin, Jumalan vihan ja
tuomion. Kas se onpi lain omituinen työ. Tätä

sitte seuraa semmoisen toimituksen hyödytys,
että syntinen tietää lain annetuksi syntejä ilmoittamaan ja syntisiä nöyryttämään, ei että
hän epäilisi, vaan pakottaaksensa häntä kanteellansa ja särkemisellänsä Kristuksen, vapahtajan ja lohduttajan tykö. Koska näin tapahtuu,
silloin ei olla enää tämän opettajan alla, ja
tämä lain käytäntö on varsin tarpeellinen, sillä,
koska koko mailma on synnin alla, on tämä
lain virka tarpeessa, ilmoittamassa syntiä,
muutoin ei tulisi kukaan koskaan vanhurskauteen, niinkuin ennen runsaasti olemme sanoneet.
343. Mutta kysytkö, mitä laki vaikuttaa
niissä, jotka Kristuksen kautta jo ovat vanhurskautetut? niin Paavali lisää tähän vastaukseksi
nämät sanat:
25 v. Mutta sitte kuin usko tuli, niin
emme enämpi ole sen opettajan alla.
344. Se on: me olemme vapaat laista, vankeudestamme ja opettajastamme; sillä sitte
kuin usko on ilmoitettu, ei laki enää peljätä
eikä vaivaa meitä. Paavali puhuu tässä uskosta,
niinkuin siitä, josta Kristus määrätyllä ajalla
saarnasi. Sillä Kristus otti miehuuden luonnon
ja tuli kerran määrätyllä ajalla, peräytti lain
kaikkineen vaikutuksineen, ja vapahti kuolemallansa kaikki, jotka tämän hänen hyvän tekonsa uskolla omistavat, synnistä ja ijankaikkisesta kuolemasta. Jos siis katsot Kristusta ja
asiaa, jonka hän toimitti, niin ei lakia enämpi
ole. Sillä hän, tullen määrätyllä ajalla, otti toden todella pois koko lain. Mutta kussa laki on
pois otettu, siellä emme enää ole kätketyt lain
tiranniuden alla, vaan elämme suruttomina ja
iloisina Kristuksen alla, joka nyt Hengellänsä
lempiästi hallitsee meitä. Mutta kussa hän on
Herrana, siellä on vapaus. Jos siis taitaisimme
täydellisesti käsittää Kristuksen, joka peräytti
lain, ja sovitti meidät syntiset Isänsä kanssa
kuolemallansa, niin ei tällä opettajalla olisi yhtäkään oikeutta meihin. Mutta jäsenten laki,
joka sotii mielemme lakia vastaan, estää meitä
saamasta Kristusta täydellisesti käsitetyksi.
Kristuksen puolesta ei ole tässä puutosta, vaan
meidän, sillä emme ole vielä riisuneet lihaa,

jossa, niin kauvan kuin elämme synti istuu.
Mitä siis meihin tulee, niin olemme puolittain
lain alla. Me palvelemme siis Paavalin kanssa
mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Rom. 7: 25.
345. Tästä nyt seuraa, että me omantunnon
suhteen olemme varsin vapaat laista. Omassatunnossa ei siis saa tämä opettaja hallita, se on,
ei se saa rasittaa omaatuntoa peljätyksillänsä,
uhkauksillansa, vankeudellansa, ja kussa sitä
parhain yrittääkin, älköön omatunto kuitenkaan ensinkään hämmästykö sitä; sillä hänellä
on Kristus ristiinnaulittuna silmissänsä, joka
omastatunnosta otti pois kaiken lain vaatteet,
kuten Paavali, Kol. 2: 14, sanoo: hän on pois
pyhkinyt sen käsikirjoituksen, joka säätyin
kautta meitä vastaan oli. Niinkuin neitsy on
miehestä puhdas, samate pitää omantunnonkin
oleman laista ei ainoastansa tietämättömän,
vaan kuolleenkin, samate myös lain omastatunnosta. Mutta tämä ei tapahdu töiden eli lain
vanhurskauden kautta, vaan uskolla, joka
omistaa Kristuksen. Kuitenkin istuu vielä lihassa synti, joka välimiten kannustaa ja peljättää omaatuntoa. Minkä verran lihaa on jäljillä,
saman verran pysyy laki opettajana, joka sillä
välin peljättää ja murehduttaa omaatuntoa,
näyttäen sille synnin ja uhaten sitä kuolemalla.
Omatunto kuitenkin jälleen rohvaistaan Kristuksen joka päiväisellä tulemisella, joka, niinkuin hän kerran määrätyllä ajalla tuli mailmaan vapahtamaan meitä opettajamme ankarimmasta vallasta, niin hän samate joka päivä
hengellisesti tulee, toimittaen, että me uskossa
ja hänen tuntemisessansa kasvamme, niin että
omatunto päivästä päivään täydellisemmin
omistaa Kristuksen itsellensä, ja lihan sekä
synnin laki, samate myös kuoleman pelko ja
mitä ikänä pahaa laki muassansa tuo, päivästä
päivään vähemmin uhkaa meitä. Niin kauvan
siis kuin lihassa elämme, joka ei synnitä ole,
niin laki kohta tulee ja toimittaa virkaansa, yhdessä enemmin, toisessa vähemmin, minkä
verran uskossa ollaan heikko eli vahva. Sitä
laki ei kuitenkaan tee vahingoksemme, vaan
autuudeksemme. Sillä tämä lain harjoitus on

pyhissä jokapäiväinen lihan, järjen ja omain
voimaimme kuolettaminen, ja mielemme uudistaminen. 2 Kor. 4: 16.
346. Me saamme siis Hengen esikoiset,
hapatus on sekoitettu taikinaan, vaan koko taikina ei ole vielä hapantunut, vaan on ruvennut
happanemaan. Jos katson hapatusta, niin näen
vaan hapatusta, mutta jos katson taikinaa, niin
ei se vielä kokonansa ole happaantunut. Se on,
jos katson Kristusta, olen kokonansa pyhä ja
puhdas,enkä tiedä mitään laista, sillä Kristus
on hapattimeni. Mutta jos katson lihaani, tunnen ahneutta, haureutta, vihaa, ylpeyttä y. m.,
kuoleman pelkoa, murhetta, pelkoa, vainoa,
nurinaa ja kärsimättömyyttä Jumalaa vastaan.
Sen verran kuin näitä on tykönäni, sen verran
on Kristus poissa, taikka jos hän on tykönäni,
on hän heikkoudessa tykönäni. Tässä tarvitaan
siis vielä opettajaa pitämässä kurissa ja vaivaamassa vahvaa asiaa, lihaa, että synnit sellaisella kurilla vähentyisivät ja Kristukselle valmistettaisiin tietä. Sillä niinkuin Kristus kerran
ruumiillisesti tuli ajassa, peräytti koko lain, hävitti synnin, kukisti kuoleman ja helvetin, niin
hän lakkaamata tulee hengellisesti, ja hävittää
ja kuolettaa ne meissä yhtäpäätä.
347. Näitä sanon, osatakses vastata, koska
pistetään vastaas: tulihan Kristus mailmaan, ja
otti yhtä haavaa pois kaikki synnit, puhdistaen
meitä verellänsä, miksi siis kuulemme evankeliumia, mihin tarvitsemme synnin päästöä ja
ehtoollista? Totta kyllä: sen verran kuin Kristusta katsot, on laki ja synti toden otettu pois.
Mutta ei ole Kristus vielä tullut sinulle, taikka
jos onki tullut, on sinussa kuitenkin vielä synnin jätteitä, et ole vielä kokonansa hapan. Sillä
kussa vielä on paha himo, hengen murhe, kuoleman pelko y. m., siellä on vielä laki ja synti,
siellä ei vielä oikein ole Kristusta, joka tulleena ajaa pois pelvon ja surun, ja tuo omalle tunnolle rauhan ja levon. Sen verran siis kuin
minä Kristuksen uskolla käsitän, sen verran
olen vapaa laista. Mutta lihani, mailma ja perkele eivät salli uskoni olevan täydellisen. Tosin
tahtoisin uskoni kipinäisen sydämmessäni valaisevana hajonneen kautta koko ruumiini

kaikkiin jäsenihini. Mutta ei se heti leviää,
vaan on alkanut levitä. Se kuitenkin on lohdutukseni, että omistaessamme Hengen esikoiset
rupeemme happaantumaan, mutta kauttaaltansa happanemme vasta silloin, koska tämä synnin ruumis raukee, ja me uusina nousemme
Kristuksen kanssa ylös.
348. Vaikka siis Kristus eilen, tänäpänä ja
ijankaikkisesti on sama, ja vaikka Aatamilla ja
kaikilla hurskailla ennen Kristusta oli evankeliumi ja usko, tuli kuitenki Kristus vaan kerran
määrätyllä ajalla, vaan kerran tuli uskoki, koska apostolit saarnasivat Kristusta kaikessa
mailmassa. Sitte tulee Kristus myös hengellisesti, usko myös tulee evankeliumin saarnan
kautta jokapäivä. Ja kuin usko on saatavilla,
täytyy opettajan suruisan ja vaivalloisen virkansa kanssa välttää. Mutta silloin tulee Kristus hengellisesti, koska kerrankin yhä enemmän tunnemme ja ymmärrämme, mitä hän on
meille lahjoittanut, ja kasvamme armossa ja
hänen tuntemisessansa (2 Piet. 3: 18).
26 v. Sillä te olette kaikki Jumalan lapset uskon kautta Jesuksen Kristuksen päälle.
349. Paavalin suussa, parhaimpana uskon
opettajana, on alati nämät sanat: uskon kautta, uskossa, uskosta Jesuksen Kristuksen
päälle y. m. Ei hän sano: te olette Jumalan lapset, kuin olette ympärileikatut, olette kuulleet
lakia ja tehneet sen töitä, niinkuin Juutalaiset
uneksivat ja väärät apostolit opettivat, vaan uskon kautta Jesuksen Kristuksen päälle. Laki
ei siis tee ketään Jumalan lapseksi, saatikka ihmissäännöt. Laki ei voi luoda uutta luontoa eli
syntymistä, se vaan asettaa silmiimme vanhan
luontomme, jolla perkeleen valtakuntaan synnyimme, ja niin muodoin valmistaa meitä uuteen syntymiseen, joka tapahtuu uskon kautta
Jesuksen Kristuksen päälle, eikä lain kautta,
niinkuin Paavali sangen selvästi todistaa: te
oletta kaikki Jumalan lapset uskon kautta y.
m., ikään kuin sanoisi: vaikka laki on teitä vaivannut, nöyryttänyt ja kuolettanut, niin se ei
kuitenkaan tee teitä vanhurskaiksi, ei tee teitä
Jumalan lapsiksi, vaan usko. Mikä usko? Usko

Kristuksen päälle. Usko Kristuksen päälle tekee siis Jumalan lapsiksi, eikä laki. Saman todistaa Johannes: niille, jotka hänen ottivat
vastaan, antoi hän voiman Jumalan lapsiksi
tulla, jotka uskovat hänen nimensä päälle.
Joh. 1: 12.
350. Niille, joilla siihen on taitoa, jätän
minä selitettäväksi ja laviammin esitettäväksi
tämän paikan Jumalan sanomattomasta armosta ja kunniasta, jonka Jesuksessa Kristuksessa
omistamme, että nimittäin, me syntiskurjat,
luonnostamme vihan lapset, pääsimme tähän
kunniaan, että me, uskon kautta Kristuksen
päälle, tulimme Jumalan lapsiksi ja perillisiksi
ja Kristuksen kanssaperillisiksi, taivaan ja
maan herroiksi; vaikka ei yksikään ihmisellinen eikä enkelin kieli voi kyllin jalosti julistaa
sitä kunniaa.
27 v. Sillä niin monta kuin te Kristuksehen kastetut olette, niin te olette Kristuksen
päällenne pukeneet.
351. Pukea Kristuksen yllensä ymmärretään kahdella tavalla, lain ja evankeliumin jälkeen. Lain jälkeen, Rom. 13: 14, pukekaat
päällenne Herra Jesus Kristus, se on, seuratkaat Kristuksen esimerkkiä ja avuja, tehkäät ja
kärsikäät, mitä hän teki ja kärsei. Niin myös, 1
Piet. 2: 21, Kristus kärsei meidän edestämme, ja jätti meille esikuvan, että teidän pitää hänen askeleitansa noudattaman. Mutta
Kristuksessa näemme suurimman kärsivällisyyden, lempeyden, rakkauden ja kaikissa
asioissa ihmeellisen suopeuden. Tämän Kristuksen kaunistuksen pitää meidän yllemme pukeman, se on, seuraaman semmoisia hänen
avujansa. Samoin saatamme seurata muitakin
pyhiä.
352. Mutta evankeliumin jälkeen pukea
Kristuksen yllensä on, ei seurata häntä, vaan
syntyä uudesti ja tulle uudeksi luontokappaleeksi, että minä, nimittäin, puetaan itsellä
Kristuksella, se on, hänen viattomuudellansa,
vanhurskaudellansa, viisaudellansa, voimallansa, autuudellansa, elämällänsä, Hengellänsä j.
n. ed. Me olemme puetetut Aatamin karvavaatteella, joka on kuolevainen vaate ja synnin

puku, se on, me kaikki olemme synnin ala annetut ja myydyt. Meissä on kauhistava sokeus,
tietämättömyys, Jumalan ylenkatse ja viha.
Sitte olemme täynnä pahoja himoja, saastaisuutta, ahneutta y. m. Tämän vaatteen, se on,
tämän turmellun ja syntisen luonnon saimme
luonnollisen syntymän kautta Aatamista, jonka
Paavali kutsuu vanhaksi ihmiseksi. Se on riisuttava tekoinensa, Efes. 4: 22, Kol. 3: 9, Aatamin lapsista tullaksemme Jumalan lapsiksi. Se
ei synny vaatteen muuttamisella, lailla eli töillä, vaan uudesta syntymisellä ja uudistuksella
kasteessa, niinkuin Paavali sanoo: niin monta
kuin te Kristukseen kastetut olette, niin te
olette Kristuksen päällenne pukeneet; samate Tit. 3: 5, laupiutensa kautta hän meidän
autuaaksi teki uuden syntymisen peson ja
pyhän Hengen uudistuksen kautta. Sillä ilman sitä, että kastetut uudesti syntyvät ja uudistetaan pyhän Hengen kautta taivaalliseen
vanhurskauteen ja ijankaikkiseen elämään,
koittaa kasteessa myös uusi valo ja liekki, syntyy uusia ja hurskaita liikutuksia, oikia Jumalan pelko, usko Jumalaan, toivo y. m., syntyy
uusi tahtokin. Tämä on nimen oman ja oikein
evankeelisella tavalla pukea yllensä Kristuksen.
353. Sentähden ei anneta kasteessa meille
lain vanhurskauden eli omain töittemme pukua, vaan Kristus tulee puvuksemme. Mutta
hän ei ole laki, ei lain laatia, ei työ, vaan jumalallinen ja sanomaton lahja, jonka Isä meille
lahjoitti vanhurskauttajaksemme, eläväksi tekiäksemme ja lunastajaksemme. Evankeliumin
jälkeen pukea yllensä Kristuksen, on sentähden pukea yllensä, ei lakia ja töitä, vaan tämän
arvaamattoman lahjan, synneistä päästön, vanhurskauden, rauhan, lohdutuksen, ilon pyhässä
Hengessä, autuuden, elämän ja itse Kristuksen.
354. Tämä paikka on tyysten tarkattava
vastoin hurmahenkiä, jotka halventavat kasteen kunnian, ja puhuvat siitä pilkallisesti ja
jumalattomasti. Paavali jälleen ylistää kastetta
jaloilla ylistys nimillä, kutsuen sen uuden syntymisen pesoksi ja pyhän Hengen uudistukseksi, Tit. 3: 5. Ja tässä hän sanoo, kaikkein kas-

tettuin pukeneen yllensä Kristuksen, ikänä
kuin sanoisi: kasteen kautta ette saaneet merkkiä, jonka voimasta te otettiin kristittyin lukuun, niinkuin monta hurmahenkeä nykyajalla
luulee, tehden kasteesta paljaan merkin, se on,
jommoisen lyhyen ja turhan viitan, vaan hän
sanoo: niin monta kuin te Kristuksehen kastetut olette, niin te olette Kristuksen päällenne pukeneet, se on, te olette ilman lakia
siirretyt uuteen syntymään, joka kasteessa tapahtui. Ette siis sillen ole lain alla, vaan te
oletta puetut uudella puvulla, Kristuksen vanhurskaudella. Paavali opettaa siis kasteen olevan, ei merkin, vaan Kristuksen puvun, niin
aina, itse Kristuksen sanoo hän olevan meidän
pukumme. Siitä syystä on kaste sangen voimallinen ja vaikuttavainen kappale. Kussa siis
olemme pukeneet Kristuksen, vanhurskautemme ja autuutemme puvun yllemme, silloin
puimme myös yllemme Kristuksen esikuvan
eli noudattamisen puvun. Tästä olen muualla
laviammin puhunut ja sentähden puhun siitä
nyt lyhyesti.
28 v. Ei ole tässä Juutalainen eli Grekiläinen, ei orja eli vapaa, ei mies eli vaimo.
355. Tähän taitaisimme lisätä usiampia
personain ja Jumalan asettamien virkain nimityksiä, niinkuin: ei tässä ole esivalta eli alamainen, ei oppinut eli oppilas, ei opettaja eli
opetuslapsi, ei emäntä eli palkollinen, kuin
Kristuksessa Jesuksessa eivät Jumalankaan
asettamat säädyt ole mitään. Ne ovat tosin hyvät Jumalan luontokappaleet, mutta Kristuksessa, se on, autuuden asiassa, eivät ne kaikellakaan viisaudellansa, vanhurskaudellansa, uskonnollansa, voimallansa mitään ole.
356. Näillä sanoilla: ei tässä ole Juutalainen y. m. peräyttää Paavali vahvimmasti lain.
Sillä tässä, kussa uusi ihminen syntyy kasteessa, ja Kristus puetaan ylle, ei ole Juutalainen
eli Grekiläinen y. m. Mutta ei puhu Paavali
tässä Juutalaisiksi syntyneistä, vaan hän kutsuu
Juutalaiseksi sen, joka on Moseksen oppilas,
lain alle annettu, on ympärileikattu ja tekee
laissa käsketyt temput suurimmalla huolella.
Hän sanoo: kussa Kristus ylle puetaan, siellä ei

olla enää Juutalainen, ei siellä ole ympärileikkausta, ei temppelipalvelusta, ei sääntöjä, joita
Juutalaiset pitävät. Sillä Kristus on koko mailmasta ottanut pois kaikki, kuin on Moseksen
lakia. Sentähden tulee Kristukseen uskovan
omantunnon olla varmaan, että laki ja kaikki
sen peljätykset ja uhkaukset ovat niin peräytetyt, että kokonansa lienet tietämätön, jos Mosesta, lakia ja Juutalaisia on koskaan ollutkaan;
sillä Moses ja Kristus eivät millään muotoa
sovi yhteen. Moses tuli lailla, monellaisilla
töillä ja jumalanpalveluksilla, mutta Kristus tulee suoraan ilman lakia, vaatimata töitä, lahjoittaen armon, vanhurskauden y. m. Laki on
Moseksen kautta annettu; armo ja totuus
on Jesuksen Kristuksen kautta tullut (Joh.
1: 17).
357. Kuin hän sitte sanoo: ei Grekiläinen,
niin hän hyljää ja kiroo pakanainki viisauden
ja hurskauden. Sillä myös pakanoissa on ollut
monta sangen jaloa miestä, Xenofon, Themistocles, Markus, Fabius, Attilus, Regulus, Sisero, Pomponius Atticus ja monta muuta, jotka
ovat olleet varustetut mainioilla ja toden sankarillisilla avuilla, ovat hyvin hallinneet valtakuntaa ja tehneet sen hyväksi monta jaloa työtä. Ja kuitenkin ovat he kaikki viisaudellansa,
voimallansa, kauniimmilla töillänsä, mainioilla
avuillansa, säänöillänsä, hurskaudellansa, jumalain palveluksillansa ja uskonnoillansa, ihan
mitättömiä Jumalan edessä. Sillä ei meidän
sovi luulla, että pakanat ovat hyljänneet kaiken
kunniallisuuden ja uskonnon, vaan kaikkein aikain kaikilla pakanoilla kautta koko mailman
on ollut heidän lakinsa, jumalanpalveluksensa
ja hartautensa, joita paitsi onki mahdotonta
hallita ihmissukua. Kaikki perheellinen, valtiollinen ja jumalallinenkaan vanhurskaus
(kussa se on paljas lain vanhurskaus) ei maksa
Jumalan edessä mitään parhaimmalla kuuliaisuudellansa, nuhteettomuudellansa ja pyhyydellänsä. Mikäs sitte? Yksin Kristuksen puku,
jonka kasteessa puemme yllemme.
358. Niin tehköön palkollinen kutsumuksensa mitä hartaimmin, totelkoon isäntäänsä ja
palvelkoon onnellisesti; vapaa hoitakoon ja

hallitkoon valtakuntaa ja perhettä kiitettävästi;
mies tehköön miehenä mitä hyvänsä, naikoon,
hoitakoon perhettänsä hyvin, kuulkoon esivaltaa ja käyttäköön itsensä kunniallisesti ja säädyllisesti jokaista kohtaan; perheen emäntä
eläköön puhtaasti, kuulkoon miestänsä, hoitakoon perhettä huolellisesti, kasvattakoon lapsensa hyvin (jotka kaikki ovat toden oivallisia
ja jaloja avuja), niin ne eivät kuitenkaan mitään auta vanhurskauteen Jumalan edessä. Lyhyesti: kaikki mailman lait, komennot, jumalanpalvelukset, vanhurskaudet ja työt, ei Juutalaistenkaan, joilla ensimäisinä oli Jumalan säätämä ja järjestämä valtakunta ja pappius, eivät
ota kuitenkaan pois kaikillakaan töillänsä, uskonnollansa ja jumalanpalveluksellansa syntiä,
eivät vapahda kuolemasta, eivätkä tee autuaaksi.
359. Sentähden ovat, oi Galatalaiset, väärät apostolinne pettäneet teidät, kuin opettavat
lakia tarpeellisena autuuteen, ja sillä tapaa riistävät teiltä suurimman kunnianne, teidän uuden syntymisenne ja lapseksi ottamisenne kunnian, ja saattavat teidän vanhaan syntymiseenne ja viheliäisimpään lain orjuuteen, tehden
teistä, vapaimmista Jumalan lapsista, lain orjia,
kuin näin tahtovat lain jälkeen tehdä eroitusta
personain vaiheella. Lain jälkeen ja maallisesti
on tosin eroitus personilla, ja pitääkin olla,
vaan ei Jumalan edessä, jonka suhteen kaikki
ovat yhtäläiset. Kaikki ovat syntiä tehneet, ja
ei heillä ole mitään kerskattavaa Jumalan edessä. Vaijetkoot siis Jumalan edessä Juutalaiset,
pakanat ja koko mailma. Jumala on kyllä säätänyt monellaiset järjestykset, lait, elämän laadut, komennot ja menot mailmassa, mutta eivät ne auta ansaitsemaan armoa ja ijankaikkista elämää voittamaan. Niin monta siis kuin
vanhurskautetaan, ne vanhurskautetaan, ei ihmis- eli Jumalan-lain pitämisen tähden, vaan
Kristuksen tähden, joka päänänsä peräytti
kaikki lait. Hänen yksinänsä asettaa evankeliumi eteemme Jumalan vihan lepyttäjäksi verensä kautta ja vapahtajaksemme. Ja joka ei nyt
usko häneen, häntä ei auta autuuteen Juutalaisena lain pitäminen, pakanana viisautensa,

munkkina säätynsä, esivaltana ja perheen vanhimpana maallinen ja huoneellinen kurinsa,
palkollisena kuuliaisuutensa y. m.
Sillä te olette kaikki yksi Kristuksessa
Jesuksessa.

valikin epistolissansa joka paikassa asettaa
eteen yhtäpäätä Jesuksen Kristuksen. Mutta
hän asettaa hänen eteemme sanan kautta, emmekä taidakkaan käsittää häntä muulla tavalla,
kuin sanaan uskomalla.

360. Nämät ovat jalot ja sangen suuret sanat. Mailmassa ja lihan jälkeen on suurin eroitus ja epätasaisuus ihmisten vaiheella ja se
onki suurimmalla tarkkaudella pidettävä. Sillä
jos vaimo tahtoisi olla mies, poika isä, oppilas
opettaja, palvelia herra, alamainen esivalta,
niin siitä syntyisi kaikkein säätyin ja kappalten
hämmennys ja sekoitus. Kristuksessa, päin
vastoin, ei ole yhtään lakia, ei yhtään eroitusta
ihmisillä, ei Juutalainen eli Grekiläinen y. m.,
vaan kaikki ovat yksi; sillä kaikki ovat yksi
ruumis, yksi henki, kaikki yhdenkaltaiseen toivoon kutsutut, yksi ja sama evankeliumi on
kaikilla, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja
kaikkein Isä, yksi Kristus kaikkein Herra
(Efes. 4: 4, 5). Minulla, sinulla ja kaikilla uskovaisilla, kaikilla kastetuilla lapsilla on siis
sama Kristus kuin Paavalilla, Pietarilla ja kaikilla pyhilläkin. Sen suhteen ei omatunto tiedä
mistään laista, vaan pitää Kristuksen yksin silmissänsä. Sentähden Paavalikin aina lisää:
Kristuksessa Jesuksessa, ja jos hän katoo silmistä, on autuutemme hukattu.

362. Tämä on ihanimmasti kuvattu vaskikärmeessä, joka kuvaa Kristusta. Koska tuliset
kärmeet korvessa purivat Juutalaisia, niin käski Moses heitä vaan katsomaan vakaasti vaskikärmettä. Jotka sen tekivät, ne parantuivat ainoasti katsomisellansa kärmettä. Ne taas, jotka
eivät kuulleet Moseksen ääntä, vaan katselivat
haavaansa, eikä kärmettä, kuolivat. Samate jos
olen saapa lohdutuksen omantunnon taistelussa ja kuoleman kamppauksessa, en saa ollenkaan muuta kuin ainoan Kristuksen uskolla käsittää ja sanoa: minä uskon Jesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan päälle, joka on kärsinyt,
ristiinnaulittu ja kuollut minun edestäni, jonka
haavoissa ja kuolemassa näen syntini, ja hänen
ylösnousemuksessansa näen voittoni yli synnin, kuoleman ja perkeleen, niin myös vanhurskauteni ja ijankaikkisen elämäni. Paitsi
häntä en mitään kuule enkä näe. Tämä on Kristuksen usko ja usko Kristukseen, jonka kautta
tulemme hänen ruumiinsa jäseniksi, lihaksi ja
luuksi hänen lihassansa ja luissansa. Näin hänessä elämme, liikumme ja olemme (Ap. T.
17: 28). Sentähden on kaikkein hurmahengein
luulo uskosta turha ja jumalaton. He uneksivat,
että Kristus asuu meissä hengellisesti, se on
voimallansa ja avullansa, mutta taivaassa oikein olennollisesti. Päin vastoin on Kristus ja
usko ihan toisehensa yhdistettävät, niin että
suoraan olemme taivaissa, ja että Kristus on,
elää ja vaikuttaa meissä. Mutta hän elää ja vaikuttaa meissä, ei meidän luulossamme, vaan
olennollisesti, totisesti läsnä-olevana ja voimallisimmasti vaikuttavana.
29 v. Mutta jos te olette Kristuksen, niin
te myös olette Abrahamin siemen, ja lupauksen jälkeen perilliset.

361. Hurmahenget puhuvat tähän aikaan
paljo järkiniekkain tavalla uskosta Kristukseen
ja uneksivat, että se on sydämmessä jonkunlainen asuva omaisuus ilman Kristusta. Tuo on
vahingollinen erehdys. Kristus on niin asetettava silmäimme eteen, ettes ollenkaan ketään
muuta näe, kuin hänen, ett'ei kukaan ole sinua
lähempänä ja likempänä, kuin hän. Sillä ei hän
istu laiskana taivaassa, vaan on ihan läsnä meitä, vaikuttaa ja elää meissä, kuten ennen (2:
20) on sanottu: minä elän, en kuitenkaan
minä, vaan Kristus elää minussa y. m., ja
tässä: te olette päällenne pukeneet Kristuksen. Usko on siis taukoomaton alinomainen
katsominen Kristuksen päälle. Ei se katso ketään muuta, paitsi häntä, joka on synnin ja
kuoleman voittaja, vanhurskauden, autuuden ja
ijankaikkisen elämän jakaja. Tästä syystä Paa-

363. Se on, jos uskotte ja olette Kristuksehen kastetut, jos uskotte, sanon minä, hänen
siksi Abrahamille luvatuksi siemeneksi, joka
tuotti siunauksen kaikille kansoille, niin olette

Abrahamin lapset, ei lihan jälkeen, vaan lupauksen. Sillä raamattu omistaa hänelle lapsia,
ei ainoastansa lihan jälkeen, vaan lupauksenki,
luvaten ottaa viimeiset perilliset, edelliset jälleen sanoo olevan ulos ajettavat. Paavali siirtää
näin lyhyellä sanalla Libanonin, se on, Judan
kansan kunnian korpeen, se on, kaikille pakanoille, ja tämä paikka sisältää siis sen runsaan
lohdutuksen, että, pakanat tulevat Abrahamin
lapsiksi ja seuraavaisesti myös Jumalan kansaksi. Mutta Abrahamin lapsia ovat he lihallisesta syntymisestä, vaan lupauksen kautta. Taivaan valtakunta, ijankaikkinen elämä ja perintö on siis pakanainkin; sen raamattu kauvan
ennen heille lupasi, sanoen: sinä tulet paljon
kansan isäksi, 1 Mos. 17: 4, samate: sinun
siemenestäs pitää kaikki kansat maan päällä siunatuksi tuleman. Kun siis me pakanat
uskomme, ja uskolla omistamme Abrahamille
luvatun ja Kristuksessa tarjotun siunauksen,
niin raamattu siitä syystä kutsuu meidät Abrahamin lapsiksi ja perillisiksi, ei lihan, vaan lu-

pauksen jälkeen. Niin tämä lupaus: sinun siemenessäs y. m., kuuluu sentähden kaikille
kansoille, ja sen voimasta on Kristus meidän
omamme.
364. Jumala tosin antoi ainoasti Juutalaisille lupauksen, eikä meille, pakanoille, kuten
Ps. 147: 19, 20, sanoo: hän ilmoittaa Jaakopille sanansa j. n. ed. Ei hän niin tehnyt kaikille pakanoille. Mutta lupaukset tulivat kuitenki meille uskon kautta, jolla yksin Jumalan
lupaus käsitetään. Vaikk'ei meille, niin on kuitenkin meistä, luvattu. Sillä me olemme lupauksessa: sinun siemenessäs j. n. ed. nimitetyt. Sillä lupaus selvään osottaa Abrahamin tulevan, ei yksinänsä Juudan kansan, vaan monen kansan isäksi, ja tulevan, ei yhden valtakunnan, vaan koko mailman perilliseksi, Rom.
4: 13. Koko Kristuksen valtakunnan kunnia on
sentähden siirretty meihin. Kristityn sydämmessä ja omassatunnossa ovat siis kaikki lait
peräytetyt, lihassa ne kuitenkin ulkonaisesti
pysyvät, josta ennen olemme kyllin puhuneet.

Neljäs Luku.
1 ja 2 v. Mutta minä sanon: niinkauvan
kuin perillinen on lapsi, ei ole hänen ja palveliain välillä eroitusta, vaikka hän on kaiken tavaran Herra: vaan hän on esimiesten
ja haltiain hallussa, Isältä määrättyyn aikaan asti.
1. Näet, kuinka Paavali palaa ja hehkuu
palauttaaksensa Galatalaisia, ja millisillä vahvoilla perusteilla hän asiaa selittää, ottaen todistuksia kokemuksesta, Abrahamin esimerkistä, raamatusta, ajasta, jona laki annettiin, ja
vertauksista, niin että nähdään hänen usein alkavan päästä. Edelläpäin on hän ikään kuin
päättänyt selityksensä vanhurskauttamisesta,
päättäen ihmisen vanhurskautettavan Jumalan
edessä uskon kautta yksin. Mutta kuin vielä
johtui hänen mieleensä tuo maallinen esimerkki perillisestä, lisää hän senkin asiaansa vahvistamaan. Näin kokee hän kaikin muodoin ja

juuri kuin pyhällä kavaluudella kietoa Galatalaiset, voittaaksensa heidän, niinkuin hän toisessa paikkaa sanoo: että minä olin kavala,
niin minä olen teidän petoksella saavuttanut. 2 Kor. 12: 16. Sillä vertauksilla ja esimerkeillä voitetaan yhteinen kansa helpommin,
kuin syvillä ja terävillä väännehtelemisillä. Se
katselee mielemmin hyvin maalattua kuvaa,
kuin hyvin kirjoitettua kirjaa. Siitä syystä ottaa
hän vertauksen perästä ihmisen testamentista,
vankeudesta ja opettajasta tämänki hyvin tutun
vertauksen perillisestä, taivuttaaksensa heitä.
Opettamisessa on sangen hyödyllinen panna
esiin vertauksia ja esimerkkejä, niinkuin ei yksinänsä Paavali, vaan profeetat ja Kristuskin
itse usein tekivät. Sitte käyttää hän kaunopuheliaisten tapaa epistolan loppuun saakka.
2. Näettehän sen, sanoo hän, maallisessa
laissa asetetuksi, että perillinen, vaikka hän on

kaikkein isänsä tavarain herra, sentään on palvelia. Tosin on hänellä perinnön varma toivo,
kuitenki pitävät esimiehet ja haltiat hänen sidottuna ja suljettuna, samate kuin opettaja oppilaan, siksi kuin hän lailliseen ikään tulee,
niinkuin lainoppineet sen kutsuvat. He eivät
usko hänelle tavarain hallitusta ja valtaa, vaan
orjuuttavat häntä elämään ja elättämään itseänsä isänsä perinnössä orjan tavalla. Hän ei ole
missään palveliasta erinkaltainen, niin kauvan
kuin vankeuden ja orjuuden aikaa kestää, se
on, niin kauvan kuin hän on esimiesten ja haltiain hallussa. Ja tämä alamaisuus ja orjuus on
hänelle suuresti hyödyllinen, muutoin hän taitamattomuudesta haaskaisi tavarat, ja semmoinen orjuus ei kestä ijäksensä, vaan loppuu isältä määrätyllä ajalla.
3 v. Niin myös me, koska me olimme
lapset, niin me olimme vaaditut orjuuteen
ulkonaisten säätyin ala.
3. Samate, koska olimme lapsia, olimme
mekin perillisiä, joilla oli lupaus tulevasta perinnöstä, joka oli meille lahjoitettava Abrahamin siemenen, Kristuksen kautta, jossa kansat
siunataisiin. Mutta kuin ei ajan täydellisyys
vielä ollut, tuli esimies, haltia ja opettajamme
Moses, pitäen meitä suljettuina ja vankeina,
niin ett'emme käsistä sidottuina taitaneet hallita ja omistaa perintöämme. Sillä välin kuitenki
niinkuin perillinen iloitsee tulevan vapauden
toivossa, niin ilahutti Moseski meitä toivolla,
että lupaus ajallansa ilmestyisi, koska nimittäin
Kristus tulisi, ja tulollansa lopettaisi lain ajan,
jota kestäisi Moseksen hallituksen vallitessa, ja
saattaisi meille armon ajan. Mutta lain aika
päätetään kahdella tavalla: ensin, kuten sanoin,
Kristuksen tulemalla lihaan isän määräämänä
aikana. Sillä Kristus tuli kerran ihmiseksi, syntynyt neitseestä, ja oli lain alaiseksi tehty, että
hän ne lunastaisi, jotka olivat lain alla. Kerta
meni hän omalla verellänsä pyhimpään ja löysi
ijankaikkisen lunastuksen. Toiseksi tulee sama
Kristus, joka kerran tuli ajassa, jokapäivä ja
jotka hetki Hengessä meidän tykömme. Kerran
hän tosin verellänsä lunasti ja pyhitti meidät
kaikki, mutta kuin emme vielä ole täysin puh-

taita, sillä synnin jätteitä rippuu vielä lihassamme, joka sotii henkeä vastaan j. n. p., sentähden tulee hän jokapäivä hengellisesti, ja
täyttää niin päivästä päivään isän määräämää
aikaa, peräyttää ja ottaa pois lain.
4. Samate tuli hän vanhassaki testamentissä isille Hengessä, ennen kuin hän ilmestyi lihassa. Sillä heillä oli Hengessä Kristus, johonka he uskoivat niinkuin vasta ilmestyvään, samate kuin me jo ilmestyneehen, ja tulivat hänen kauttansa autuiksi niinkuin meki, näiden
sanain jälkeen: Jesus Kristus eilen, tänäpänä
ja ijankaikkisesti. (Hebr. 13: 8). Eilen on ennen hänen tulemistansa lihaan, tänäpänä, kuin
hän jo on ajassa ilmestynyt; nyt ja ijankaikkisesti on hän sama Kristus, jonka yhden ja saman kautta me vapahdetaan laista, vanhurskautetaan ja autuutetaan kaikki, jotka ennen,
nyt ja vastedes uskomme. Niin myös me, sanoo hän, koska me olimme lapset, niin me
olimme vaaditut orjuuteen ulkonaisten säätyin ala, se on, laki hallitsi meitä, vaivasi meitä niinkuin orjia ja vankeja kovalla orjuudella.
Sillä se ensin hillitsi kansallisessa järjestyksessä raakoja ja lihallisia, ett'eivät olisi syökseyneet päitä pitäin kaikellaisiin paheisiin. Sillä
laki uhkaa rikkojia rangaistuksella; ja jolleivät
he sitä pelkäisi, niin kaikkea pahaa tekisivät.
Mutta joita laki näin hillitsee, niitä hän hallitseekin. Sitte laki hengellisesti kannusti, peljätti, tappoi ja tuomitsi meitä kaikkia Jumalan
edessä, ja tämä oli lain omituinen valta meidän
ylitsemme. Niinkuin perillistäki haltiain vallan
alaisena hosutaan, vaaditaan tottelemaan heidän sääntöjänsä ja noudattamaan täsmälleen
käskyjä, samate poljetaan omattunnotkin ennen Kristusta lain hirmuvallalla, se on, laki
kannustaa, peljättää ja tuomitsee heitä. Mutta
ei tämä hänen valtansa tahi oikeimmin sanottu
hirmuvaltansa ole alinomainen, vaan on kestävä ainoasti armon aikaan saakka. Lain virka on
siis nuhdella ja enentää syntiä, mutta vaan vanhurskaudeksi, ja tappaa, mutta vaan elämäksi.
Sillä laki on opettaja Kristuksen tykö.
5. Niinkuin nyt esimiehet ankarasti pitelevät perillistä lapsena, hallitsevat ja käskevät

sitä palvelian tavalla, ja hän on vaadittu olemaan heille alamainen, samate kannustaa lakiki, nöyryttää ja vaatii meitä orjuuteen, niin että
olemme synnin, kuoleman ja Jumalan vihan
orjat, joka varmaan on onnettomin ja kovin orjuus. Mutta samate kuin ei esimiesten valta ja
lapsen alamaisuus ja orjuus ole alinomainen,
vaan kestää ainoastansa isältä määrättyyn aikaan, jonka täytettyä vallan alainen ei tarvitse
huoltajiansa, eikä enempi ole heidän hallussansa, vaan nautitsee oman tahtonsa jälkeen isän
perintöä; samate lakiki hallitsee meitä, ja meidän täytyy olla hänen orjansa ja vankinsa, vaan
ei ijäti. Sillä tähän ovat lisättävät nämät seuraavat sanat: Isältä määrättyyn aikaan asti.
Sillä luvattu Kristus tuli ja lunasti meidän, joita lain tirannius rasitti.
6. Mutta päin vastoin ei ole ulkokullatuilla, eikä julki jumalattomilla ylönkatsojilla, ei
myöskään epäiliöillä, jotka eivät luule heillänsä muuta odotettavana olevan, kuin lain peljätykset, joita tuntevat, heillä, sanon minä, ei ole
mitään hyötyä Kristuksen tulosta. Siitä on hyötyä ainoastansa vaivatuilla ja jonkun ajan lailta
särjetyillä, se on, semmoisilla, jotka eivät ankarissa peljätyksissä, joita laki heissä vaikutti,
epäile, vaan uskalluksella lähenevät Kristusta,
armon istuinta, joka lunasti heidän lain kirouksesta, ollen itse heidän siassansa kirous – semmoiset saavat laupiuden ja löytävät armon.
Paino on siis sanassa: olimme vaaditut, ikään
kuin sanoisi: omatuntomme oli lain alaisena,
joka piti meitä, niinkuin hirmuvaltia vankitun
orjansa, sulkeessa ja vankeudessa, piiskasi
meitä ja käytti meissä kaikista voimista hirmuvaltaansa, se on, saatti meidät pelkureiksi,
murheellisiksi, valjuiksi, epäileviksi ja uhkasi
meitä ijankaikkisella kuolemalla ja kadotuksella. Tällainen hengellinen orjuus on ankarin, ei
kuitenkaan, niinkuin sanoin, alinomainen,
vaan kestää ainoasti niin kauvan kuin olemme
lapsia, se on, niin kauvan kuin Kristus on pois.
Hänen poisollessansa olemme orjia lain alla,
ilman armoa, uskoa ja pyhän Hengen lahjoja.
Mutta Kristuksen tultua lakkaa tämä lain vankeus ja orjuus.

Ulkonaisen säätyin ala y. m.
7. Muutamat ovat luulleet Paavalin tässä
puhuvan ruumiillisista elementeistä: tulesta, ilmasta, vedestä ja maasta. Mutta Paavalilla on
omituinen puheenpartensa. Hän puhuu tässä
Jumalan laista, jonka, halventaaksensa sitä,
hän kutsuu tämän mailman elementiksi (ulkonaiseksi säädyksi), ja hänen sanansa soivat
varsin väärä-oppiselta. Myös muuallaki solvasee Paavali lakia tuimasti, kutsuen sen kuolettavaksi puustaviksi, kuoleman ja kirouksen viraksi, synnin voimaksi, ja tällaisia kammottavia nimityksiä, jotka selvään ja nimen oman
osottavat lain voiman ja käytännön, valitsee
hän mieltä mielin, neuvoaksensa meitä synnin
ja Jumalan vihan peljätyksissä ei luottamaan
omaan taikka lain vanhurskauteen, ollen laki
parhaimmassaki toimessansa voimaton muuta
vaikuttamaan, kuin tekemään omattunnot viallisiksi, enentämään syntiä, ja uhkaamaan ijankaikkisella kuolemalla ja kadotuksella. Sentähden on tällainen lain solvaiseminen luettava
koskevaksi omantunnon kamppaukseen, ei
maalliseen elämään eikä suruttomiin sydämmiin.
8. Mailman elementiksi kutsuu hän siis
lain, se on, ne ulkonaiset puustavit eli säännöt,
jotka ovat johonki kirjaan kirjoitetut. Sillä ei
laki, vaikka se ulkonaisesti hillitseeki pahasta
ja vaatii hyvää tekemään, vapahda kuitenkaan
sillä tapaa pidettynä synneistä, ei vanhurskauta, ei valmista tietä taivaaseen, vaan jättää
maan päälle. En saa sentähden vanhurskautta,
enkä ijankaikkista elämää, että olen murhaamata, huorailemata, varastamata y. m. Nämät
ulkonaiset avut ja kunniallinen seuraelämä eivät ole Kristuksen valtakunta ja taivaallinen
vanhurskaus, vaan ne ovat lihan ja mailman
vanhurskaus, joka pakanoillakin on, eikä ainoastansa tekopyhillä, niinkuin fariseuksilla
Kristuksen ajalla ja munkeilla tähän aikaan.
Muutamat tekevät tätä vanhurskautta, välttääksensä lain rangaistuksia, toiset, että ihmiset
kiittäisivät heitä vakaiksi, rehellisiksi, kärsivällisiksi y. m. Se pikemmin kutsuttakoon tekokaunistukseksi ja ulkokullaisuudeksi, kuin

vanhurskaudeksi.
9. Sitte ei voi laki parhaimmassakaan käytännössään ja voimassaan muuta, kuin syyttää,
peljättää, tuomita ja tappaa. Mutta kussa pelko
on ja synnin, kuoleman, Jumalan vihan ja tuomion tunto, siellä ei varmaankaan ole vanhurskautta, ei taivaallista, ei jumalallista, vaan
tämä kaikki on varsin tästä mailmasta. Mailma
taas on perkeleen valtakuntana synnin, kuoleman, helvetin ja kaikkein pahetten moska, jonka pelkurit ja alakuloiset tuntevat, mutta suruttomat ylönkatsojat eivät tunne. Totisessa käytännössänsäkkin ilmoittaa siis laki ja enentää
syntiä ja sysää kuoleman pelkoon, jotka varmaan ovat mailmasta. Selvästi ei voi siis laki
aikoin saada jotain elävää, autuasta, taivaallista ja jumalallista, vaan ainoastansa maallista;
josta syystä Paavalikin oikein kutsuu sen mailman elementiksi.
10. Mutta Paavali, vaikka hän koko lain
kutsuu ulkonaiseksi säädyksi, minkä sanotusta ymmärtää voit, puhuu kuitenkin erinomattain niin pilkallisesti seremoniain laista,
joiden, jos paljonki hyödyttävät, sanoo määrivän ainoasti muutamista ulkonaisista kappaleista, nimen toten ruuasta, juomasta, vaatteista, paikoista, ajoista, temppeleistä, juhlista,
puhdistuksista, uhreista, ynnä muista, jotka
ovat paljaita maallisia kappaleita, jotka Jumala
sääsi ainoastansa tämän elämän nautinnoksi, ei
hänen edessänsä vanhurskauttamaan ja autuuttamaan. Hän siis hyljää ja kiroo tällä sanalla
ulkonaiset säädyt koko lain vanhurskauden,
joka muka oli näissä ulkonaisissa kappaleissa,
jotka, vaikka Jumalan määräämiä ja asettamia
jonkun ajan pidettää, hän pilkallisimmalla nimellä kutsuu ulkonaisiksi säädyiksi eli mailman elementeiksi. Niin ovat keisarin säännöt
mailman elementtejä, sillä ne koskevat maallisia, tämän elämän asioita, niinkuin raha, tavarat, kartanot, perintö, murha, huoruus, ryöviö
y.m., joista myös toinen taulu puhuu. Mutta
paavin säännöt ja lait, jotka kieltävät naimisen
ja ruokia, kutsuu Paavali toisessa paikkaa perkeleitten opetukseksi, Tim. 4: 1. Nekin ovat
kanssa ulkonaisia säätyjä, ainoasti että ne ul-

konaisissa asioissa säätävät ihan jumalattomasti Jumalan sanaa ja uskoa vastaan.
11. Moseksen laki saa siis aikoin ainoasti
maallisia, se on, se vaan näyttää kansallisissa
ja hengellisissä kohdissa paheet, joita on mailmassa. Kuitenki pakottaa se oikiassa käytännössänsä omaatuntoa peljätyksillänsä janoomaan ja etsimään Jumalan lupausta ja katsomaan Kristusta. Mutta tähän tarvitaan pyhän
Hengen hyväteko, joka sanoo sydämmessä: ei
Jumalan tahto ole, että sinä, lain sinussa toimitettua työnsä, ainoasti peljästyt ja surmataan,
vaan ettet, laista viheliäisyytes ja turmelukses
tunnettuas, epäile, vaan uskot Kristuksen päälle, joka on lain loppu itsekullekkin uskovaiselle vanhurskaudeksi. Tässä ei ole yhtään maallista, vaan tässä loppuvat kaikki maalliset, ja
kaikki lait, ja jumalalliset saavat alkunsa. Niin
kauvan siis kuin olemme ulkonaisten säätyin
alla, se on, lain alla, joka ainoasti näyttää ja
enentää syntiä, ja vaikuttaa vihan, ei lahjoita
vanhurskautta, eikä rauhaa omalletunnolle,
olemme orjia lain alla, vaikka meillä on lupaus
tulevasta siunauksesta. Laki kyllä sanoo: sinun
pitää rakastamaan Herraa sinun Jumalaas
y. m., mutta ei se voi auttaa minua tekemään
sitä, taikka ansaitsemaan Kristusta.
12. Näitä en sano siinä mielessä, että laki
olisi ylenkatsottava, eikä Paavalikaan tahdo
sitä, vaan se on pidettävä suuressa arvossa.
Mutta kuin Paavali tässä puhuu vanhurskauttamisen opista (ja vanhurskauttaminen toki on
perin toista, kuin laki), vaatii tarve puhumaan
laista juuri kuin suurimmasti ylönkatsotusta
asiasta. Ja, puhuessamme vanhurskauttamisesta, emme osaakkaan puhua laista kyllin arvottomasti ja inhottavasti. Sentähden älköön
oman tunnon taistelussa ollenkaan muita ajateltako ja muusta tiedettäkö, vaan yksin Kristuksesta, ja kaikista voimista ahkeroittakoon
silloin heittää laki pois silmistä mitä kauvimmaksi suinkin ja käsitettäköön ainoasti lupaus
Kristuksesta. Tätä on kyllä helppo sanoa, mutta osata tätä tehdä kiusauksessa, koska omallatunnolla on tekemistä Jumalan kanssa, on vaikein asia, nimittäin että silloinki, koska laki

peljättää ja kannustaa sinua, osottaa synnin,
uhkaa Jumalan vihalla, olet niin mieltynyt,
kuin ei ollenkaan olisi lakia taikka syntiä ollutkaan, vaan ainoa Kristus, sula armo ja lunastus, taikka että, vaikka tuntisitki lain peljätykset, kuitenki sanot: laki, sinua en kuule, kuin
sinulla on hidas ja kankea kieli. Sitte on myös
ajan täydellisyys jo tullut, ja minä olen sentähden vapaa. En kärsi sentähden kauvemmin valtaas j. n. p. Silloin huomataan, kuinka kaikista
työläintä on eroittaa laki armosta, kuinka varsin jumalallinen ja taivaallinen lahja on osata
tässä vastoin toivoa uskoa toivoa, ja kuinka aivan tosi tämä Paavalin lause on, että me vanhurskautetaan uskosta yksin.
13. Opi siis tästä, Paavalin esikuvan mukaan, vanhurskauttamisen asiassa ylenkatseella
puhumaan laista, kuten hänki kutsuu lain mailman elementiksi, kuolettavaiseksi säännöksi,
synnin voimaksi. Sillä jos sallit lain hallita
omassatunnossas, koska sinun on Jumalan
edessä synti ja kuolema voittaminen, niin eipä
tosiaan laki muu olekkaan, kuin kaiken onnettomuuden, kaikkein erhetysten ja Jumalan häpäsemisen ropakko; sillä se vaan suurentaa
synnin, kannustaa, peljättää, uhkaa kuolemalla,
näyttää Jumalan olevan vihaisen tuomarin,
joka kadottaa syntiset. Sentähden, jos olet taitava, niin lähetä Moses tuonne sammaltamaan
ja änkkäämään lakinensa, ja älä ensinkään
virkkaa mitään hänen peljätyksistänsä ja uhkauksistansa. Tämän suhteen pitänet hänen
yhtä epäluulon alaisena, kuin pannassa olevan
villi-oppisen, kirotun, paavia ja perkelettä pahemman ihmisen, jota ei ollenkaan ole kuulemista.
14. Mutta joll'ei ole puhetta vanhurskauttamisen opista, silloin onpi meidän Paavalin
kanssa kunnioituksella ajatteleminen laista ja
korottaminen sitä suurimmilla kiitoksilla ja
kutsuminen se pyhäksi, hurskaaksi, hyväksi,
hengelliseksi, jumalalliseksi y. m. Kuin ei ole
kysymystä omastatunnosta, tulee meidän pitää
se Jumalana, mutta omassatunnossa on se oikia perkele, kuin ei se vähimmässäkään kiusauksessa voi auttaa ja lohduttaa omaa tuntoa,

jopa tekee juuri päin vastoin, peljättää ja murehduttaa sitä ja repii pois kaiken uskon vanhurskaudesta, elämästä ja kaikesta hyvästä.
Sentähden Paavali edespäin kutsuu lain heikoksi ja köyhäksi säännöksi. Sentähden älkäämme salliko sen millään muotoa hallita
omassa tunnossa, semmenkään kuin maksoi
Kristukselle niin kalliisti, ottaa lain hirmuvalta
pois omasta tunnosta. Sillä hän tuli kiroukseksi
meidän edestämme, lunastaaksensa meitä lain
kirouksesta. Oppikoon siis jokainen hurskas,
että laki ja Kristus ovat kaksi toistansa vastaista ja varsin keskenänsä sopimatonta asiaa. Sillä, koska Kristus on läsnä, niin ei pidä lain ensinkään hallitseman, vaan välttämän omassatunnosta, ja jättämän Kristukselle yksinänsä
vuode, joka on kaitainen antamaan molemmille tilaa, Ef. 28: 20. Hän yksin siinä hallitkaan
vanhurskaudessa, levossa, ilossa ja elämässä,
että omatunto iloisena lepäisi Kristuksessa lakia, syntiä ja kuolemaa tuntemata.
15. Ja tätä lausetta mailman elementti (ulkonainen sääty), joten, kuten sanoin, lain arvo
ja kunnia sangen suuresti halvenetaan, käyttää
Paavali mieltä mielin, herättääksensä meidän
huomiomme. Sillä hartaan Paavalin lukian
mieleen, kuultuansa apostolin kutsuvan lain
kuoleman palveliaksi, kuolettavaksi puustaviksi y. m., tulee kohta tämä kysymys: miksi antaa hän näin kammottavia ja järjen mielestä
pilkallisia nimityksiä laille, joka kuitenkin on
Jumalan taivaasta ilmoitettu oppi? Tätä utelevalle ja syytä sellaiseen nimitykseen kysyvälle
vastaa Paavali, että laki on molemmat, sekä
pyhä, hurskas, hyvä y. m., että synnin ja kuoleman palvelia, mutta erinäisissä kohdissa. Ennen Kristusta on se pyhä, jälkeen Kristuksen
kuolema. Sentähden kuhun Kristus on tullut,
siellä olkaamme laista suoraan tietämättömiä,
ainoasti lihan yli pitäköön valtansa, jota se hillitsee ja hämmentää. Siellä sitte keskenänsä
taistelevat laki ja liha (jolle lain valta on ankara), kunnes kuolemme. Paavali on apostoleista
ainoa, joka kutsuu lain ulkonaiseksi, heikoksi
ja köyhäksi säädyksi, synnin voimaksi ja kuolettavaksi puustaviksi y. m. Muut apostolit ei-

vät ole niin puhuneet laista. Tästä Paavalin puheen tavasta ottakoon jokainen kristillisen autuusopin tutkia vaarin. Kristus kutsuu hänen
valituksi aseeksi, sentähden antoi hän hänelle
myös erinäisen puheenlahjan ja -parren muiden apostolein suhteen, että hän valittuna aseena uskollisimmasti laskisi vanhurskauttamisen
opin perustuksen ja sitä selvimmästi opettaisi.
4 ja 5 v. Mutta koska aika oli täytetty,
lähetti Jumala Poikansa, syntyneen vaimosta, lain alaiseksi tehdyn, että hän ne, jotka
lain alaiset olivat, lunastaisi.
16. Se on, sitte kuin lain aika oli täytetty,
ja Kristus jo oli ilmestynyt, ja vapahtanut meitä laista, ja lupaus oli julistettu kaikille pakanoille y. m. Tarkkaa nyt, mimmoiseksi Paavali
tässä kuvaa Kristuksen. Kristuksen, sanoo hän,
olevan Jumalan ja neitsyen Pojan, joka meidän
syntisten siassa tehtiin lain alaiseksi, että hän
meitä, jotka lain alaiset olimma, lunastaisi.
Hän sisältää näihin sanoihin Kristuksen molemmat, sekä personan että viran. Personansa
puolesta hän päättää hänen Jumalaksi sekä ihmiseksi. Sen hän selkiään ilmoittaa sanoessaan: Jumala lähetti Poikansa, syntyneen
vaimosta. Kristus on sentähden totinen Jumala
ja totinen ihminen. Hänen virkansa hän jälleen
näillä sanoilla selittää: lain alaiseksi tehdyn,
että hän ne, jotka lain alaiset olivat, lunastaisi.
17. Näyttää siltä, kuin kutsuisi apostoli
neitseen, Jumalan Pojan äidin, pilkallisesti paljaaksi vaimoksi. Myös ovat muutamat vanhan
seurakunnan isät panneet sen pahaksensa. He
tahtoivat, että hän sopivammin olisi käyttänyt
neitseen nimitystä, kuin vaimon. Mutta Paavali
puhuu tässä epistolassa aivan tärkeästä ja kalliimmasta asiasta, näethän, evankeliumista, uskosta, kristillisestä vanhurskaudesta, niin
myös, millinen Kristuksen persona on, mikä
hänen virkansa, mitä hän meidän tähtemme
otti tehdäksensä ja toimittaaksensa, mitä hyviä
hän meille kurjille syntisille laitti. Tämän näin
ääreksi suuren asian suuruus oli syynä, ett'ei
hän ollenkaan katsonut hänen neitsyyttänsä.
Hänellä oli kyllä siinä, että hän julisti Jumalan

arvaamatonta ja ääretöntä laupiutta, joten hän
näki hyväksi sallia Poikansa syntyä vaimonsuvusta. Tästä tulee, ett'ei hän mainitse sellaista,
josta on kunniaa vaimolla, vaan mainitsee ainoasti vaimon suvun, ja vaimon suvun nimittämisellä ilmoittaa hän, että Kristus on syntynyt
totiseksi ihmiseksi vaimoisesta suvusta, ikään
kuin sanoisi: ei hän syntynyt miehestä ja vaimosta, vaan ainoastansa vaimosta. Sentähden,
koska hän nimittää ainoasti vaimon suvun, on
se yhtä paljo, koska hän sanoo hänen vaimosta
syntyneeksi, kuin jos hän olisi sanonut hänen
syntyneeksi neitseestä. Evankelista Johannes,
koska hän sanoo sanan, joka alussa oli y. m.,
lihaksi tulleen, ei mainitse ainoallakaan sanalla
äitiä.
18. Tämä paikka todistaa vielä senkin, että
Kristus, lain ajan kuluttua, peräytti sen ja vapahti sen kautta sorretut, eikä säätänyt uutta lakia vanhan Moseksen kautta annetun lain perästä ja lisäksi. Siten erehtyvät siis munkit ja
järkiniekat ei vähemmin kauhiasti, ja pilkkaavat Kristusta ei vähemmin, sanoessaan että hän
sääsi uuden lain yli Moseksen, kuin Turkit, jotka ylistävät Mahomettiänsä uuden ja paremman lain laatiana Kristuksen jälkeen. Ei hän
tullut peräyttämään vanhaa lakia uutta siaan
laatiaksensa, vaan hän tuli mailmaan niinkuin
Paavali tässä sanoo, Isän lähettämänä, että
hän ne, jotka lain alaiset olivat, lunastaisi.
Nämät sanat oikein ja nimen oman kuvaavat
Kristuksen meille, eivät anna hänelle uuden
lain laatian virkaa, vaan viran lunastaa ne, jotka olivat lain alaiset, ja itsekki sanoo Kristus:
en minä ketään tuomitse (Joh. 8: 15), ja toisessa paikkaa: en minä tullut mailmaa tuomitsemaan, vaan vapahtamaan (Joh. 12: 47).
Se on: en tullut laatimaan uutta lakia ja sen jälkeen ihmisiä tuomitsemaan, niinkuin Moses ja
muut lain laatiat, vaan toimitan korkeempaa ja
parempaa virkaa. Laki kuolettaa teidän, minä
taas tuomitsen, kiroon ja kuoletan lain ja lunastan teidän sillä tapaa lain hirmuvallasta.
19. Me vanhemmat, joille on opetettu paavin myrkyllistä oppia ja joissa se on istunut
luihin ja ytimeen, saimme Kristuksesta perin

toisen kuvan, kuin tämä Paavalin tässä antama.
Sillä vaikka suulla mitä parhain tunnustimme
Kristuksen vapahtaneen meitä lain orjuudesta
ja hirmuvallasta, ajattelimme kuitenki sydämmessämme, että hän on lain laatia, hirmuvaltia
ja tuomari, Mosestaki paljo hirmuisempi, ja
tätä myrkyllistä luuloa emme saa vielä nytkään
näin suuressa totuuden valkeudessa kokonansa
mielestämme poistetuksi. Niin kujaan istuu se,
mitä nuoruudessa opitaan. Te nuoret, jotka vielä olette uudet leilit, joissa ei vielä ole tämän
jumalattoman luulon makua, voitte vähemmällä vaivalla oppia tuntemaan Kristuksen puhtaasti, kuin me vanhemmat poistaa mielestämme sellaiset pilkalliset ajatukset hänestä. Mutta
ette sentään voi kokonansa välttää perkeleen
kavaluutta. Sillä vaikkei teihin olekkaan istutettu tätä jumalatonta luuloa Kristuksesta, että
hän on muka lain laatia, on teissä itsessä kuitenki hapatus, se on, liha, järki ja luonnon pahuus, joka ei voi Kristuksesta päättää toisin,
vaan että hän on lain laatia. Taistelkaat sentähden ahkerasti, oppiaksenne tuntemaan ja katsomaan Kristusta semmoiseksi kuin Paavali tässä
kuvaa hänen. Mutta jos tämän luonnon pahuuden lisäksi nousee jumalattomia opettajia, joita
mailma on aina täynnä, niin he tukevat luonnon pahuutta, ja onnettomuus on kahdenkertainen, se on, paha oppi lisää ja vahvistaa pimiän
järjen turmiollista erehdystä, joka luonnostansa päättää Kristuksen lain laatiaksi, ja painaa
tämän erehdyksen niin mahtavasti sieluun, ettet sitä saa pois ilman suurta työtä ja vaivaa.
20. Sangen hyödyllinen on aina pitää silmissänsä ja aina katsella tämmöistä ihanaa lausetta ja muita samallaisia, jotka nimenoman ja
selvään kuvaavat Kristuksen, taitaaksemme
kaiken elinaikamme, kaikissa vaaroissa, tunnustaessamme uskoamme tirannein edessä,
kuoleman hädässä, varmalla ja lujalla uskalluksella sanoa: laki, sinulla ei ole yhtään oikeutta minussa, turhaan siis minua kannustat ja
tuomitset; sillä minä uskon Jesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan päälle, jonka Isä lähetti
mailmaan, vapahtamaan meitä kurjia, lain tiranniuden sullomia syntisiä. Hän antoi henken-

sä ja kulutti runsaasti edestäni. Sentähden, koska tunnen peljätykses ja uhkaukses, sinä laki,
niin upotan omantuntoni Kristuksen haavoin,
vereen, kuolemaan, ylösnousemiseen ja voittoon, ja paitsi häntä en tahdo mitään nähdä
enkä kuulla.
21. Tämä usko on voittomme, jolla voitamme lain, synnin, tuonen ja kaiken onnettomuuden ja peljätykset, kuitenkaan ei paitsi
suurta kamppausta. Tässä hurskaat kristityt,
joita joka päivä raskaat kiusaukset rasittavat,
hikeä pusertavat. Semmoisten mieleen usein
tulee, ikään kuin tahtoisi Kristus riidellä kanssamme, tahtoisi meitä tilinteolle entisestä elämästämme, tahtoisi kantaa päällemme ja kadottaa meidät. He eivät voi varmaan päättää
Isän lähettäneen häntä lunastamaan meitä lain
tiranniudelta ahdistettuja. Mutta tämä tulee siitä, että pyhät eivät ole vielä tyyni riisuneet lihaa päältänsä, mutta se jälleen sotii henkeä
vastaan. Sentähden lain peljätykseksi, kuolon
pelko ja muut suruisat hämmästykset usein palajavat ja hämmentävät uskoa, niin ett'ei Kristuksen hyvää tekoa, joka meidän lunasti lain
orjuudesta, käsitetä niin suurella vahvuudella
kuin pitäisi.
22. Mutta millä tavalla eli muodolla lunasti Kristus meidän? Näin: hän on tehty lain
alaiseksi. Kristus, kuin tuli, löysi hän meidän
kaikki sidotuiksi esimiesten ja hoitajain haltuun, se on, lain alle suljetuiksi ja vartioituksi.
Hän mitä teki? Hän on itse lain Herra, lailla ei
ole siis oikeutta häneen, ei voi kantaa hänen
päällensä, sillä hän on Jumalan Poika. Sentähden hän, kuin ei ollut lain alainen, tuli mieltä
mielin lain alaiseksi. Silloin laki kohteli häntä
kaikella sillä hirmuisuudella, kuin meitäkin.
Mutta hän kannustaa ja peljättää meitä, heittää
meidän synnin, kuolon ja Jumalan vihan alle,
ja kiroo meitä tuomiollansa, siinä tosin oikein
tehden, sillä me kaikki olemme syntiset ja
luonnostamme vihan lapset. Mutta Kristus sitä
vastaan ei tehnyt syntiä, eikä petosta ollut hänen suussansa, sentähden ei ollut hän laille mitään velkaa, ja kuitenki riehuu laki tätä viatonta, pyhää, vanhurskasta ja siunattua personaa

vastaan yhtä julmasti, kuin meitäki syntisiä, kirotuita ja tuomituita vastaan ja vieläki julmemmin. Sillä hän syytti häntä Jumalan häpäsiäksi
ja kapinalliseksi (esivaltaa vastaan) ja teki hänen Jumalan edessä vikapääksi koko mailman
kaikkiin synteihin, ja saatti hänen sitte murheesta ja peljätyksestä hikoilemaan verta ja
tuomitsi hänen vihdoin viimein kuolemaan,
jopa ristin kuolemaan.
23. Tämä on toden ihmeellinen kahden
tappelo, koska laki, luotu, rinnustelee Luojan
kanssa vastoin kaikkea oikeutta, ja iskee Jumalan Poikaan kaiken hirmuisuutensa, niinkuin
hän oli tottunut iskemään sen meihinki, vihan
lapsiin. Kuin laki nyt näin kauhiasti ja väärin
rikkoi Jumalaa vastaan, kutsutaan se tilille ja
kannetaan sen päälle. Silloin sanoo Kristus:
mitä olet nyt sinä laki, kaiken mailman käskiä,
mahtavin ja julmin keisarinna ja ruhtinatar tehnyt, syyttäessäs, peljättäessäs ja tuomitessas
minua viatonta? Tämä laki, joka ennen oli tuominnut ja tappanut kaikki ihmiset, nyt, kuin ei
voi puolustaa ja puhdistaa itseänsä, itse tuomitaan ja tapetaan siten, että kadottaa kaiken oikeutensa, en sano ainoastaan Kristukseen (jota
vastaan väärin rajusi ja väärin hänen tappoi),
vaan kaikkiinki, jotka häneen uskovat. Sillä
Kristus sanoo sellaisille: tulkaan minun tyköni
kaikki, jotka teette työtä lain alla. Minä olisin
taitanut täydellisimmällä oikeudella voittaa
lain, kärsimätä mitään haittaa, sillä minä olen
lain Herra, johon lailla ei ole oikeutta ryhtyä.
Mutta teidän tähtenne, jotka olitte lain alla, antausin minä teidän luonnossanne lain alle, se
on, ylönpaltisesta rakkaudesta alensin minä itseäni astumaan samaan lain vankeuteen, hirmuhallintaan ja orjuuteen, jossa teki vankeina
pidettiin, sallein lain hallita minua, Herraansa,
peljättää minua, heittää minun synnin, kuoleman ja Jumalan vihan alle, jota ei minun täytynyt. Sentähden olen voittanut, maahan sullonut
ja surmannut lain kahdenkertaisella oikeudella,
ensin Jumalan Poikana, lain Herrana, sitte teidän personassanne, joka on yhtä, kuin jos te
itse olisitte voittaneet lain; sillä minun voittoni
on teidän.

24. Samalla muotoa puhuu Paavali monessa paikassa tästä ihmeellisestä kahden tappelosta. Ja että asia olisi sitä ihanampi ja selvempi, kuvaa hän lain juuri kuin olisi se joku hyvin
mahtava persona eli henkilö, joka tuomitsi ja
tappoi Kristuksen, mutta jonka hän, voitettuansa kuoleman, vuorostansa taas voitti, tuomitsi
ja kuoletti. Hän otti lihansa kautta vihan
pois (Efes. 2: 15) ja 4: 3 (Psalm. 68: 19 jälkeen): hän on astunut ylös korkeuteen ja on
vangiksi vienyt vankeuden. Samaa puheen
tapaa on hän käyttänyt myös epistolissansa
Romalaisille, Korinthiläisille ja Kolossilaisille,
sanoen: hän tuomitsi synnin synnin kautta y.
m. Tällä voitollansa ajoi Kristus omassa tunnossa lain pakoon, ett'ei se enää voisi saattaa
meitä hämille Jumalan edessä, eikä syöstä
epäilykseen ja tuomita. Ei se kuitenkaan lakkaa osottamasta syntiä, kannustamasta ja peljättämästä, mutta koska omatunto tarttuu tähän
apostolin sanaan: Kristus on lunastanut meitä laista, niin se uskon kautta oijennetaan ja
käsittää lohdutuksen. Viimein saattaa se jollaki
pyhällä ylpeydellä ivata lakia, sanoen: olen
peljästyksistäs ja uhkauksistas valittamata,
kuin ristiinnaulitsit Jumalan Pojan ja ristiinnaulitsit hänen ilman vähintäkään syytä. Sentähden on synti, jonka teit häntä vastaan, anteeksi antamaton; sinä olet kadottanut oikeutes
ja olet nyt, ei ainoasti mitä Kristukseen tulee,
voitettu ja kuoletettu, vaan myös minun suhteeni, joka uskon häneen, ja jolle hän lahjoitti
voittonsa. Niin on siis laki rauennut mitättömäksi meihin katsoen, jos vain Kristuksessa
pysymme. Jumalan olkoon siis kiitos, joka
meille voiton antanut on meidän Herran Jesuksen Kristuksen kautta.
25. Myös nämät tarkoittavat sitä, että me
vanhurskautetaan paljaalla uskolla, sillä koska
tämä kahdentappelo lain ja Kristuksen välillä
taisteltiin, eivät olleet ensinkään meidän työmme ja ansiomme välittämässä, vaan Kristus yksin oli siinä, joka puettuna meidän luontoomme antausi lain alle, ja kärsii ihan viattomana
kaiken hänen hirmuisuutensa. Sentähden kadotti laki, niinkuin ryöväri, Jumalaa solvaise-

va, Jumalan Pojan murhaaja kaiken oikeutensa, ja ansaitsee tuomittaa, niin että kussa ikänä
Kristus on taikka häntä auksi huudetaan, siellä
täytyy lain kauvas välttää ja paeta tätä nimeä,
niinkuin perkele ristiä. Me, jotka uskomme
Kristukseen, olemme sentähden laista vapaita
Kristuksen kautta, joka itse kauttansa sai siitä
jalon voittokunnian. Sentähden käsitetään
tämä jalo Kristuksen meille ansaitsema voittokunnia ei töillä, vaan paljaalla uskolla. Usko
yksin siis vanhurskauttaa.
26. Nämät sanat: Kristus on tehty lain
alaiseksi, ovat hyvin voimalliset ja sentähden
ahkeruudella tutkittavat. Sillä ne ilmoittavat
Kristuksen lain alaisena tehneen ei vain yhtä
eli toista lain työtä, se on, olleen ainoastansa
ympärileikatun, olleen Jerusalemin temppelissä puhdistetun, tulleen Jerusalemiin määrättyinä aikoina y. m., eli ainoastaan ulkonaisesti olleen lain alla, vaan että hän totuudessa oli kärsinyt lainkoko tiranniuden. Sillä laki karkasi
korkiammassa voimassansa Kristuksen niskaan, peljätti häntä niin ankarasti, että hän tunsi niin haikian ahdistuksen, kuin ei yksikään
ihminen maan päällä koskaan ole tuntenut. Sen
kyllin todistaa hänen verinen hikensä, lohduttaminen enkelin kautta, ja vakaa rukouksensa
yrttitarhassa, ja viimeiseksi tämä hänen ihmeellinen huutonsa ristinpuussa: minun Jumalani, minun Jumalani, miksis minun ylönannoit? Math. 27: 46. Mutta näitä hän kärsei,
vapahtaaksensa meitä, jotka lain alaiset olimma, se on, meitä, jotka olimma murheelliset,
peljästyneet ja epäileväiset, joita synnit raskauttivat, niinkuin ne varmaan vieläki rasittavat meitä kaikkia. Sillä lihan suhteen vieläki
rikomme kaikki Jumalan käskyt, mutta Paavali
käskee meidän olemaan hyvässä toivossa, koska hän sanoo: Jumala lähetti Poikansa, syntyneen vaimosta, j. n. ed.
27. Kristus, jumalallinen ja ihmeellinen
persona, ijankaikkisuudessa syntynyt Jumalasta, ajassa neitseestä, tuli siis, ei säätämään lakia, vaan tuntemaan ja voittamaan lain peljätykset korkiammassa mitassansa, ja sillä tavalla ne pois ottamaan. Häntä ei tehty lain opetta-

jaksi, vaan kuuliaiseksi oppilaaksi, että hän
kuuliaisuudellansa lunastaisi meidän, jotka
olimma lain alla. Tämä on perin toinen, kuin
paavisten, jotka tekevät Kristuksesta lain laatian, jopa Mosestakin ankaramman. Paavali
opettaa tässä perin toisin, että Jumala laski
Poikansa lain alaiseksi, se on, vaati häntä kantamaan lain tuomion ja kirouksen, synnit, kuoleman y. m. Sillä Moses, synnin, vihan ja kuoleman palvelia otti kiinni, sitoi ja tuomitsi ja
tappoi Kristuksen. Sellaista hän kärsi. Kristus
asettausi lain suhteen kärsiväksi, ei toimivaksi.
Ei hän siis ole lain laatia, taikka tuomari lain
jälkeen, vaan vapahti meitä lain kirouksesta
juuri niin, että hän antausi lain alle ja kantoi
sen kirouksen.
28. Mutta että Kristus evankeliumissa säätää käskyjä ja opettaa lakia, taikka paremmin
sanoakseni selittää, se ei koske vanhurskauttamisen oppiin, vaan on hyväin töiden alaa. Ei
myöskään ole Kristuksen omituinen virka, jota
varten hän pää-asiallisesti mailmaan tuli, opettaa lakia, vaan hän ryhtyi siihen sattumasta,
niinkuin koska hän paransi heikkoja, herätti
kuolleita, teki hyvää mahdottomille, lohdutti
ahdistettuja y. m. Ne kyllä ovat jaloja ja jumalallisia töitä ja hyviä töitä, vaan ei Kristuksen
omituisia. Sillä myös profeetat opettivat lakia
ja tekivät ihmeitä. Mutta Kristus on totinen Jumala ja ihminen, joka sotien lain kanssa kärsi
sen tuiminta kurjuutta ja hirmuisuutta, ja voitti
sen itse kauttansa juuri niin, että hän teki ja
kantoi lain, ja sitte, kuolleista noustuansa, kirosi ja hävitti lain, ankarimman vihollisemme,
niin ett'ei se enää saa tuomita ja tappaa uskovaisia. Kristuksen oikia ja omituinen virka on
sentähden, taistella lain, koko mailman synnin
ja kuoleman kanssa, ja niin taistella, että hän
ne päällensä ottaisi, ja semmoisella sälyttämisellä voittaisi ja pois pyhkeisi ja sillä tavalla
vapahtaisi uskovaisensa laista ja kaikesta pahasta. Opettaa lakia ja tehdä ihmeitä ovat satunnaisia rahtusia Kristuksen hyviä tekoja,
mutta ei hän niiden tähden tullut. Sillä profeetat ja erittäinkin apostolit tekivät suurempia ihmeitä, kuin Kristus itse, Joh. 14: 12.

29. Mutta koska Kristus voitti omassa personassansa lain, seuraa siitä kieltämätä, että
hän on Jumala. Sillä ei kukaan, olkoon ihminen taikka enkeli, ole yli lain, vaan yksinänsä
Jumala. Mutta Kristus on yli lain, koska hän
voitti ja mestasi sen. Jos siis Kristuksen semmoisena käsität, kummoiseksi hänen tässä Paavali kuvaa, niin et pety etkä tule häpiään. Sitte
kohta myöskin osaat oikein tuomita kaikellaisista elämän muodoista, uskonnoista, jumalan
palveluksista mailmassa. Mutta jos tämä Kristuksen kuva katoo eli himmentyy silmistä, niin
seuraa siitä kaikkein kappalten sekaannus; sillä
luonnollinen ihminen ei ymmärrä oikein tuomita Jumalan laista. Tässä seisahtuu viisasten,
lain oppineitten ja kaikkein ihmisten taito; sillä
laki hallitsee ihmistä, ja siis myös tuomitseeki,
vaan ei ihminen lakia. Vaan oikialla kristityllä
on oikia lain ymmärrys. Mimmoinen? Ett'ei se
vanhurskauta? Minkätähden se sitte pidetäänkään, joll'ei se vanhurskauta? Vanhurskailla ei
ole totellessansa laki silmämääränä sen kautta
vanhurskautettaa Jumalan edessä, joka yksin
uskon kautta tapahtuu; vaan (sen tekevät) yhteisen rauhan tähden, kiittääksensä Jumalaa,
ollaksensa hyvänä esimerkkinä, jolla muitakin
kehoittavat uskomaan evankeliumia y. m. Paavi on sekoittanut seremoniat, siveyslain ja uskon toisihinsa, niin ett'ei tehnyt niiden vaiheella yhtään eroitusta ollenkaan, kunnes viimein
sääsi seremonialain siveyslakia paremmaksi, ja
siveyslain uskoa paremmaksi.
Että me hänen lapsiksensa luettaisiin.
30. Se on, Jumalan lapsiksi. Paavali laviasti selittää tätä lausetta, 1 Mos. 22: 18, sinun
siemenessäs j. n. ed. Ylähällä hän kutsui Abrahamille luvatun siunatun siemenen vanhurskaudeksi, elämäksi, Hengen lupaukseksi, laista
lunastukseksi, testamentiksi y. m. Tässä hän
kutsuu sen lasten oikeudeksi ja ijankaikkisen
elämän perinnöksi. Nämät kaikki suljetaan sanaan siunaus. Sillä kuin tämä siunattu siemen
on pois ottanut kirouksen, se on, synnin, kuoleman j. n. ed.; niin tulee sen siaan siunaus, se
on, vanhurskaus, elämä ja kaikki hyvä. Tästä
näet, että Paavalikin osasi sujuvasti ja runsaas-

ti puhua, koska hän niin tahtoi.
31. Mutta millä ansaitsimma tämän siunauksen, se on, lasten oikeuden ja ijankaikkisen elämän perinnön? Emme millään. Sillä mitästähän synnin ala suljetut, lain kiroukseen ja
ijankaikkiseen kuolemaan vialliset ihmiset ansaitsivat? Armosta siis ja mahdottomina saimme sen, ei kuitenkaan ilman ansiota. Mikä on
tämä ansio? Tosiaan ei meidän, vaan Jesuksen
Kristuksen, Jumalan Pojan, joka tuli lain alaiseksi, ei itse tähtensä, vaan meidän (niinkuin
Paavali ylähällä sanoi, hänen tulleen kiroukseksi siassamme), ja lunasti meidän, jotka
olimme lain alaiset. Sentähden saimme tämän
lasten oikeuden ainoasti Jesuksen Kristuksen,
Jumalan Pojan lunastuksen kautta. Hän on yltäkyllin ja ijankaikkinen täysiansiomme. Mutta
ynnä tämän lahjaksi annetun lasten oikeuden
kanssa saimme myös pyhän Hengen, jonka Jumala sanan kautta lähetti sydämmihimme, joka
huutaa: Abba, rakas Isä, niinkuin seuraa.
6 v. Mutta että te oletta lapset, lähetti
Jumala Poikansa Hengen teidän sydämmihinne.
32. Pyhä Henki lähetetään kahdella tavalla. Alkuseurakunnassa lähetettiin hän julkisella
ja näkyväisellä muodolla, jolla tavalla hän Jordanin virran reunalla tuli alas Kristuksen päälle kyhkyisen muodossa, apostolein ja uskovaisten päälle (Heluntaina) tulen muodossa.
Tämä oli ensimäinen p. Hengen lähettäminen,
tarpeellinen alkuperäisessä seurakunnassa,
joka uskottomain tähden piti selvillä merkeillä
perustettaman, niinkuin Paavali, 1 Kor. 14: 22,
todistaa: kielet ovat merkit, ei niille jotka uskovat, vaan niille, jotka ei usko. Jälestäpäin,
kuin seurakunta oli koottu ja sellaisilla merkeillä vahvistettu, ei ollut tämä p. Hengen näkyväinen lähettäminen tarpeellinen.
33. Toisella tavalla p. Henki lähetetään sanan kautta uskovaisten sydämmiin, niinkuin
tässä sanotaan: Jumala lähetti Poikansa Hengen teidän sydämmihinne y. m. Tämä tapahtuu näkyväisetä muodota, koska, nimittäin, puhutun sanan kautta käsitämme sellaisen valon
ja valkeuden, että tulemme toisiksi ja uusiksi

ihmisiksi, josta uusi ymmärrys, uudet mielet ja
uudet liikutukset meissä syntyvät. Semmoinen
muutos ja uusi mieli ei ole ihmisen järjen eli
voiman työ, vaan p. Hengen lahja ja vaikuttama, joka tulee ynnä saarnatun sanan kanssa,
joka uskon kautta puhdistaa sydämmet, ja synnyttää meissä hengelliset liikutukset. Sentähden on myös aivan suuri eroitus meidän ja niiden välillä, jotka väkivallalla ja kavaluudella
vainoovat evankeliumin oppia. Me, Jumalan
kiitos, osaamme sanasta varmaan päättää ja
tuomita Jumalan tahdosta kohtaamme, niin
myös kaikista säännöistä ja opeista, omasta ja
muiden elämästä. Sitä vastaan eivät osaa paaviset ja hurmahenget päättää niistä mitään varmaan. Sillä jälkimäiset turmelevat ja väärään
vääntävät, edelliset jälleen vainoovat ja häpäsevät sanaa, mutta ilman sanaa ei taideta mistään asiasta mitään oikein päättää.
34. Mutta vaikka emme mailman silmissä
näy mielestä uudistetuiksi ja p. Henkeä saaneiksi, niin kuitenki selvä ymmärryksemme,
puheemme ja tunnustuksemme yltäkyllin todistaa p. Hengen lahjoinensa olevan meissä.
Sillä ennen emme mistään taitaneet oikein tuomita. Emme niin puhuneet ja tunnustaneet kaiken omamme olevan sulaa syntiä ja kirottua
menoa, ja Kristuksen yksinänsä olevan meidän
ansiomme, niinkuin nyt teemme, kuin totuuden aurinko valaisee meitä. Emme siis nyt ensinkään sitä tottele, että mailma (jonka työt todistamme pahoiksi), pitää meidän vahingollisimpina lahkolaisina ja kapinoitsioina, uskon
ja yhteisen rauhan rikkojina, perkeleen riivaamina, joka meistä muka puhuisi, ja ohjaisi
kaikki meidän toimituksemme. Päin vastoin on
tämmöinen nurja mailman tuomitseminen
omalletunnollemme todistus, josta varmaan
tiedämme sen Jumalan lahjaksi, että emme ainoasti usko Kristukseen, vaan saarnaammeki
ja tunnustamme häntä mailman edessä. Sillä
niin puhumme suulla, kuin sydämmessä uskomme, kuten Psalmi 116: 10 sanoo: minä uskon, sentähden minä puhun, mutta minä
sangen vaivataan.
35. Sitte vielä harjoitamme jumalisuutta, ja

kavahdamme syntiä, minkä voimme. Ja jos
syntiäkin teemme, niin teemme sitä, ei ehdon
tahdon, vaan tietämättömyydestä, ja suremme
sitä. Horjahtaa tosin saatamme, kuin perkele
yötä ja päivää väijyy meitä, ja synninki jätteet
vielä istuvat lihassamme. Lihan suhteen olemme sentähden, p. Hengenki saatuamme, syntiset, eikä eroitus kristityn ja maallisesti hurskaan ihmisen vaiheella ole niin suuri. Sillä
kristityn työt ovat päältä katsoen halvat, hän
täyttää kutsumuksensa viran, hoitaa valtakuntaa, hallitsee perhettänsä, viljelee peltoansa,
neuvoo, auttaa ja palvelee lähimmäistänsä. Lihallinen ihminen ei arvaa miksikään semmoisia töitä, vaan pitää ne yhteisinä ja mitättöminä, joita maallikot ja pakanatki tekevät. Sillä
mailma ei ymmärrä niitä, kuin Jumalan Hengen ovat, sentähden hän nurin tuomitsee hurskasten töistä. Ulkokullattuin kummallisia taikatemppuja ja valituita töitä se ei ainoasti ihmettele, vaan ajatteleeki niitä hurskaalla kunnioituksella ja edistää niitä suurilla kustannuksilla. Mutta hurskasten (päältä nähden halpoja
ja mitättömiä töitä, mutta jotka kuitenkin ovat
toden hyviä ja Jumalalle otollisia, kuin ovat
tehdyt uskossa, iloisella mielellä, kuuliaisuudesta ja kiitollisuudesta Jumalaa kohtaan) se ei
tunnusta hyviksi, vaanpa moittii ja kirooki niitä pahimpana jumalattomuutena ja vääryytenä.
Mailma siis ei usko mitään vähemmin, kuin
että meillä on p. Henki. Kiusauksen ja ristin
hetkellä ja koska usko on tunnustettava (joka
on uskovaisten nimenomainen ja pääomaisin
työ), koska vaimo, lapset, tavara, elämä ovat
menetettävät, taikka Kristus kiellettävä, silloin
julkisesti nähdään meidän p. Hengen voiman
kautta tunnustavan uskoa, Kristusta ja hänen
sanaansa.
36. Sentähden ei pidä meidän epäilemän p.
Hengen meissä asuvan, vaan varmaan päättämän ja tuntevan olevamme p. Hengen temppeli, niinkuin Paavali 1 Kor. 6: 19, sanoo: sillä
jos joku tuntee itsessänsä rakkautta sanaa kohtaan, ja mielellänsä sitä kuulee, puhuu, ajattelee, haastaa ja kirjoittaa Kristuksesta, hän tietäkään sen olevan, ei ihmisen tahdon eli järjen

työn, vaan p. Hengen lahjan. Sillä semmoisten
syntyminen on mahdoton ilman p. Henkeä.
Kussa taas päin vastoin on vihaa sanaan ja sen
ylenkatsomista, siellä perkele, tämän mailman
jumala, hallitsee, pimittää ja sitoo ihmisten sydämmet, ett'ei heille evankeliumin, Kristuksen
kunnian valkeus, valistaisi. Sen me nykyaikana kansassa näemmä, joka ei ensinkään pidä
lukua sanasta, vaan niin sangen huolimattomana hyljää sen, ikään kuin se ei muka kuuluisikaan heihin. Mutta kuissa sitä vastaan jonkunlainen halu ja huokaus sanan perään on, siellä
kiitollisuudella tietäkööt p. Hengen sen itsessänsä vaikuttaneen. Sillä emme synny sellaisella mielellä, eikä mikään laki voi opettaa
meitä sitä ansaitsemaan. Semmoinen muutos
tulee päänänsä ja suoraan Korkeimman kädestä. Koska siis mielellämme kuulemme saarnattavan Kristuksesta, Jumalan Pojasta, joka meidän tähtemme on tullut ihmiseksi ja käynyt
lain alaiseksi, lunastaaksensa meitä, silloin Jumala semmoisen saarnan kautta ja sitä kuullessamme lähettää p. Hengen sydämmihimme. Se
on siis suuresti hyödyllinen, että hurskaat ihmiset tietävät heillänsä olevan p. Hengen.

jälkeen, että jokainen varmimmasti näkee uskonsa, jos se hänellä on. Tämän kieltävät nämät. He sanovat: olkoon kaukana minusta, että
vissiin uskoisin olevani armossa, olevani pyhän, omistavani pyhän Hengen, vaikka pyhästikki elän ja kaikki teen. Tätä jumalatonta luuloa, jolle koko paavisuus nojaa, te nuoremmat
paetkaat ja kammokaat vahingollisimpana
myrkkynä, sillä sitä ei ole vielä teihin istutettu.
Me vanhat olemme siinä lapsuudesta asti kasvatetut, ja olemme sen niin itsehemme imeneet, että se on lujasti sulanut yhteen sydämmemme sisuksiin. Sentähden on meillä yhtä
suuri vaiva sen unohtamisesta, kuin oikian uskonkin oppimisesta. Mutta ainakin on meidän
varmaan päättäminen, että olemme armossa,
että kelpaamme Jumalalle Kristuksen tähden,
että meillä on pyhä Henki. Sillä jolla ei ole
Kristuksen Henkeä, ei se ole hänen omansa
(Rom. 8: 9). sitte on myös kaikki, mitä ihminen epäillen ajattelee, puhuu ja tekee, synti;
sillä kaikki, kuin ei ole uskosta, se on synti
(Rom. 14: 23).

37. Tätä sanon kumotakseni järkiniekkain
ja munkkein vahingollista oppia, jota he opettivat ja sanoivat, ett'ei yksikään ihminen, vaikka hän kaikista voimista hyvin tekisi ja nuhteettomasti eläisi, voi varmaan tietää, josko
hän on armossa. Ja semmoinen yhteisin ja enin
hyväksytty luulo on koko paavikunnassa ollut
pian sanottu uskon pohja ja pääkappale, jolla
kokonansa nurin paiskasivat uskon opin, ryöstivät seurakunnalta Kristuksen, pimittivät ja
kielsivät kaikki pyhän Hengen hyvät teot ja
lahjat, hävittivät oikian jumalanpalveluksen,
matkaansaattivat epäjumalanpalveluksen, Jumalan ylenkatsomisen ja häpäsemisen ihmisten sydämmissä. Sillä se joka on epätietoinen
Jumalan tahdosta itseänsä kohtaan, eikä usko
varmaan olevansa armossa, ei hän voi uskoa,
että synnit ovat hänelle anteeksi annetut, että
Jumala pitää huolta, että hän voi autuaaksi tulla.

39. Sentähden jos olet joko sanan palvelia
taikka maallisessa hallituksessa, on sinun varmaan päättäminen, että virkas kelpaa Jumalalle. Mutta niin et taida päättää, jollei sinulla ole
pyhää Henkeä. Mutta sinä sanot: en epäile virkani Jumalalle kelpaamisesta, sillä se on jumalallinen sääntö, vaan minä epäilen personani
kelpaamisesta hänelle. Tässä on sinun hakeminen neuvoa jumaluusopista, joka juuri ajaaki
sitä asiaa, että se saattaisi meitä visseiksi siitä,
ett'ei ainoastansa personan virka, vaan itse personakin on Jumalalle otollinen, kuin persona
on kastettu, uskoo Kristukseen, on hänen verensä kautta puhdistettu kaikista synneistä,
elää seurakunnan yhteydessä, sekä ei ainoastansa rakasta puhdasta Jumalan sanaa, vaan
myös palavasti iloitsee sen levittämisestä ja uskovaisten joukon lisääntymisestä, mutta vihaa
sitä vastaan paavia ja hurmahenkiä ja niiden
jumalatonta oppia, niinkuin (Ps. 119: 113) sanotaan: minä vihaan viekkaita henkiä, ja rakastan sinun lakias.

38. Augustinus sanoo oikein ja raamattuin

40. Sentähden on meidän varmaan päättä-

minen, ett'ei ainoasti virkamme kelpaa Jumalalle, vaan myös personamme. Kaikki, mitä
ikänä hän erinäisessäkin elämässä puhuu, tekee, ajattelee, kelpaa Jumalalle, ei meidän,
vaan Kristuksen tähden, jonka uskomme tehdyksi lain alaiseksi meidän siassamme. Mutta
varmimmasti uskomme, että Kristus kelpaa Jumalalle, että hän on pyhä y. m. Sen verran siis
kuin Kristus kelpaa ja me hänessä ripumme,
sen verran meki kelpaamme Jumalalle ja olemme pyhiä, ja vaikka synti vielä rippuu lihassa
ja me jokapäivä lankeemmekin, on armo kuitenki runsaampi ja voimallisempi kuin synti.
Herran hyvyys ja totuus on voimallinen meidän päällämme ijankaikkisesti (Ps. 117: 2). Ja
sentähden ei voi synti peljättää taikka tehdä
meitä epäileviksi Jumalan armosta kohtaamme. Sillä Kristus, voimallisin sankari, otti pois
lain, tuomitsi synnin, hävitti kuoleman ja kaikki paheet. Niinkauvan kuin hän Jumalan oikialla kädellä rukoilee puolestamme, emme
taida epäillä Jumalan armosta kohtaamme.
41. Vielä on Jumala lähettänyt Poikansa
Hengenki, niinkuin Paavali tässä sanoo, sydämmiimme. Mutta Kristus on pyhässä Hengessänsä varsin vissi siitä, että hän kelpaa Jumalalle y. m. Samate tulee meidänki, kuin
meillä on sama Kristuksen Henki, olla vissit
siitä, että olemme armossa y. m., hänen tähtensä, joka itse on vissi. Tämä olkoon sanottu sisällisestä todistuksesta, jonka kautta sydämmes varmaan päättäköön olevas armossa ja
omistavas p. Hengen. Mutta ulkonaisia merkkejä, niinkuin ennen sanoin, on: mielellä kuulla ja opettaa Kristuksesta, kiittää, ylistää ja
tunnustaa häntä tavarainki ja hengen uhalla,
sitte myös kutsumuksen jälkeen kaikista voimista tehdä virkaansa uskollisesti, ilolla y. m.,
ei hyviä syntiä, ei tunkea toisen virkaan, vaan
hoitaa omaansa, auttaa tarvitsevaa veljeä, lohduttaa murheellisia y. m. Nämät merkit, niinkuin uskon hedelmät, tekevät meitä visseiksi ja
vakuuttavat meitä siitä, että olemme armossa.
Myös jumalattomat luulettelevat, että heissäkin on samat merkit, mutta niitä on heillä tyhjää vähemmän.

42. Tästä selvästi nähdään, että paavi opillansa ainoasti eksyttää ja suurimpaan epäilykseen pakottaa omattunnot, opettaen ja vielä
käskeinkin epäilemään y. m. Sentähden käyki,
niinkuin Ps. 5: 10 sanotaan, että: hänen suussansa ei ole mitään totuutta, ja toisessa paikkaa: hänen kielensä saattaa vaivan ja työn,
Ps. 10: 7.
43. Mutta tässä näemme, kuinka suuri uskon heikkous vielä on jumalisissa. Sillä jos
varmaan voisimme päättää olevamme armossa, saaneemme syntimme anteeksi, omistavamme pyhän Hengen, olevamme Jumalan
lapsia, silloin toden olisimme iloisia ja kiitollisia Jumalalle tästä sanomattomasta lahjasta.
Mutta kuin tunnemme sitä vastaisia liikutuksia, pelkoa, epäilystä, murhetta y. m., niin
emme sentähden tohdi näin varmaan päättää.
Niin aina omatuntoki pitää tämän kunnian
omistamisen röykkeytenä ja ylpeytenä. Vasta
silloin tämä asia oikein ymmärretään, kuin sitä
harjoittamaan ruvetaan, ilman kokemusta ei
sitä koskaan opita.
44. Totuttakoon sentähden jokainen itseänsä varmaan päättämään olevansa armossa ja
sekä personansa että työnsä Jumalalle kelpaavan. Mutta jos hän havaitsee epäilevänsä, niin
harjoittakaan uskoa ja sotikaan epäilystä vastaan, ja pyrkikään visseyteen, niin että hän taitaa sanoa: minä tiedän olevani armossa, omistavani p. Hengen, ei oman mahdollisuuteni ja
ansioni tähden, vaan Kristuksen, joka meidän
tähtemme tuli lain alaiseksi, ja kantoi mailman
synnit. Hänen päällensä minä uskon. Jos syntinen olen ja eksyn, on hän vanhurskas, eikä taida erehtyä. Paitsi sitä minä mielelläni kuulen,
luen, veisaan, kirjoitan hänestä, enkä mitään
enemmin toivo, kuin julistaa mailmalle hänen
evankeliumiansa, ja kääntää monta.
45. Tämä varmaan todistaa että p. Henki
varmaan on meissä. Sillä sellaista ei ihmisen
voima vaikuta, eikä sitä kukaan itsellensä toimita omilla harjotuksillansa ja vaivoillansa,
vaan se tulee Kristuksen kautta, joka ensin tuntemisensa kautta meitä vanhurskauttaa, sitte
luo puhtaan sydämmen, vaikuttaa uudet liiku-

tukset, lahjoittaa sellaisen visseyden, että päätämme Isälle kelpaavamme hänen tähtensä.
Samate lahjoittaa hän meille varmaan taidon
koettelemaan niitä, joista ennen olimme tietämättömät eli huolimattomat. Sentähden tulee
meidän joka päivä enemmin ja enemmin kilvoitella epäilyksestä päästäksemme visseyteen,
ja ahkeroita juuriamyöden repiä ylös tämän
myrkyllisimmän luulon, joka on niellyt koko
mailman, että ihmisen, nimittäin, pitää epäilemän Jumalan armosta. Sillä jos epäilemme
olevamme armossa, epäilemme kelpaavamme
Jumalalle Kristuksen tähden, niin me kiellämme Kristuksen lunastaneen meidän, kiellämme
suoraan kaikki hänen hyvät työnsä. Te nuoret
voitte helposti käsittää evankeliumin puhtaan
opin, ja välttää tätä myrkyllistä luuloa, sillä ei
se ole vielä tarttunut teihin.
Joka huutaa: Abba, rakas Isä!
46. Paavali olisi taitanut sanoa: Jumala lähetti Poikansa Hengen meidän sydämmihimme, joka rukoilee: Abba, rakas Isä, mutta ehdon tahdon hän sanoo: joka huutaa, niin antaaksensa tietää kristityn kiusaukset, joka on
vielä heikko, ja heikosti uskoo. Tämän Hengen
huudon hän, Rom. 8: 26, kutsuu sanomattomaksi huokaukseksi. Niin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme, sanoo hän, sillä
empä me tiedä mitään rukoilla, niinkuin tulisi, vaan Henki rukoilee meidän edestämme
sanomattomilla huokauksilla.
47. Mutta sangen voimallinen lohdutus
onpi se, että Paavali sanoo Jumalan lähettäneen Poikansa Hengen meidän sydämmihimme huutamaan: Abba, rakas Isä; samate
Rom. 8, auttamaan meidän heikkouttamme
ja rukoilemaan meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Joka tämän varmaan uskoisi, häneltä ei suinkaan mitään puuttuisi suurimmassakaan ahdistuksessa. Mutta
monet monituiset estävät semmoista uskoa.
Ensin se, että sydämmemme on syntynyt synnistä, sitte, on tämä pahe luonnostaan istutettu
meihin, että epäilemme Jumalan suosiosta
kohtaamme, emme voi varmaan päättää kelpaavamme Jumalalle y. m. Sitä paitsi käy viha-

miehemme, perkele, ympäri, kiljuen ja huutaen: sinä olet syntinen, sentähden on Jumala
sinulle vihainen ja kadottaa sinun ijankaikkisesti. Vastoin näitä kauheimpia ja kärsittämättömiä huutoja ei ole meillä mitään muuta pantavana, kuin paljas sana, joka maalaa Kristuksen silmiimme, synnin, kuolon ja kaiken pahan
voittajana. Mutta semmoisessa taistelussa ja
omantunnon peljätyksissä lujasti rippua hänessä, on työ, on vaiva. Silloin ei ole mitään Kristuksen tuntemista, sillä emme näe häntä, ei
tunne sydän kiusauksessa hänen läsnäoloansa
eikä apuansa, niin aina, silloin Kristuski näkyy
vihaiselta ja hyljänneen meidän. Sitte tuntee
ihminen kiusauksessa synnin voiman, lihan
heikkouden, epäilyksen, tuntee perkeleen tuliset nuolet, kuoleman peljätykset, tuntee Jumalan vihan ja tuomion. Nämät kaikki huutavat
niin väkevästi ja kauhiasti meitä vastaan, ett'ei
meillä enempi muuta näy jäävän osaksemme,
kuin epäilys ja ijankaikkinen kuolema.
48. Mutta keskellä tämmöisiä lain peljätyksiä, synnin pauhinaa, kuoleman vapistuksia
ja perkeleen kiljumista rupee p. Henki (sanoo
Paavali) sydämmessämme huutamaan: Abba,
rakas Isä! Ja hänen huutonsa on paljo voimallisempi, ja murtaa halki lain, synnin, kuoleman, perkeleen y. m. Väkevimmät ja kauhiat
huudot, tunkee läpi pilvet ja taivaan, ja astuu
aina Jumalan korviin y. m. Paavali opettaa siis
näillä sanoilla, hurskaissa vielä olevan heikkoutta. Samate opettaa hän Rom. 8, kussa hän
sanoo: Henki auttaa meidän heikkouttamme. Koska siis voimallisesti tunnemma kaikki
olevan juuri päin vastoin, se on, koska tunnemma enemmän Jumalan olevan vihaisen
kuin leppyisen, silloin p. Henki lähetetään sydämmihimme, ei huokaamaan, ei rukoilemaan,
vaan sangen väkevästi huutamaan Abba, rakas Isä! Ja rukoilemaan Jumalan tahdosta meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta kuinka?
49. Ankarissa peljästyksissä ja omantunnon kamppauksissa tosin käsitämme Kristuksen, ja uskomme hänen Vapahtajaksemme.
Mutta silloin laki enimmästi peljättää, ja synti

hämmästyttää meitä, vihdoin sotii perkelekki
vastaamme kaikilla kureillansa ja tulisilla nuolillansa, ja yrittää kaikin voimin repiä meitä
Kristuksesta, ja temmata meiltä kaiken lohdutuksen. Tässä olemma kaatumaisillamme ja
epäilemäisillämme. Sillä silloin olemma se
särjetty ruoko ja suitseva sydän. Math. 12: 20.
Sillä välin kuitenkin auttaa p. Henki meidän
heikkouttamme, ja rukoilen meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla, ja todistaa meidän hengellemme, että olemma Jumalan lapset. Tällä tavalla mieli peljätyksissä rohvaistaan, juokaa Vapahtajan ja Ylipapin Jesuksen Kristuksen tykö, voittaa lihan heikkouden,
ja käsittää jälleen lohdutuksen ja sanoo: Abba,
rakas Isä! Sen huokauksen, jonka tuskin tunnemma, kutsuu Paavali huudoksi ja sanomattomaksi huokaukseksi, joka täyttää taivaan ja
maan. Sitte hän kutsuu sen Hengenki huudoksi
ja huokaukseksi, kuin p. Henki meissä heikoissa ja kiusatuissa herättää semmoisen huudon
sydämmessämme.
50. Vaikka siis laki, synti, perkele mitä
suurimmasti ja kauhiammasti huutavat meitä
vastaan, jolla muka näkyvät täyttävän taivaan
ja maan, ja huudollansa tukahuttavan meidän
sydämmemme huokauksen, niin eivät he kuitenkaan vahingoita meitä. Sillä jota suuttumattomimmin vihollisemme kannustavat ja rasittavat meitä huudollansa, sitä enemmin huokimme ja käsitämme Kristuksen, rukoilemme häntä sydämmellä ja suulla, ripumme hänessä, ja
uskomme hänen siassamme tulleen lain alaiseksi, lunastaaksensa meitä lain kirouksesta, ja
kukistaaksensa synnin ja kuoleman. Ja näin uskolla Kristuksen käsitettyämme, huudamme
uskossa hänen kauttansa: Abba, rakas Isä! Ja
tämä huutomme on perkeleen huutoa paljon
väkevämpi.
51. Mutta semmoisissa peljästyksissä,
semmoisessa heikkoudessamme emme pidä
huokaustamme huutona, niinpä tuskin havaitsemma sen huokaukseksi. Sillä uskomme, joka
kiusauksessa niin huokaa Kristuksen tykö, on
sangen heikko, mitä tuntemiseemme tulee.
Sentähden emme kuule semmoista huutoa.

Meillä on ainoastansa sana, jonka käsitettyä
tässä kamppauksessa jälleen virkistymme ja
huokaamme, ja tämmöisen huokauksen johonkin määrin tunnemma, mutta huutoa emme
kuule. Mutta hän, sanoo Paavali, joka tutkii sydämmet ymmärtää Hengen mielen. Tämän sydänten tutkian korvissa on halpa huokauksemme (sillä semmoiselta se meistä näyttää) väkevin huuto ja sanomaton huokaus, jonka suhteen lain, synnin, kuoleman, perkeleen, helvetin suurin ja kauhein kiljuminen on mitätön ja
varsin kuulumaton. Ei Paavali sentähden turhaan kutsu hurskaan ahdistetun sydämmen
huokausta Hengen huudoksi ja sanomattomaksi huokaukseksi. Sillä se täyttää koko taivaan,
ja huutaa niin väkevästi, ett'ei enkelitkään
muuta luule kuulevansa, kuin tätä huutoa.
52. Me taas tunnemme perin toista. Meidän luultemme ei tunke meidän matala huokauksemme niin halki pilvein, että Jumala ja
enkelit taivaissa vain sen kuulisivat; ei, vaan
me luulemme, semmenki kiusauksen kestäessä, että perkele kiljuu kauhiasti meitä vastaan,
että taivas ryskää, maa vapisee, kaikki ovat kasaan kaatumaisillaan, että kaikki luodut uhkaavat turmiolla, että helvetti avaa kitansa ja uhkaa niellä meidät mahaansa. Semmoinen tunto
on sydämmessämme, tällaisia kauheita ääniä
kuulemme, sellaisen peljättävän muodon
näemme. Ja tästä sanoo Paavali 2 Kor. 12: 9
että: Kristuksen voima on heikoissa väkevä.
Sillä juuri silloin on Kristus toden kaikkivaltias, silloin hän toden hallitsee ja voittaa meissä, koska niin heikkoja olemme, että tuskin
jaksamme huokata. Kuitenkin sanoo Paavali,
että tämä huokaus on Jumalan korvissa kimakkain huuto, joka täyttää koko taivaan ja maan.
53. Myös Kristus kutsuu, vertauksessa
väärästä tuomarista, tämän hurskaan sydämmen huokauksen huudoksi, jopa semmoiseksi
huudoksi, että se lakkaamata yöt päivät nousee
Jumalan korviin. Hän sanoo: kuulkaat mitä
tämä väärä tuomari sanoo. Eiköstä Jumalan pitäisi valituitansa auttaman, jotka yötä
ja päivää häntä huutavat, pitäisikö hänen
sitä kärsimän? Minä sanon teille: hän aut-

taa heitä pian. Luukk. 18: 6–8. Me, jotka niin
suuressa paavin, hirmuvaltiain ja hurmahengein vainossa ja vastustuksessa, jolla meitä ahdistavat oikialta ja vasemmalta puolelta, emme
osaa muuta, kuin sillä tapaa huokata. Mutta ne
ovatkin olleet tulipummimme ja sota-aseemme, joilla jo niin monta vuotta olemme hajalle
syösneet vastustajaimme hankkeet, ja joilla
olemme alkaneet kukistamaan anttikristuksen
valtakuntaa. Ja sellaiset huokaukset saavat
Kristuksen riennyttämään kunniallisen tulemisensa päivää, koska hän on hävittävä kaikki
herraudet, vallat ja voimat ja laskee vihollisensa jalkainsa ala, amen.
54. Samoin puhuu Herra Mosekselle Punaisen meren rannalla, 2 Mos. 14: 15, sanoen:
mitäs huudat minun tyköni? Ja ei Moses tosiaan huutanut, vaan vapisi ja oli epäilemäisillänsä, sillä hän oli suurimmassa ahdingossa.
Epäuskon näytti hänessä hallitsevan, eikä uskon. Sillä hän näki Israelin kansan suljetuksi
vuorilta kahden puolin, Ekyptin sotajoukolta
takaa ja edestä mereltä, ett'ei kustaan pääsnyt
pakenemaan. Tässä ei tohtinut hän mutistakkaan, kuinka hän siis huusi? Sentähden ei pidä
meidän päättämän sydämmemme tuntemisen
jälkeen, vaan Jumalan sanan jälkeen, joka
opettaa p. Hengen siinä tarkoituksessa lahjoitettavan ahdistetuille, särjetyille, epäileväisille
y. m., että hän heitä rohvaisisi ja lohduttaisi,
ett'eivät kävisi alle käden kiusauksissa ja kaikissa onnettomuuksissa, vaan että ne voittaisivat, ei kuitenkaan paitsi suurimpia peljätyksiä
ja vaivoja.
55. Paavilaiset uneksivat pyhistä, että heillä oli pyhä Henki sillä tapaa, ett'eivät koskaan
tunteneet kiusausta taikka olleet siinä. He puhuivat pyhästä Hengestä järjen jälkeen, niinkuin hurmahengetki nyt. Mutta Paavali sanoo,
että Kristus on heikoissa väkevä, niin myös,
että pyhä Henki auttaa meidän heikkouttamme
ja rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Silloin siis parhain tarvitsemme p. Hengen apua ja lohdutusta, niinkuin
hän juuri silloin onki meitä aivan läsnä, koska
enin heikkoja olemme ja varsin epäilemäisil-

lämme. Jos joku lujalla ja iloisella mielellä
kantaa onnettomuudet, hänessä on p. Henki jo
tehnyt virkansa. Mutta niissä hän sitä paraillaan toimittaa, jotka ovat kovin hämmästyneitä
ja tulleet, niinkuin psalmissa sanotaan, kuoleman oville, niinkuin jo sanoin Moseksesta,
joka näki selvimmän kuoleman edessänsä meressä, ja kuhunka ikänä hän kasvonsa käänsi.
Hän oli siis suurimmassa ahdistuksessa ja
epäilyksessä ja tunsi epäilemätä perkeleen
vahvan äänen huutavan hänelle: koko tämä
kansa menee nyt hukkaan, sillä ei se taida
päästä mihinkään pakoon. Tämän suurimman
onnettomuuden syynä olet yksin sinä, kuin
johdatit kansan pois Ekyptistä. Tähän tuli kansanki huuto, joka sanoi: eikö hautoja ollut
Ekyptissä, ettäs rupesit meitä johdattamaan
korpeen kuolemaan? Meidän olisi parempi
palvella Ekyptiläisiä, kuin kuolla korvessa.
2 Mos. 14: 11, 12. Siinä oli silloin p. Henki
Moseksessa ei mietityllä tavalla, vaan toden
tiestä, ja rukoili hänen puolestansa sanomattomilla huokauksilla, niin että Moses huokasi Jumalan tykö ja sanoi: Herra, sinun käskystäs
johdatin kansan Ekyptistä, riennä siis auttamaan. Tällaisen huokauksen kutsuu raamattu
huudoksi.
56. Näistä olen runsaammin puhunut, selkiästi osottaakseni, mikä pyhän Hengen virka
on, ja koska hän sitä parhain toimittaa. Emme
saa siis kiusauksessa millään muotoa päättää
tästä asiasta tuntemisemme taikka lain, synnin,
perkeleen y. m. huudon jälkeen. Jos tässä seuraamme omaa tuntemistamme, ja uskomme
nämät huudot, niin me tuomitsemma p. Hengen jättäneen meidän varsin avuttomiksi, ja Jumalan kokonaan heittäneen meidän pois kasvoistansa. Silloin vaan paljo enää muistakaamme Paavalin sanovan p. Hengen auttavan meidän heikkouttamme y. m., samate huutavan:
Abba, rakas Isä! se on, herättävän sydämmissämme jonkunlaisen sangen heikon niiskutuksen eli huokauksen, miksi se meistä näyttää,
joka Jumalan korvissa kuitenkin on suurin
huuto ja sanomaton huokaus. Sentähden ripu
kumminki Kristuksessa kaikessa kiusauksessas

ja heikkoudessas ja huokaa. Hän antaa p. Hengen, joka huutaa: Abba, rakas Isä! Ja tämä
halpa huokaus on Jumalan korvissa väkevin
huuto, ja täyttää taivaan ja maan niin, ett'ei Jumala paitsi sitä kuule mitään, ja että se hämmentää kaikkein muitten kappalten kaikki huudot.
57. Huomaa myös, että Paavali sanoo pyhän Hengen rukoilevan kiusauksessa meidän
puolestamme, ei monilla sanoilla, eikä pitkällä
rukouksella, vaan ainoasti huokauksella, kuitenkin sanomattomalla, ja ett'ei hän huuda vahvasti ääneensä monilla kyynelillä ja sano: Jumala, armahda minua y. m., vaan antaa ainoasti tämän huudon ja huokauksen äänen: oi, Isäni! Se on lyhyin sana, mutta sydän sanoo näin:
vaikka ahdingot saartavat minua joka haaralta,
ja olen mielestäni hyljätty ja kokonansa kasvoistas sysätty pois, olen kuitenki lapses, sinä
Kristuksen tähden Isäni, olen rakastettu sen
rakkaan tähden. Sentähden on sanassa Isä, koska se sydämmestä sanotaan, sellainen mainio
puheliaisuus, jommoista Demosthenes, Sisero
ja parhaimmat kaunopuheliaan mailmassa eivät ikänä osanneet lausua. Tätä asiaa ei selitetä
sanoilla, vaan huokauksilla, jota eivät kaikki
puheniekat kaikilla sanoilla voi täsmälleen kuvata, sillä ne ovat sanomattomat.
58. Monin tavoin olen osottanut, että kristityn ihmisen tulee varmaan päättää olevansa
Jumalan armossa ja että hänen sydämmessään
on pyhän Hengen huuto. Tätä olen tehnyt sentähden, että oppisimme kokonansa hyljäämään
koko paavikunnan myrkyllisimmän luulon,
että ihmisen pitää oleman epätiedossa, jos hänellä on Jumalan armoa. Jos tämä luulo pitää
paikkansa on Kristus varsin hyödytön meille.
Sillä joka epäilee Jumalan armosta, hänen täytyy epäillä Jumalan lupauksistaki ja seuraavaisesti myös Jumalan armotahdosta, Kristuksen
hyvistä töistä, nimittäin että hän syntyi, kärsi,
kuoli, nousi ylös y. m. meidän hyväksemme.
Mutta suurempaa häpäsemistä Jumalaa kohtaan ei ole, kuin kieltää hänen lupauksensa,
kieltää itse Jumalan, Kristuksen y. m. Sentähden oli, en sano suurin tyhmyys, vaan jumalat-

tomuus, että munkit niin suurella huolella haukuttelivat nuorisoa, poikasia ja naisia, luostareihin jumalisuuden harjoituksiin ja, niinkuin
he nimittivät, pyhiin säätyihin, niinkuin muka
varmimpaan autuuden tilaan, ja käskivät kuitenki sitte haukuteltuja epäilemään Jumalan armosta. Sitte kutsui paavi koko ihmissuvun
kuulemaan Romin pyhää seurakuntaa, kutsuen
sen muka pyhäksi tilaksi, jossa varmaan saisivat autuuden, mutta käski kuitenki sitte hänen
lakinsa noudattajia epäilemään. Anttikristuksen valtakunta siis ensin ylistää ja kehuu lakeinsa, säätyinsä, munkki-ohjeittensa y. m.
muka pyhyyttä ja lupaa niiden pitäjille taatun
autuuden. Sitte koska kurjat ihmisraukat ovat
kauvan vaivanneet ruumiitansa valvomisilla,
paastoomisella y. m. ihmissääntöin määräyksen jälkeen, niin on näistä kaikista heillä ainoana voittona, ett'eivät tiedä, jos tällainen heidän kuuliaisuutensa kelpaa Jumalalle, taikka
ei. Näin on saatana tehnyt kauhiaa pilkkaa paavin kautta sieluin surmaksi, sentähden onki
paavikunta omaintuntoin totisin kiristyspenkki
ja itse perkeleen valtakunta.
59. Mutta pystyssä pitääksensä ja vahvistaaksensa tätä myrkyllistä erehdystä käyttivät
he seuraavaa Salomonin lausetta: vanhurskaat ja viisaat ja heidän tekonsa ovat Jumalan kädessä: eikä ihminen tiedä kenenkään
rakkautta eli vihaa kaikissa, kuin hänen
edessänsä on, Sal. Saarn. 9: 1. Tämän lauseen
ymmärtävät toiset tulevasta, toiset nykyisestä
Jumalan vihasta, mutta kumpikaan ei ymmärrä
Salomonia, joka ei tässä ensinkään puhu siitä,
kuin he uneksivat. Sitte tarkoittaa koko pyhä
raamattu semmenki sitä, ett'emme epäilisi,
vaan varmaan toivoisimme, turvaisimme ja uskoisimme, että Jumala on laupias, hyvä, kärsiväinen, eikä valehtelia ja petturi, vaan uskollinen ja totinen, joka pitää lupauksensa, jopa on
lupauksensa täyttänytkin, antaen ainoan Poikansa kuolemaan synteimme edestä, että jokainen, kuin uskoo hänen päällensä, ei pidä
hukkuman, mutta ijankaikkisen elämän
saaman, Joh. 3: 16. Siinähän ei saata olla siaa
epäilemään Jumalaa sovitetuksi ja sielustansa

meihin mieltyväksi, ja että Jumalan viha on
kadonnut, koska hän sallii oman Poikansa
kuolla meidän edestämme. Vaikka nyt koko
evankeliumi kaikin paikoin ja usein sitä tyrkyttää meille, ei se kuitenkaan mitään hyödytä.
Tämä yksi Salomonin väärin ymmärretty lause
oli suuremmasta arvosta, semmenki niiden
munkkien mielestä, jotka olivat jumalisuusharjoituksissa kiivaampia, kuin koko raamatun
kaikki lupaukset ja lohdutukset ja kuin itse
Kristuskin. He siis käyttivät raamattua väärin
omaksi turmioksensa ja kärsivät syystä vanhurskaat rangaistukset raamatun ylönkatsomisen ja evankeliumin hyljäämisen tähden.
60. Tämän tietää on hyödyllinen meille,
ensiksi sentähden, että paaviset kaunistelevat
itseänsä, juuri kuin eivät olisi koskaan mitään
pahaa tehneet. Meidän on siis todeksi näyttäminen heidän omat kauhistuksensa, joita lukemattomia ovat kautta koko mailman levittäneet, niinkuin heidän kirjansa todistavat, joista
vielä on epälukuisia jäljellä juuri tästä asiasta;
sitte myös tullaksemme visseiksi siitä, että
meillä on puhdas ja totinen evankeliumin oppi,
jonka visseydestä paavikunta ei suinkaan tohdi
kerskata. Ja jos siellä olisivatki kaikki olemassa eheinä, voittaa tämä epätiedon kummitus
kuitenki kaikki kummitukset, ja vaikka nämät
Kristuksen viholliset julkisesti opettavat epätaattavia, käskein omiatuntoja epäilemään,
ovat he kuitenki niin täynnä saatanan raivoa,
että kiroovat ja tappavat ihan huolettomasti
villioppisina ja juuri kuin olisivat vissimmät
opistansa meitä, jotka erkanemme heistä ja
opetamme sitä kuin on vissiä ja taattua.
61. Kiittäkäämme siis Jumalaa, että olemme vapahdetut sellaisesta epätiedon kummituksesta, ja että varmaan saatamme päättää pyhän Hengen huutavan ja sanomattoman huokauksen nostavan sydämmistämme. Ja tämä on
visseytemme perustus: evankeliumi käskee
meitä katsomaan ei hyviä tekojamme ja täydellisyyttämme, vaan Jumalaa, joka lupaa, ja välimiestä Kristusta. Paavi sitä vastaan käskee
meitä katsomaan ei lupaavaa Jumalaa, ei ylipappia Kristusta, vaan omia töitämme ja an-

sioitamme. Siitähän varmaan seuraa epäilys ja
epäusko, edellisessä tapauksessa taas hengen
visseys ja ilo, kuin ripun Jumalassa, joka ei taida valehdella. Sillä hän sanoo: minä annan
Poikani kuolemaan, pelastaaksensa sinua verellänsä synneistä ja kuolemasta. Siinä en taida
epäillä, jollen juuri kokonansa kiellä Jumalaa.
Ja tästä syystä on meidän autuusoppimme vissi, se tempaa meidän pois itseämme katselemisesta, ja asettaa meidän pois itsestämme, ettemme luottaisi voimiimme, omaantuntoon,
tuntemiseemme, personaamme, töihimme,
vaan että luottaisimme ulkona meistä olevaan,
tietysti Jumalan lupaukseen ja totuuteen, joka
ei taida pettää. Tätä ei paavi tiedä, sentähden
hän jumalattomasti lörpöttää hulluin seuraajainsa kanssa, ett'ei kukaan tiedä, ei vanhurskaatkaan ja viisaat, jos ovat mahdollisia rakkauteen y. m. Mutta jos ovat vanhurskaita ja
viisaita, niin ainaki tietävät, että Jumala rakastaa heitä; muutoin eivät ole vanhurskaita eikä
viisaita.
62. Muutoin ei puhu tämä Salomonin lause ollenkaan Jumalan vihasta taikka rakkaudesta ihmisiä kohtaan, vaan kuinka täällä
maallisessa elämässä ihmiset ovat kiittämättömiä. Sillä niin suuri on mailman nurjuus ja
kiittämättömyys, että se usein kostaa hyvät
työt pahalla ja kohtelee välistä hyväntekiöitänsä sangen sopimattomasti. Niin ajettiin David,
pyhä mies ja paras kuningas valtakunnasta;
profeetat, Kristus, apostolit surmattiin; ja kaikkein pakanainki historiat todistavat että monta
isänmaan suhteen erinomattain ansioitunutta
miestä on ajettu omilta maalaisiltansa maan
kulkeuteen ja siellä kurjuudessa eläneet, muutamat myös häpiällisesti vankeudessa hukkuneetkin. Tästä ei puhu siis Salomoni omastatunnosta, jolla on asioimista Jumalan kanssa,
taikka Jumalan rakkaudesta eli tuomiosta, vaan
ihmisten tuomioista ja päätöksistä keskenänsä,
ikään kuin sanoisi: moni on vanhurskas ja viisas, joiden kautta Jumala vaikuttaa paljo hyvää, ja toimittaa ihmisille rauhan, mutta sen
tunnustavat ihmiset niin perin huonosti, että
usein kantavat sellaisille miehille pahimman

kiitoksen heidän parhaimmista töistänsä. Vaikka siis joku ihminen tekisi kaikki hyvin parhain päin, ei tiedä hän kuitenkaan, kumman
hän ahkeruudellansa ja uskollisuudellansa ihmisiltä ansaitsee, vihan vaiko rakkauden.
63. Niin mekin. Koska luulimme voittavamme kansalaistemme rakkauden, saarnaamisestamme heille rauhan, elämän ja autuuden
evankeliumia, niin voitimme rakkauden verosta katkerimman vihan. Moni mieltyi ensin oppiimme jaotti sen ahneesti vastaan. Näistä luulimme saavamme ystäviä ja veljiä, jotka meidän kanssamme yksimielisinä istuttaisivat ja
levittäisivät muille tätä oppia. Mutta nyt havaitsemme, että ovat vääriä veljiä ja ankarimpia vihollisiamme, jotka kylvävät erehdyksiä,
ja kääntävät nurin ja turmelevat sen, kuin me
puhtaasti ja uskollisesti opetamme, ja herättävät seurakunnassa pahimpia pahennuksia. Jokainen siis, joka hyvin ja uskollisesti toimittaa
virkansa, olkoon missä säädyssä tahtonsa, ja
niittää hyvistä töistänsä ihmisiltä kiittämättömyyttä, älköön sentähden itseänsä kuoliaksi
murehtiko, vaan sanokoon Kristuksen kanssa:
he vihasivat minua ilman syytä, Joh. 15: 25,
ja Davidin kanssa: että minä heitä rakastan,
ovat he minua vastaan; mutta minä rukoilen, Ps. 109: 4.
64. Paavi on siis jumalattomalla opillansa,
että ihmisten pitää epäilemän Jumalan rakkaudesta kohtaansa, hävittänyt seurakunnasta Jumalan ja kaikki lupaukset, pimittänyt Kristuksen hyvät työt ja tyhjäksi tehnyt koko evankeliumin. Nämät haitat siellä kieltämätä seuraavat, kuin ihmiset turvaavat ei Jumalan lupauksiin, vaan töihinsä ja ansioihinsa. Kussa tämä
tapahtuu, siellä on ihmiselle mahdotonta olla
vissin Jumalan tahdosta, niin, hänen täytyy
aina olla siitä epätietoisen ja viimein epäillä.
Koskaan et saata nähdä, mitä Jumala tahtoo,
mihin hän mielistyy, paitsi hänen sanastansa.
Se visseyttää meitä siitä, että Jumala on heittänyt pois kaiken vihansa ja vainonsa meitä vastaan, koska on antanut ainoan Poikansakki
meidän synteimme edestä y. m., joita ei hän
olisi antanut meille, jollei hän olisi rakastanut

meitä. Sellaisilla epälukuisilla todistuksilla
rakkaudestansa meitä kohtaan yllättää Jumala
meitä. Me hyljäämme sentähden tämän epätiedon turmion, jolla paavi on saastuttanut koko
seurakunnan, ja päätämme, että Jumala varmaan on armollinen meille, että kelpaamme
hänelle, että hän pitää huolta meistä Kristuksen tähden, että meillä on pyhä Henki, joka rukoilee meidän edestämme huudollansa ja sanomattomalla huokauksellansa.
65. Mutta silloin on tämä huuto ja huokaus
olemassa, koska kiusauksessa kutsut Jumalan,
ei hirmuvaltiaksi, eikä vihastuneeksi tuomariksi ja kiduttajaksi, vaan Isäksi, vaikka tämä
huokaaminen on hieno ja salattu, että sen tuskin tunnet. Sillä ei omatunto, koska se totisissa
peljästyksissä taistelee Jumalan kanssa, ole tottunut kutsumaan Jumalaa Isäksi, vaan, sanon
minä, vihastuneeksi ja julmaksi hirmuvallaksi
ja tuomariksi, ja tällainen huuto, jonka saatana
istuttaa sydämmeen, voittaa pyhän Hengen äänen ja tunnetaan aivan elävästi. Silloin on Jumala mielestämme hyljännyt meidän ja tahtoo
sysätä helvettiin. Samoin valittavat pyhät usein
psalmeissa: minä olen sinun silmäis edestä
sysätty pois, Ps. 31: 23; minä olen niinkuin
rikottu astia, 31: 13. Tämä ei totta ole huokaus, joka sanoo: Isä, vaan kiljuna vihasta Jumalaa vastaan, joka vahvasti huutaa: ankara
tuomari, julma piiskuri y. m. Nyt on aika, että
käännät silmäs pois laista, töistä, omantunnon
tuntemisesta ja käsität uskolla lupauksen, se
on, armon ja elämän sanan, joka taas oijentaa
omantunnon, niin että se rupee huokaamaan ja
sanomaan: vaikka laki kuinkaki kannustaisi,
synti peljättäisi ja kuolema, kuitenki lupaat
sinä, Jumala, armon, vanhurskauden ja ijankaikkisen elämän Kristuksen tähden; näin synnyttää lupaus tällaisen huokauksen: Abba, rakas Isä!
66. Se tapaus, että toinen näistä sanoista
Abba on hebrean kieltä ja toinen (πατήρ) Isä
on greikan kieltä, on saattanut muutamat selittämään sen niin, että Paavali on tahtonut Juutalaisista ja pakanoista kootun seurakunnan
vuoksi, jotka erisanalla kielensä mukaan kut-

suvat Jumalan Isäksi, panna tähän kuitenki nämät molemmat nimet, osottamaan, että kumpasenki huokaus on yksi ja sama, koska kumpanenki huutaa: Abba, rakas Isä. Sellainen
selitys ei ole, mielestäni, sopimaton.
7 v. Niin ei sillen ole orja, vaan poika.
67. Tämä on huuto ja päätös, ikään kuin
tahtoisi hän sanoa: koska nyt evankeliumin
kautta saamme p. Hengen, jonka kautta huudamme: Abba, rakas Isä, niin on taivaassa
varmaan päätetty, että ei sillen enää pidä oleman orjuutta, vaan sula vapaus ja lastenoikeus.
Kuka sen toimittaa? Se huokaus. Kuinka? Isä
lahjoittaa minulle lupauksensa jälkeen armon
ja tulee minulle Isäksi; minun tulee ainoastansa se ottaa vastaan. Se tapahtuu niin, että minä
tällä huokauksella huudan ja lapsellisella sydämmellä suostun tähän nimitykseen: rakas
Isä. Silloin tulevat Isä ja Poika yhtenä ja pidetään häät ilman mitäkään valmistusta tai komeutta. Se on, tähän väliin ei tule mikään laki,
tässä ei mitään työtä vaadita; sillä mitäpä tekisi
ihminen semmoisissa peljästyksissä ja kauhiassa kiusausten pimeydessä, vaan tässä on ainoastaan Isä, joka lupaa, ja kutsuu minun pojaksensa Kristuksen kautta, joka on tehty lain
alaiseksi; ja minä, joka omistan ja vastaan tällä huokauksella, sanoen: rakas Isä. Tässä ei
ole yhtään vaatimusta, vaan ainoastansa tämä
lapsen huokaus, joka kiusauksessaki käsittää
uskalluksen, ja sanoo: sinä lupaat ja Kristuksen tähden kutsut minun lapseksi, ja minä
otan vastaan ja kutsun sinun Isäksi. Tämä varmaan on suoraan töitä paitsi tulla lapseksi.
Mutta näitä ei ymmärretä ilman koettelemusta.
68. Paavali tarkoittaa sanalla orja tässä
toista, kuin ylähällä 3: 28, kussa hän sanoi:
tässä ei ole orja eli vapaa. Tässä hän kutsuu
lain orjaksi sen, joka on lain alainen, niinkuin
vähää ennenki: me olimme vaaditut orjuuteen ulkonaisten säätyin ala. Orja tässä paikassa on sentähden, Paavalin mielen jälkeen,
se joka on viallinen lakiin ja sen alla sidottu,
syypää Jumalan vihaan ja kuolemaan, katsomaan ja pitämään Jumalaa, ei armeliaana Isänä, vaan kiusaajana, vihollisena ja tirannina.

Tämä varmaan on olla Babelin orjuudessa ja
vankeudessa, ja siinä ankarimmasti vaivattaa.
Sillä laki ei vapahda synnistä ja kuolemasta,
vaan ilmoittaa synnin ja suurentaa sen ja vaikuttaa vihan. Semmoinen orjuus, sanoo Paavali, lakkasi nyt, se ei enää rasita eikä sureta
meitä. Paavali tarkoittaen personaa sanoo: ei
sillen orja. Mutta lause tulee selvemmäksi, jos
sen otamme yleisesti tähän suuntaan: ei Kristuksessa ole orjuutta, vaan sula lasten oikeus;
sillä uskon tullessa lakkaa orjuus, kuten hän
ylähällä 3: 25 sanoo.
69. Mutta jos me Kristuksen Hengen kautta, joka sydämmissämme huutaa: Abba, rakas
Isä, olemme lapsia, emmekä enää orjia, niin
siitä varmaan seuraa, että olemme vapautetut
ei ainoasti paavin hirviöistä ja ihmissääntöin
jumalattomuuksista, vaan myös kaikesta Jumalanki lain vallasta ja tuomio-alasta. Älkäämme
siis salliko lain millään ehdolla hallita omassatunnossamme, saatikka paavin turhilla uhkauksillansa ja peljätyksillänsä. Hän kyllä kiljuu
kuin jalopeura ainaki (Ilm. 10: 3), sanoen kaikkein hänen laillensa tottelemattomain vetävän
niskoillensa Jumalan kaikkivaltiaan ja autuain
apostolein y. m. vihan, mutta tässä varustaa
Paavali meitä hänen kiljumistansa vastaan ja
lohduttaa, sanoen: ei sillen orja, vaan poika.
Ota tämä lohdutus uskolla omakses ja sano:
laki, sinun hirmuisuudellas ei ole siaa sillä istuimella, jolla Kristus, Herrani istuu. Tässä en
kuule sinua (saatikka sinun kummituksias, sinä
anttikristus), sillä olen vapa ja poika, jonka ei
ole tarvis olla orjuudessa eli lain orjana. Älköön siis astuko Moses (saatikka paavi) lakinensa morsiusvuoteelle maata, se on, hallitsemaan omaatuntoa, jonka Kristus lunasti laista,
ett'ei se sillen olisi vaadittu orjuuteen. Orjat
jääkööt aasin kanssa laaksoon, Isakki yksin
isänsä Abrahamin kanssa, astukoon vuorelle,
se on, laki tosiaan hallitkoon ruumista ja vanhaa Aatamia, joka olkoon alin alainen, ja sallikoon kuormaa päällensä pantaa, sallikoon lain
harjoittaa ja vaivata itseänsä, hänelle laki määrätköön, mitä pitää tekemänsä, mitä kärsimänsä, kuinka eläköön yhdessä ihmisten kanssa.

Mutta vuodetta, kussa Kristuksen yksin tulee
levätä ja maata, älköön (laki) saastuttako, se
on, älköön hämmästyttäkö omaatuntoa; sillä
sen pitää ylkänsä Kristuksen kanssa elämän
vapauden ja lasten oikeuden valtakunnassa.
70. Jos siis, sanoo apostoli, Kristuksen
Hengen kautta huudatte: Abba, rakas Isä!
Niin olette varmaan vapaita ja lapsia, eikä orjia, ja siis myös ilman lakia, ilman syntiä, ilman kuolemaa, se on, autuita ja ilman vähintäkään pahaa. Lapsen oikeus tuottaa siis muassansa ijankaikkisen valtakunnan ja koko taivaallisen perinnön. Mutta kuinka suuri tämän
lahjan jalous ja kunnia on, sitä ei voi ihmisen
mieli tässä elämässä käsittää, saatikka lausua.
Sillä välin katselemme sitä juuri kuin peilistä,
ja meillä on tämä hieno huokaus ja halpa usko,
joka nojaa paljaaseen sanaan ja lupaavan Kristuksen ääneen. Mitä siis tuntemiseemme tulee,
on tämä lahja vähänen keskipiste, mutta itsessänsä on se suurin ja ääretön ympyrä. Niin on
kristityllä tykönänsä suurin ja ääretön lahja,
mutta hänen nähtensä ja luultensa on se aivan
vähänen ja rajoitettu. Älkäämme siis mitatko
tätä lahjaa ihmisjärjen ja tunnon mitalla, vaan
toisella mitalla, tietysti Jumalan lupauksella,
jonka, niinkuin hän itsekkin on mittaamaton,
lupauskin on mittaamaton, vaikka se sillä välin
olisiki suljettu ahtaaseen piiriin, ja niin sanoakseni halpaan sanaan, joka on näköänsä
pieni kuin keskipiste ympyrässä. Nyt näemme
keskipisteen, kerta saamme nähdä kehänkin.
Siis ei ole jäljellä enää mitään, joka voisi kannustaa, peljättää ja sitoa omantunnon. Ei ole
enää orjuutta, vaan lapsen oikeus, josta meillä
on hyvänä ei ainoasti vapaus laista, synnistä ja
kuolemasta, vaan ijankaikkisen elämän perintöki, niinkuin seuraa:
Mutta jos poika, niin myös Jumalan perillinen Kristuksen kautta.
71. Sillä joka on lapsi, hänen täytyy olla
perillisenkin; sillä syntymisestä tulee myös perintöoikeus. Ei työ, eikä ansio tuo hänelle perintöä, vaan syntymys. Perintö ei tule siis ansiosta, vaan että hän kärsii sen itsellensä tapahtuvan, se on, että hän syntyy, eikä synnytä, ei

tee työtä, ei kanna surua y. m., se tekee hänen
perilliseksi. Sillä hän ei vaikuta syntymistänsä,
vaan ainoastansa sallii synnytettävänsä. Samate emmekän ansiosta tule ijankaikkisten tavarain, synneistä päästön, vanhurskauden, ylösnousemisen kunnian ja ijankaikkisen elämän
perillisiksi, vaan sallimme ne meille annettavan. Ei mikään tässä ole välittäjä, usko yksinänsä käsittää taritun lupauksen. Niinkuin siis
lapsi maallisesti ainoastansa syntymisen kautta
tulee perilliseksi, niin tässäkin usko yksin tekee Jumalan lapsiksi ne, jotka ovat syntyneet
sanasta, joka on se jumalallinen kohtu, jossa
sikiämme, jossa me kannetaan, josta synnymme, jolta kasvatetaan y. m. Tällä syntymisellä,
tällä sallimisella, että sallimme tehtävämme ja
valmistettavamme uudeksi luontokappaleeksi
uskon kautta sanaan, tulemme kristityiksi, Jumalan lapsiksi ja perillisiksi Kristuksen kautta.
Mutta kuin olemme perilliset, niin olemme
myös vapaat synnistä, perkeleestä y. m., ja
omistamme vanhurskauden ja ijankaikkisen
elämän.
72. Mutta kaiken ymmärryksen yli käy
tämä hänen lauseensa: he ovat perilliset, ei
varmaan äveriäimmän ja mahtavimman kuninkaan eli keisarin, ei mailman, vaan kaikkivaltiaan Jumalan ja kaikkein Luojan. Tämä perintömme on siis sanomaton, niinkuin Paavali,
2 Kor. 9: 15 sanoo. Joka nyt vahvalla ja järkähtämättömällä uskolla voisi uskoa ja ymmärtää sen asian suuruuden, että hän on Jumalan lapsi ja perillinen, hän pitäisi kaikkein
mailman valtakuntain vallan ja rikkaudet rikkana ja raiskana tämän taivaallisen perinnön
rinnalla. Kaikki mailman korkeus ja kunnia
olisi hänelle inhoksi, ja jota suurempi mailman
komeus ja korska olisi, sitä enemmin vihaisi
hän sitä, suorimmin, kaikki jota mailma parahiten ihmettelisi ja ylistäisi, se kaikki olisi hänen silmissänsä haiseva loka. Mitä kuitenkaan
on koko mailma voiminensa, tavaroinensa ja
kunnioinensa Jumalan suhteen, jonka perillinen ja lapsi hän on? Sitte hän sydämmestänsä
soisi Paavalin kanssa täältä eriävänsä, ja olevansa Kristuksen kanssa, eikä mikään olisi hä-

nelle otollisempi, kuin varhainen kuolema, sitä
hän syleilisi iloisimpana rauhana. Sillä hän tietäisi sen kaikkein vaivainsa lopuksi, ja sen
kautta tulevansa perintöönsä y. m. Niin aina,
tämän täydellisesti uskova ihminen ei jäisi
kauvaksi tänne elämään, vaan sanomaton ilo
sammuttaisi pian hänen elämänsä.
73. Mutta jäsentemme laki, joka sotii mielemme lakia vastaan, ei salli uskomme olevan
täydellisen. Me tarvitsemme sentähden p. Hengen apua ja lohdutusta, joka ahdistuksissa rukoilisi puolestamme sanomattomalla huokauksella, niinkuin ylähällä sanottiin. Lihassakin istuu vielä synti, joka saattaa omantunnon levottomaksi, ja estää uskoa, niin ettemme taida
ilolla katsella ja ikävöitä näitä taivaallisia aarteita, jotka Jumala Kristuksen kautta lahjoitti
meille. Tällaisen lihan sodan Henkeä vastaan
tunsi Paavaliki, koska hän sanoo: minä viheliäinen ihminen, kuka päästää minun tästä
kuoleman ruumiista? (Rom. 7: 24). Hän
syyttää ruumistansa, jota oli velvollinen rakastamaan, ja antaa sille toden pahimman nimen,
kutsuen sen kuolemaksensa, ikänä kuin sanoisi: ruumiini vaivaa ja rasittaa minua enemmän,
kuin itse kuolema. Sillä se hämmensi hänessä
tätä Hengen iloa, ei hänelläkään ollut aina suloisia ja iloisia ajatuksia tulevasta taivaallisesta
perinnöstä, vaan hän tunsi välistä hengessänsä
murhetta, peljästystä y. m.
74. Tästä on hyvin selvä, kuinka korkia
asia usko on, jota ei niin helposti ja äkkiä opita
ja käsitetä, kuin ravitut ja äköttävät henget
uneksivat, jotka kerralla nielasevat kaikki tyyni, mitä raamatussa on. Lihan heikkous ja riita
henkeä vastaan pyhissä yllinkyllin todistaa,
kuinka heikko usko vielä heissäkin on. Sillä
täydellinen usko heti toisi täydellisen ylenkatseen ja inhon nykyistä elämää kohtaan. Jos
voisimme käsittää ja varmaan päättää Jumalan
olevan Isämme, ja meidän hänen lapsensa ja
perillisensä, niin totisesti mailma ynnä kaiken
korskansa kanssa halvenisi meille, samate
myös sen vanhurskaus, viisaus, voima, kaikki
kuninkaan kruunut, tavarat, hekumat y. m.
Emme niin surisi ruu'asta, emme niin kiinnit-

täisi sydämmitämme maallisiin kappaliin, emmekä uskaltaisi nykyisiin, heittäisi mieltämme
hyljättäviin ja epäilisi, vaan tekisimme kaikki
suurimmalla rakkaudella, nöyryydellä, kärsivällisyydellä. (Villioppiset kyllä niistä kerskaavat, mutta ei kukaan ihminen ole heitä julmempi, ylpeempi ja kärsimättömämpi.) Mutta
nyt teemme juuri päin vastoin, sillä liha on
vielä väkevä, mutta usko on heikko, ja henki
on heikko. Oikein sentähden Paavali sanoo
meidän saaneen vaan tässä elämässä vasta
Hengen esikoiset, mutta siellä omistavamme
kymmenekset.
Kristuksen kautta.
75. Kristus on alati Paavalin suussa. Häntä ei voi hän unohtaa. Sillä hän näkee ennakolta, ettei kukaan olisi vähemmän tunnettu mailmassa, ja niiltäkään, jotka tunnustavat olevansa kristityitä, kuin Kristus ja hänen evankeliuminsa. Sentähden hän myös yhtäpäätä terottaa
yhtä ja samaa ja asettaa hänen silmäimme
eteen. Ja niin usein kuin hän puhuu armosta,
vanhurskaudesta, lupauksesta, lapseksi ottamisesta ja perinnöstä, on hänellä tapana lisätä:
Kristuksessa taikka Kristuksen kautta. Sillä
hän myös salaa tarkoittaa lakia, ikään kuin sanoisi: niitä saamme ei lain taikka lain töiden
kautta, vaan yksin Kristuksen kautta.
8 ja 9 v. Mutta sillä ajalla, koska ette
Jumalata tunteneet, palvelitta te niitä, jotka
ei luonnostansa jumalat olleetkan. Mutta
nyt, sittekuin te Jumalan tunnetta, ja tosin
enemmin Jumalalta tutut oletta, kuinka te
siis teitänne käännätte jälleen heikkoihin ja
köyhiin säätyihin, joita te vasta uudesta palvella tahdotta?
76. Tämä on apostolin todistuksen päätös
tässä epistolassa. Sitte aina epistolan loppuun
asti ei hän paljo väännehdi, vaan antaa käskyjä
elämästä. Hän nuhtelee kuitenkin ensin Galatalaisia ja on kovin suuttunut, että he niin pian ja
helposti antoivat sydämmistänsä reväistä tämän jumalallisen ja taivaallisen opin, ikään
kuin sanoisi: teidän opettajanne tahtovat saattaa teitä lain orjuuteen, jota en minä tehnyt,
mutta minun oppini kutsui teidän pimeydestä

ja Jumalan tuntemattomuudesta ihmeelliseen
valkeuteen ja Jumalan tuntoon. Minä vapautin
teidän orjuudesta ja siirsin Jumalan lasten vapauteen, en niin, että saarnasin teille lain töitä
ja ihmisten ansioita, vaan Jumalan armoa ja
vanhurskautta ja taivaallisten ja ijankaikkisten
tavarain lahjoitusta Kristuksen kautta. Miksi
siis, asiain tällä kannalla ollessa, niin helposti
hyljäsitte valkeuden ja palasitte pimeyteen?
Miksi niin helposti sallitte palauttaa itseänne
armosta lakiin, vapaudesta orjuuteen?
77. Tässä jälleen näemmä, josta ylähälläki
varasin, että sangen helposti lankeemme uskosta, jonka Galatalaisten esimerkki todistaa.
Sen todistaa sakramentin riivaajain, kasteenkertojain y. m. Esimerkki. Alati ja sangen ahkeraan teroitamme, yritämme ja selitämme
saarnaamisella, lukemisella ja kirjoittamisella
uskonoppia ja eroitamme puhtaimmasti evankeliumin laista, mutta vähän sillä kuitenkin
toimitamme. Syy on perkeleen, joka on ihmeellinen mestari pettämään ihmisiä. Hän ei
voi mitään vähemmän kärsiä, kuin että oikein
tunnemme armon ja uskomme Kristuksen
päälle. Reväistäksensä siis Kristuksen silmistämme ja sydämmestämme, asettaa hän eteemme muita muotokuvia, joilla hän vähittäin
saattaa ihmiset uskosta ja armon tunnosta riitelemään laista. Kussa hän on sen aikoin saanut,
sieltä on Kristus pois. Sentähden ei Paavali
suotta melkein joka värsyssä teroita Kristusta,
suotta ei hän niin puhtaasti opeta uskon oppia,
jolle yksin hän omistaa vanhurskauden, ja päin
vastoin kieltää sitä lailla olevan, ja osottaa sen
vaikuttavan juuri päin vastoin, matkaansaattavan nimittäin vihaa ja enentävän syntiä y. m.
Mielellänsä tahtoisi hän saattaa meitä siihen
mieleen, ettemme sallisi temmata sydämmestämme Kristusta, ettei morsian laskisi ylkää
sylistänsä, vaan rippuisi alati hänessä. Niin
kauvan kuin ylkä on saatavilla, ei ole yhtään
hätää, vaan silloin on meillä huokaus, Isän
suosio, lapsen oikeus ja perintö.
78. Mutta minkätähden sanoo Paavali Galatian asujanten kääntyneen heikkoin ja köyhiin säätyihin, se on, lakiin, kuin ei heillä kui-

tenkaan koskaan ollut lakia, (vaikka hän kirjoittaa Juutalaisillekkin, niinkuin jälestä päin
kuulemme) sillä he olivat pakanoita? Eli miks'ei hän pikemmin kirjoita näin: muinan, koska
ette Jumalaa tunteneet, palvelitte te niitä, jotka
ei luonnostansa jumalia olleetkan, mutta nyt,
sittekuin te Jumalan tunnette, mintähden olette
hyljättyänne Jumalan, palainneet jälleen epäjumalain palvelukseen? Lieneekö se Paavalin
mielestä yhtä paljo, langeta lupauksesta lakiin,
uskosta töihin, ja palvella niitä jumalia, jotka
luonnostaan ei jumalia olekkaan? Vastaus:
kuka ikänänsä kadottaa vanhurskauttamisen
opin, hän ei tunne Jumalaa, ja on siis epäjumalan palvelia. Se on siis yhtäpaljo, jos hän sittemmin kääntyy joko lakiin taikka epäjumalain
palvelukseen, yhtäpaljo, jos häntä kutsutaan
munkiksi, taikka Turkiksi, Juutalaiseksi, kasteenkertojaksi y. m. Sillä kuin tämä oppi on
kadonnut, jää jäljelle vaan sula erehdys, ulkokullaisuus, jumalattomuus, epäjumalainpalvelus, vaikka se sitte näyttäisi sulimmaksi totuudeksi, Jumalan palvelukseksi, pyhyydeksi y.
m.
79. Syynä on tämä: Jumala ei tahdo eikä
taida tulla muutoin tunnetuksi, kuin Kristuksen
kautta, niinkuin, Joh. 1: 18, sanotaan: ainokainen Poika, joka on Isän helmassa, hän ilmoitti meille. Hän on luvattu Abrahamin siemen, johonka Jumala on kiinnittänyt kaikki lupauksensa. Siitä syystä on Kristus yksin välimies ja, niin sanoakseni, peili, jossa näemme
Jumalan, se on, opimme tuntemaan hänen armotahtonsa. Sillä Kristuksessa näemme, ett'ei
Jumala ole kiukkuinen vaatia ja tuomari, vaan
suopea ja lempeä Isä, joka, siunataksensa meitä, se on, vapahtaaksensa meitä laista, synnistä,
kuolemasta ja kaikesta pahasta ja lahjoittaaksensa meille armon, vanhurskauden ja ijankaikkisen elämän, ei säästänyt ainokaista Poikaansakkaan, vaan antoi hänen ulos meidän
kaikkein edestämme. Tämä on varma ja totinen Jumalan tunto ja jumalallinen visseys,
joka ei petä, vaan kuvaa Jumalan eteemme
omaisimmassa muodossansa, jota paitsi hän ei
olekkaan Jumala.

80. Joka poikkee tästä tuntemisesta, hänen
täytyy käsittää Jumalasta tällaisia ajatuksia:
minä säädän tämän taikka toisen palveluksen,
otan sen eli tämän munkkisäädyn, valitsen sen
taikka tämän työn tehdäkseni, ja palvelen niin
Jumalaa. Varmaan katsoo hän sitä ja mielistyy
siihen, ja antaa minulle niiden tähden ijankaikkisen elämän. Sillä hän on laupias ja hyvä,
joka antaa kaikkea hyvää mahdottomillekkin
ja kiittämättömille, paljo mielemmin on hän
lahjoittava minulle niin monista ja suurista hyvistä töistäni ja ansioista armonsa ja ijankaikkisen elämän. Tämä on suurin viisaus, vanhurskaus ja jumalisuus, johonka järki voi
nousta, ja se onkin kaikkein pakanain, paavisten, Juutalaisten, Mahomettisten, lahkolaisten
y. m. Yhteinen omaisuus. Korkiammalle eivät
pääse, kuin fariseus evankeliumissa, he eivät
tunne kristillistä eli uskon vanhurskautta. Sillä
ei luonnollinen ihminen ymmärrä niitä, kuin
Jumalan Hengen ovat. Niin myös: ei ole yhtäkään ymmärtäväistä, joka etsii Jumalaa. Sentähden ei ole myös yhtään eroitusta paavilaisen, Juutalaisen, Turkin, lahkolaisen y. m. Välillä. Personat, paikat, tavat, uskonnot, työt,
palvelukset saattavat tosin olla erilaisia, mutta
kaikkein niiden järki on sama, sydän on sama,
luulo ja ajatus sama. Turkki ja Karteusimunkki
ajattelevat kumpiki samoin: jos sitä taikka tätä
teen, on minulla armollinen Jumala, jollen, on
minulla vihainen Jumala. Ihmisellisen tekemisen ja Kristuksen tuntemisen välillä ei ole yhtään keskitietä; jos tämä tunto on kadotettu,
sitte on yhtäpaljo jos olet munkki taikka pakana y. m.
81. Suurin hulluus on sentähden, että paaviset ja Turkit riitelevät keskenänsä uskosta ja
jumalanpalveluksesta, että kumpikin väittää
hänellänsä olevan oikian uskonnon ja jumalanpalveluksen y. m. Ja munkitkin ovat keskenänsä riitaisia, toinen tahtoo pidettää toista pyhempänä muutamain ulkonaisen tyhmäin seremoniain tähden, vaikka kaikilla on sydämmessä niin yhtäläinen ajatus, ett'ei suinkaan muna
ole munan kaltaisempi. Tällainen on heidän
luulonsa: jos tätä teen, armahtaa Jumala mi-

nua, jollen, niin hän vihastuu. Jokainen ihminen siis, joka luopuu Kristuksen tunnosta, joutuu epäjumalisuuteen, sillä hänen täytyy välttämätä tehdä itsellensä sellaisen kuvauksen Jumalasta, jota ei missään ole olemassa, niin uskoo Karthusiani kelpaavansa Jumalalle ja saavansa vaivainsa palkan häneltä säätynsä pitämisen tähden ja Turkki alkoranin käskyin pitämisen tähden.
82. Semmoista Jumalaa, joka sillä tapaa
antaa synnit anteeksi ja vanhurskauttaa, ei ole
olemassa, se on siis turha luulo ja uni, ja epäjumalan kuvan pystyttäminen sydämmessä. Ei
Jumala ole missään luvannut tahtovansa vanhurskauttaa ja autuuttaa ihmisiä ihmisten miettimäin ja säätämäin hartausharjoitusten, säätyin ja jumalanpalvelusten tähden. Päin vastoin
ei kauhistu Jumala mitään enemmän, koko raamatun todistuksesta, kuin sellaisia itsevalituita
töitä ja palveluksia, joiden tähden hän myös on
hävittänyt valtakuntia ja valtoja. Kaikki siis,
jotka luottavat omiin voimiinsa ja vanhurskauteensa, palvelevat Jumalaa, jonka vaan luulevat jumalaksi, mutta joka ei kuitenkaan ole jumala. Sillä totinen ja oikia Jumala puhuu näin:
ei minulle kelpaa muu vanhurskaus, viisaus ja
hartaus, kuin yksin se, jolla Isää kunnioitetaan
Pojan kautta. Joka käsittää tämän ja minun
taikka minun lupaukseni hänessä uskon kautta,
hänelle olen Jumala, hänelle olen Isä, häneen
mielistyn, hänen vanhurskautan ja autuutan.
Muut kaikki pysyvät vihan alla, kuin palvelevat sitä, joka luontoansa ei olekkaan jumala.
93. Kuka nyt poikkee tästä opista, hän
kohta joutuu tietämättömyyteen Jumalasta,
eikä ymmärrä, mikä kristillinen vanhurskaus ja
viisaus on, mikä oikia jumalanpalvelus, on
epäjumalanpalvelia, pysyy lain, synnin, kuoleman ja perkeleen vallan alla, ja kaikki, mitä
hän tekee, on tyhjään mennyttä ja kirottua.
Sentähden koska kasteenkertoja luulee kelpaavansa Jumalalle, jos hän vastuudesti kastetaan,
jos luopuu kodista, vaimostansa ja lapsistansa,
jos kuolettaa lihaansa, jos kärsii paljo haittoja,
ja vihdoin kuoleman, hänessä ei ole enää kipunaakaan Kristuksen tuntemista, vaan suljet-

tuansa itseänsä pois Kristuksesta, on hän kiedottu omiin uniinsa töistä, mailman kieltämisestä ja lihan kuolettamisesta. Hänen ja Turkin,
Juutalaisen taikka paavisen välillä ei ole yhtään eroitusta hengessä eli sydämmessä, jos
kohta ulkonaisen puvun, komennon ja työn
suhteen, jonka kukin itsellensä valitsee, onkin
eroitusta. Kaikilla munkeilla on sama uskallus
töihinsä, vaikka kaappu ja muut ulkonaiset
kappaleet ovatkin erilaisia.
84. Heidän kaltaisiansa on tähän aikaan
moni muuki, jotka tahtovat luettaa evankelisten opettajain joukkoon, ja jotka, mitä sanoihin
tulee, opettavatkin, että ihmiset vapahdetaan
synneistä Kristuksen kuoleman kautta. Mutta
kuin opettavat uskoa niin, että omistavat rakkaudelle enemmän kuin uskolle, häpäsevät he
sillä Kristusta suurimmasti, ja turmelevat hänen sanansa häpiällisesti ja jumalattomasti. He
uneksivat, että Jumala katsoo ja mielistyy meihin rakkauden tähden, jolla nyt sovitettuina rakastamme Jumalaa ja lähimmäistämme. Jos
tämä on totta, niin emme ollenkaan tarvitse
Kristusta. Semmoiset palvelevat, ei totista Jumalaa, vaan sydämmensä epäjumalaa, jonka
itse valmistivat itsellensä. Sillä ei totinen Jumala katso, eikä mielisty meihin rakkauden
tähden, avuimme taikka uudistuksemme tähden, vaan Kristuksen tähden y. m.
85. Mutta sanovat he: käskeehän raamattu
meitä rakastamaan Jumalaa kaikesta sydämmestämme y. m. Varsinpa niin, mutta eihän
sentähden tämä päätös ole oikia: Jumala käskee, sentähden teemme. Jos rakastaisimme Jumalaa kaikesta sydämmestämme y. m., niin me
vanhurskautettaisiin ja eläisimme tämän kuuliaisuuden tähden näiden Herran sanain jälkeen: se ihminen, joka niitä tekee, hän elää
niistä, 3 Mos. 18: 5. Mutta evankeliumi sanoo:
et tee niitä, sentähden et saa elämää niiden tähden. Sillä tämä käsky: sinun pitää rakastaman Herraa y. m., vaatii täydellistä kuuliaisuutta, täydellistä pelkoa, uskallusta ja rakkautta Jumalaa kohtaan. Mutta sitä eivät saa
ihmiset, eikä taidakkaan saada aikoin tässä turmellussa luonnossa. Sentähden ei vanhurskau-

ta tämä laki: sinun pitää rakastaman Herraa
sinun Jumalaas, vaan kannustaa ja tuomitsee
kaikki ihmiset tämän lauseen mukaan: laki kehoittaa vihan. Rom. 4: 15. Sitä vastaan on
Kristus lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle
uskovaiselle. Tästä olemme ennen laviasti puhuneet. Sama on laita Juutalaisenki, joka harrastaa pitää lakia siinä luulossa, että hän sellaisen lain kuuliaisuuden tähden muka kelpaa Jumalalle. Ei hän palvele isäinsä Jumalaa, vaan
on epäjumalanpalvelia, joka kumartaa sydämmensä unta ja epäjumalaa, jota ei ole olemassakaan. Sillä hänen isäinsä Jumala, jota kehuu
palvelevansa, lupasi Abrahamille siemenen,
jonka kautta kaikki kansat siunattaisiin. Jumala
tunnetaan siis ja siunaus saadaan, ei laista,
vaan evankeliumin kautta Kristuksesta.
86. Vaikka Paavali sanoo nämät sanat:
koska ette Jumalaa tunteneet, palvelitte te
niitä y. m. Galatalaisille, jotka olivat pakanoita, niin nuhtelee hän niillä sanoilla Juutalaisiaki, jotka, vaikka ulkonaisesti olivat heittäneet
pois epäjumalat, palvelivat niitä kuitenki sisällisesti enemmän kuin pakanat, niinkuin hän,
Rom. 2: 22, sanoo heistä: sinä kauhistut epäjumalia, ja raatelet sitä Jumalalta, kuin hänen tulee. Pakanat eivät olleet Jumalan kansaa, ei heillä ollut sanaa, sentähden oli heidän
epäjumalisuutensa törkiä. Mutta epäjumaliset
Juutalaiset kaunistivat jumalattoman jumalanpalveluksensa Jumalan nimellä ja sanalla
(niinkuin kaikkein tekopyhäin tapa on) ja pettivät monta tällä kiiltojumalisuudella. Jota pyhempi ja hengellisempi siis epäjumalain palvelia on nähdä, sitä vahingollisempi on hän.
Mutta kuinka sovitat keskenänsä nämät kaksi
vastaista asiaa, kuin Paavali sano Galatalaisista, ett'eivät he Jumalaa tunteneet ja palvelivat kuitenki Jumalaa? Minä vastaan: kaikilla
ihmisillä on luonnostansa se yhteinen tunto,
että Jumala on, niinkuin (Rom. 1: 19, 20) sanotaan: se kuin taidetaan Jumalasta tuta, on
heille tiettävä; sillä Jumala ilmoitti sen heille; sillä hänen näkymättömät menonsa y. m.
Sitte todistavat kaikki jumalanpalvelukseksi ja
uskonnot, joita on ollut ja vieläkin on kaikkein

kansain seassa, että kaikilla ihmisillä on yhteinen jonkunlainen tieto Jumalasta. Jos se on
heillä luonnosta taikka isäin opetuksesta, sitä
en nyt ota selittääkseni.
87. Mutta tässä taas joku ehkä laskee vastaan: jos kaikki ihmiset tunsivat Jumalan, minkätähden sanoo siis Paavali, ett'ei Galatalaiset
ennen evankeliumin saarnaa tunteneet Jumalaa? Minä vastaan: Jumalan tunteminen on
kahtalainen, yleinen ja erinäinen. Yleinen Jumalan tunto on kaikilla ihmisillä, sellainen sanon minä, että tietävät olevan Jumalan, että
hän on luonut taivaan ja maan, että hän on
vanhurskas, että hän on luonut taivaan ja
maan, että hän on vanhurskas, että hän rankaisee jumalattomat y. m. Mutta mitä Jumala
meistä ajattelee, mitä hän tahtoo antaa ja tehdä, että me vapahdettaisiin synneistä ja kuolemasta ja tulisimme autuiksi (joka onkin oikia
ja totinen tunto Jumalasta), sitä eivät tiedä ihmiset. Mutta nyt voipi tapahtua, että minä tunnen jonkun muodoltansa, jota en kuitenkaan
oikein tunne, kuin en tiedä, kuinka hän minulle
on mieltynyt. Samate tietävät ihmisetki luonnosta, että Jumala on, mutta he eivät tiedä,
mitä hän tahtoo, mitä ei, niinkuin (Rom. 3: 11)
on kirjoitettu: ei ole yhtäkään ymmärtäväistä
ja: ei ole kenkään Jumalaa nähnyt (Joh. 1:
18), se on, ei kukaan tiedä, millinen Jumalan
tahto on. Mutta mitä auttaa se sinua, ettäs tiedät Jumalan olevan, etkä kuitenkaan tiedä, millinen hänen tahtonsa sinua kohtaan on? Tässä
uneksivat toiset niin, toiset näin. Juutalaiset
luulevat Jumalan tahdoksi sen, että palvelevat
häntä Moseksen lain säännön jälkeen, Turkkilaiset, jos palvelevat häntä raamattunsa (alkoranin) jälkeen, munkki, jos hän pitää sääty
sääntönsä ja lupauksensa. Mutta he kaikki pettyvät ja vilpistelevät, niinkuin Paavali Rom. 1:
21 sanoo, omissa ajatuksissansa, sillä eivät
tiedä, mikä Jumalalle kelpaa, mikä on häntä
vastoin. Sentähden kumartavat he oikian ja totisen Jumalan verosta sydämmensä unia, jotka
ovat tyhjiä.
88. Tätä Paavaliki tarkoittaa sanoessaan:
koska ette Jumalaa tunteneet, se on, koska

ette tunteneet, mikä Jumalan tahto teissä oli,
palvelitte te niitä, jotka ei luonnostansa jumalat olleetkaan, se on, palvelitte sydäntenne
unia ja ajatuksia, ilman Jumalan sanaa, luullen
että Jumalaa oli palveltava sillä taikka tällä
työllä eli komennolla. Sillä juuri siitä ajatuksesta, että ihmiset luonnostansa päättävät olevan Jumalan, on epäjumaluus syntynyt, joka ei
suinkaan olisi tapahtunut, jollei mailmassa olisi semmoista Jumalan tuntoa ollut. Mutta kuin
ihmisillä oli luonnostansa tunto Jumalasta, tekivät he itsellensä ilman ja vastoin sanaa turhia
ja jumalattomia luuloja Jumalasta, joita hyvivät totuutena, ja kuvasivat Jumalan toisenlaiseksi, kuin hän toden on. Niin kuvaa munkki
Jumalan sellaiseksi, joka antaa synnit anteeksi,
lahjoittaa armon ja ijankaikkisen elämän hänen
munkkisäätynsä pitämisen tähden. Sellaista Jumalaa ei ole olemassakaan, hän ei palvele eikä
kumarra siis totista Jumalaa, vaan sitä, joka
luonnostansa ei ole jumala, sydämmensä keksintöä ja epäjumalaa, se on, väärää ja tyhjää
ajatustansa Jumalasta, jonka uneksii varmimmaksi totuudeksi. Mutta nyt täytyy järjenki
tunnustaa, ett'ei ihmisajatus ole Jumala. Sentähden joka ilman sanaa tahtoo kumartaa eli
palvella Jumalaa, hän ei palvele totista Jumalaa, vaan, niinkuin Paavali sanoo, hän palvelee
sitä, joka luonnostansa ei ole Jumala.
89. Se ei tee suurta eroitusta, jos sanalla
ulkonaiset säädyt sanot merkittävän Moseksen lakia taikka muutamia pakanain säätyjä
(vaikka tässä nimen oman ja pää-asiallisesti
puhutaan Moseksen säännöistä). Sillä joka
kaatuu armosta takaisin lakiin, ei hän kaadu
pehmeemmälle, kuin sekään, joka osattomana
armosta kaatuu epäjumaluuteen. Sillä ilman
Kristusta on sula epäjumaluus, epäjumalinen ja
väärä luulo Jumalasta, kutsuttakoon Moseksen
laiksi, taikka paavin laiksi, taikka Turkin alkoraniksi eli miksi muuksi hyvänsä. Sentähden
sanoo apostoli erinäisellä ihmettelemisellä:
Mutta nyt, sittekuin te Jumalan tunnette.
90. Ikänä kuin sanoisi: varsin ihmeellistä
on, että te, jotka uskon saarnasta opitte tunte-

maan Jumalan, nyt niin pikasesti poikkesitte
hänen tahtonsa oikiasta tuntemisesta (jonka
luulin teidän niin lujasti ja vahvasti käsittäneen, etten mitään vähemmän peljännyt, kuin
että se niin helposti olisi kukistunut) ja olette
vääräin apostolein yllytyksestä taas kääntyneet
heikkoihin ja köyhiin säätyihin, niitä taas palvellaksenne. Mutta minun saarnastani kuulitte
sen Jumalan tahdoksi, että hän tahtoo siunata
kaikki kansat, ei ympärileikkauksen taikka lain
pitämisen tähden, vaan Abrahamille luvatun
Kristuksen tähden. Jotka häneen uskovat, ne
uskovaisen Abrahamin kanssa siunataan, ne
ovat Jumalan lapsia ja perillisiä. Näin, sanon
minä, tunsitte Jumalan.
Ja tosin enemmin Jumalalta tutut olette.
91. Tämä on nuhteleva käännös puheessa.
Hän oikaisee edellisen lauseensa (nyt, sittekuin te Jumalan tunnette) eli paremmin sanottu kääntää sen tähän mieleen: te olette Jumalalta tutut; sillä hän pelkää, että ovat kokonansa kadottaneet Jumalan, ikään kuin sanoisi:
voi, siksi on jo, paha kyllä, asia käynyt, ettette
enää oikein tunne Jumalaa, kuin käännytte armosta lakiin, mutta Jumala tuntee kuitenki vielä teidän. Ja meidän tuntemisemme onki toden
sellainen, että olemme pikemmin tutut Jumalalta, kuin tunnemme Jumalan. Meidän tekemisemme on sallia Jumalan vaikuttaa itsessämme. Hän antaa sanan, jonka, Jumalan antaman uskon kautta, käsitettyämme, synnyimme
Jumalan lapsiksi. Selitys on siis tämä: te olette
Jumalalta tutut, se on, Jumala on etsinyt teitä
sanan kautta, on lahjoittanut teille uskon ja pyhän Hengen, jonka kautta olette uudistetut y.
m. Näillä sanoilla: te olette Jumalalta tutut
kieltää hän lailta vanhurskautta lahjoittavan
voiman, ja sanoo ett'emme töiden ansion tähden saavuta Jumalan tuntoa. Ei Isää tunne yksikään, vaan Poika, ja kenelle ikänä Poika
tahtoo sen ilmoittaa (Mth 11: 27). Samate:
tuntemisensa kautta minun vanhurskas palveliani monta vanhurskauttaa (Ef. 53: 11).
Sentähden on tuntemisemme Jumalasta ihan
saatua (eikä ansaittua).
92. Apostoli siis ihmetellen ihmettelee,

että evankeliumin kautta Jumalan oikein tunteneet niin pikasesti vääräin apostolein viettelyksestä palajavat köyhiin ja heikkoihin säätyihin,
niinkuin minäki suuresti ihmettelisin, jos meidän seurakuntamme (joka, Jumalalle kiitos, on
kauniisti opetettu puhtaassa ja terveellisessä
opissa ja uskossa) jonkun hurmahengen yhdestä eli kahdesta saarnasta niin käännettäisiin
pois, ett'ei se enää tunnustaisi minua opettajaksensa. Se onki joskus tapahtuva, jollei meidän
eläessämme, niin kuitenki kuoltuamme. Sillä
silloin nousee monta, jotka, tahtoen olla opettajia, jumalisuuden varjolla opettavat väärin, ja
kukistavat vähässä ajassa kaikki, kuin me pitkän ajan kuluella suurimmalla vaivalla rakensimme. Emme ole apostoleita paremmat, jotka
ja eläessänsä surulla näkivät seurakunnat kukistettavan, jotka he työllänsä olivat istuttaneet. Ei ole siis ihmettä, jos olemme meki vaaditut näkemään samallaista pahetta seurakunnissa, kussa lahkolaiset hallitsevat, että he,
meidän kuoltuamme valloittavat meidän palveluksemme kautta valmistetut seurakunnat,
saastuttavat ja kukistavat ne myrkyllisellä opillansa. Kristus pysyy kuitenki haltiana mailman
loppuun asti, mutta ihmeellisesti, niinkuin paavikunnassa.
93. Mutta aivan pilkallisesti puhuu Paavali
laista, kutsuen sen (4 luvun alussa) säädyksi,
ja sitte vielä heikoksi ja köyhäksi säädyksi.
Eikö se ole pilkkaa, kuin hän antaa Jumalan
laille niin häpiällisiä nimityksiä? Lain virka on
palvella ja edistää lupauksia ja armoa. Mutta
jos se sotii niitä vastaan, silloin ei se enää ole
Jumalan pyhä laki, vaan vahingollinen ja perkeleellinen oppi, joka ainoastansa ajaa epäilykseen. Ja sentähden on se hyljättävä ja pannaan
pantava.
94. Koska hän siis kutsuu lain heikoiksi ja
köyhiksi säädyiksi, niin hän sillä tähtää ylpeitä
ja röykkeitä ulkokullatuita, jotka sen avulla
tahtovat vanhurskautettaa, mutta sitä ei sano
hän laista hengellisessä mielessä, joka vaikuttaa vihan. Sillä, niinkuin usein olemme sanoneet, kannustaa ja kiroo laki, oikein käytettynä, vanhaa ihmistä. Tässä on laki, en sano vah-

va ja rikas sääty, vaan kaikkivaltiain ja rikkain,
jopa voittamaton kaikkivalta ja rikkaus, jonka
rinnalla omatunto on heikoin ja köyhin. Sillä
se on niin arka, että se peljästyy ja valkenee
vähimmästä synnistä epäilemään, jollei sitä
taas oijenneta. Sentähden on lailla oikiassa
käytännössänsä enemmän voimaa ja rikkautta,
kuin taivas ja maa vetää, niin että yksi ainoa
lain piirto eli vähin puustavi voi tappaa koko
ihmissuvun, minkä näet lain julistamisen historiasta 2 Mos. 19 ja 20 luvuista. Sellainen on
lain oikia ja hengellinen käytäntö ja hyöty,
mutta siitä ei puhu Paavali tässä.
95. Paavali puhuu siis tässä ulkokullatuista, jotka lankesivat armosta, eli jotka eivät vielä olleet siihen tulleet. He väärin käyttävät lakia etsein sen kautta vanhurskautta, harjoittavat yötä ja päivää sen töitä ja väsyttävät itseänsä niissä, niinkuin Paavali, Rom. 10: 2, 3, sanoo: minä annan heille todistuksen, että
heillä on kiivaus Jumalan puoleen, mutta ei
taidon jälkeen. Sillä he eivät ymmärrä Jumalan vanhurskautta. Semmoiset uskovat
lain kautta voivansa niin vahvistua ja rikastua,
että taitavat oman vanhurskautensa voimalla ja
varoilla, joka heillä on laissa, vastustaa Jumalan vihaa ja tuomiota, sekä lain kautta sovittaa
Jumalan ja tulla autuaaksi. Mutta tämän suhteen syystä sanomme lain heikoiksi ja köyhiksi
säädyiksi, se on, semmoiseksi, joka ei voi auttaa, josta ei ole neuvoa eikä apua.
96. Ja joka tässä tahtoisi osottaa taitoansa,
hän saattaisi näistä sanoista monessa suhdassa
tehdä pitkiä selityksiä. Laki on heikko ja köyhä sääty, sillä se ensiksi tekee ihmiset heikommiksi ja köyhemmiksi; toiseksi sentähden, ettei sillä ole itsessänsä voimaa eikä varaa lahjoittaa ja antaa meille vanhurskautta, ja viimeiseksi on se sula heikkous ja köyhyys. Kuinka
se siis vahvistaisi ja rikastuttaisi entiseltään
heikkoja ja köyhiä ihmisiä? Tahtoa siis vanhurskautettaa laista on yhtä kuin jos jo entiseltään heikko ja sairas ihminen ottaisi avuksensa
sitäki suuremman taudin, sillä muka pois
ajaaksensa heikkouttansa ja voimattomuuttansa, joka kuitenki tuottaisi hänelle välttämättö-

män kuoleman, niinkuin jos meneskeleväinen
ottaisi ruton avuksensa, taikka jos pitaalinen
menisi pitaliselta, kerjäläinen kerjäläiseltä
apua ja varaa hakemaan rikastuaksensa. Tämä
olisi yhtä, kuin jos toinen lypsää pukkia ja toinen pitää seulaa alla.
97. Ja tämä lain solvaus on tässä paikallansa. Paavali tahtoo ilmoittaa, että laista vanhurskautta etsiväiset saavat siitä sen hyödyn, että
päivästä päivään tulevat heikoiksi ja köyhiksi,
ollen entiseltään itsessänsä heikkoja ja köyhiä,
se on, luonnosta vihan lapsia, syyllisiä kuolemaan ja ijankaikkiseen kadotukseen, ottavat he
siihen lisäksi turvaksensa sulan heikkouden ja
kerjun, josta etsivät vahvuutta ja rikkautta. Jokainen ihminen siis, joka lupauksesta turvaa
lakiin, uskosta töihin, laitta itsellensä itsessänsä heikolle ja köyhälle ikeen, jota ei voi kantaa, Ap. T. 15: 10, jota kantaessansa hän tulee
kymmenen kertaa entistänsä heikommaksi ja
köyhemmäksi, kunnes vihdoin epäilee, jollei
Kristus tule ja vapahda häntä.
98. Samaa todistaa evankeliumi vaimosta,
joka kaksitoistakymmentä vuotta oli sairastanut punaista tautia, ja oli paljon kärsinyt
monelta parantajalta, ja oli kuluttanut kaiken tavaransa, eikä mitään apua tuntenut,
vaan tullut paljon pahemmaksi, Mark. 5: 25,
26. Kutka hyvänsä tekevät lain töitä niistä vanhurskautettaaksensa, ne ovat, en sano ainoasti
vääriä, vaan tulevat kahdenkertaisesti vääriksi,
se on, kuten sanoin, he tulevat lain kautta heikommiksi, köyhemmiksi ja kaikkeen hyvään
työhön kykenemättömiksi y. m. Sen olen itsessäni ja monessa muussa kokenut. Paavikunnassa näin monta munkkia, jotka palavimmalla innolla tekivät monta mainiota työtä, ansaitaksensa vanhurskautta ja autuutta, eikä kuitenkaan ollut ketään heitä kärsimättömämpää,
heikompaa, kurjempaa, uskottomampaa, arempaa ja epäileväisempää. Maallisen esivallan
hallitusmiehet, joilla oli toimenansa aivan painavia ja tärkeitä asioita, eivät olleet sinnepäinkään niin kärsimättömiä ja lerppuja, ei niin taika-uskoisia, uskottomia, arkoja y. m., kuin sellaiset tekopyhät.

99. Joka siis etsii vanhurskautta laista, ei
hän saa muuta aikoin, vaan että hän monilla
töillänsä tulee samaan päätökseen, kuin hänellä alussakin oli, että vihainen ja peljättävä Jumala on töillä lepytettävä. Tässä mielessä hän
töitä rupesi tekemään. Mutta koskaan ei saa
hän töitä karttumaan niin paljo, että omatunto
tulisi levolliseksi, vaan aina se halajaa enemmän, jopa näkee se niissäkin, joita hän tehnyt
on, olevan syntiä. Ei hän sentähden tule koskaan omassa tunnossansa vissiksi, vaan hänen
täytyy epäillä ja ajatella: et ole oikein uhrannut, rukoillut, jätit sitä eli tätä tekemätä, teit
sitä eli tätä syntiä. Siinä omatunto vapisee ja
näkee aina itsensä rasitetuksi kuormittain synneillä, joita loppumata kasvaa, niin että hän
joutuu aina vaan kauvemmaksi vanhurskaudesta, kunnes viimein seisahtuu epäilemään.
Tästä tuli, että moni tässä kamppauksessa
epäilevä on kyllä surkiasti huutanut näin: voi
minua kurjaa raukkaa, en ole pitänyt säätyäni,
kunne paennen vihoitetun tuomarin, Kristuksen, kasvoista? Voi, jos olisin ollut sikapaimen
taikka halvin ihminen!
100. Niin on munkki elämänsä lopulla heikompi, köyhempi, uskottomampi ja arempi,
kuin alussa, koska hän rupesi munkiksi. Syynä
on, hän etsei vahvistusta heikkoudesta ja rikkautta köyhyydestä. Hän luuli lain eli ihmissääntöin taikka munkkisäätynsä muka parantavan ja rikastuttavan häntä, sairasta ja köyhää,
mutta tuliki puplikaaneja ja porttoja heikommaksi ja köyhemmäksi. Sillä töillänsä eivät ole
ne tulleet siihen onnettomaan mieleen, että
luottaisivat niihin, niinkuin munkit, vaan tuntevat synnin mitä haikiammin, saattavat kuitenki sanoa puplikaanin kanssa: Jumala armahda minua syntistä (Luukk. 30: 13).
Munkki sitä vastaan, joka on puuhannut tehdä
heikkoja ja köyhiä säätyjä, on siitä tullut tähän
mieleen: sinä tulet autuaaksi, jos pidät säätys.
Tämä väärä luulo on niin pettänyt hänen ja häneen istunut, että hänelle on mahdotonta, en
sano käsittää armo, vaan muistaakkaan armoa
olevan olemassakaan. Entiset ja nykyset työt,
vaikka kuinkaki monet ja mainiot, eivät riitä

siis hänelle, vaan aina hän katsoo ja etsii toisia
ja toisia, joilla kokee sovittaa Jumalan vihaa ja
itseänsä vanhurskauttaa, kunnes hän vihdoin
on vaadittu epäilemään. Joka siis lankee uskosta ja tarttuu lakiin, hän pudottaa, kuten koira, josta Aisopus tarinoitsee, lihakimpaleen
suustansa ja tarttuu varjoon.
101. Mahdotonta on, että ihmiset, jotka
pyytävät lain kautta valvoa autuuttansa (millinen halu meissä kaikissa on luonnosta), koskaan saisivat lepoa, niin silläpä vaan saavat aikoin, että lakiin lisäävät lakia, joilla vaivaavat
itseänsä ja muita, ja kiusaavat omiatuntojansa
niin surkiasti, että moni heistä on ennen aikaansa liiasta sielun surusta heittänyt henkensä. Sillä yksi laki synnyttää aina kymmenen
toista, kunnes kasvavat epälukuisiksi. Sen todistavat kyllin epälukuiset ainehistot (summae) (semmenki tuo perkeleellinen, jonka nimenä on enkelinen), joissa sellaiset lait ovat
yhteen kirjaan kootut ja selitetyt siinä.
102. Lyhyesti, joka pyytää laista vanhurskautettaa, hän pyytää, mitä hän ei koskaan saavuta. Tähän taidan sovittaa, niinkuin näen
isäinki tehneen, oppineitten ja viisasten miesten sanat turhasta työstä, millisiä on vierittää
Sisyfin kiveä, ammentaa vettä sulalla y. m., ja
luulen minä isäin sellaisilla kuvilla ja vertauksilla tahtoneen neuvoa opetuslapsiansa lain ja
evankeliumin eroituksesta, osoittaaksensa että
ne, jotka armosta lankeevat, tosin kiusaavat ja
rasittavat itseänsä ahkeralla ja raskaimmalla
työllä, mutta josta eivät kuitenkaan mitään
hyödy. Sentähden sanotaan ihan syystä sellaisten vierittävän kiveä, se on, suotta hikoilevan,
niinkuin runoiliat tarinoivat Sisyfista, joka niin
usein kuin hän tuonelassa oli vierittänyt kiven
vuoren kukkulalle, aina näki sen taas vieriävän
takasin; niin myös, ammentavan vettä seulalla,
se on, väsyttävän itseänsä loppumattomalla ja
tyhjällä työllä, niinkuin runoiliat pakisevat,
että Danain tyttäret tuonelassa seulalla kantoivat vettä pohjattomaan astiaan y. m. Ja mielelläni soisin, rikastuttavani teitä, jotka tutkitte
pyhää raamattua, sellaisilla vertauksilla, paremmin säilyttääksenne lain ja evankeliumin

eroituksen. Tahtoa vanhurskautettaa laista on
tyhjästä kukkarosta lukea rahaa, on syödä ja
juoda tyhjästä matkavakasta ja astiasta, on
sieltä etsiä voimaa ja varaa, kussa on sula
heikkous ja köyhyys, on lisätä sullotulle ja
nääntyneelle kuormaa, on tahtoa maksaa sata
markkaa, vaikkei ole penniäkään, on vaatettaa
alastomuudella, on rasittaa sairasta ja köyhää
suuremmalla heikkoudella ja puutteella.
103. Mutta kuka olisi uskonut Galatalaisten, joille niin mainio apostoli saarnaajana oli
opettanut puhdasta ja vahvaa oppia, tainneen
niin äkkiä tulla siitä vietellyiksi ja nuriin kukistetuiksi vääräin profeettain kautta? Turhaan
en sentähden niin usein terota, lankeemuksen
evankeliumin totuudesta olevan helpon. Syynä
on, etteivät hurskaatkaan ihmiset tarpeeksi
tarkkaa, kuinka kallis ja tarpeellinen aarre
Kristuksen totinen tunteminen on. Sentähden
eivät kyllin huolellisesti ja hartaasti ahkeroitse,
varmaan ja vahvaan käsittääksensä sitä ja säilyttääksensä. Sitte on suurempi osa niistä, jotka sanaa kuulevat ristiltä harjoittamattomia, ja
elävät synnin, kuoleman ja perkeleen kanssa
sotimata, varsin suruttomina. Semmoiset, kuin
eivät ole Jumalan sanalla varustetut vastoin
perkeleen kavaluutta, joita ei harjoiteta eikä
koetella kiusauksilla, eivät myös sentähden
koskaan tunne sanan hyödytystä ja voimaa.
Vaan koska heillä on hurskaita opettajia, niin
he noudattavat heidän sanojansa, ja ovat varmaan vakuutetut taitavansa sangen hyvin säilyttää vanhurskauttamisen opin. Mutta koska
sellaiset opettajat heiltä temmataan pois ja sudet lammasten vaatteissa tulevat siaa, niin tapahtuu heille samate kuin Galatalaisille, se on,
he äkkiä ja helposti vietellään, ja käännytetään
heikkoihin ja köyhiin säätyihin.
104. Mutta Paavalilla on omituinen puheenpartensa, jota ei kukaan muista apostoleista ole käyttänyt. Sillä ei heistä ole kukaan antanut laille sellaisia nimityksiä, että se nimittäin on heikko ja köyhä, se on, vanhurskauteen
enemmän kuin hyödytön sääty. Yksin Paavali
on niin sanonut. En minäkään olisi niin tohtinut kutsua lakia, vaan olisin sen pitänyt suu-

rimpana häväistyksenä Jumalaa vastaan, jollei
Paavali ensin olisi niin tehnyt. Mutta siitä,
missä tapauksessa laki on heikko ja köyhä,
koska taas sangen väkevä ja rikas, on ylähällä
laviammin puhuttu.
105. Mutta jos Jumalan laki on heikko ja
hyödytön vanhurskauttamisen asiassa, ovat
paavin lait sitä enemmän heikkoja ja hyödyttömiä samassa asiassa. Ylehensä en kuitenkaan
hyljää enkä kiroo hänen lakejansa, vaan sanon
usean olevan hyödyllisen ulkonaista kuria voimassa pitämään, että kaikki seurakunnassa toimitettaisiin järjestyksessä, ett'ei syntyisi eripuraisuutta, vihaa y. m., samate kuin keisarinki
asetukset ovat hyödyllisiä valtakunnan tenhollisessa hallinnossa. Mutta sellaiseen lakeinsa
hyväksymiseen ja käytäntöön ei tydy paavi,
vaan vaatii meitä uskomaan, että me niiden pitämisen kautta vanhurskautetaan ja saamme
autuuden. Tämän kiellämme ja kuulutamme
samalla rohkeudella ja visseydellä, kuin Paavaliki sanoo Jumalan laista, sen tuomion paavin määräyksistä, säännöistä ja laista, että
ovat, en sano, heikkoja, köyhiä ja hyödyttömiä
sääntöjä vanhurskauttamaan, vaan kammottaviaki, kirotuita ja perkeleellisiä y. m., kuin häpäsevät armoa, kukistavat evankeliumin, hävittävät uskon, poistavat Kristuksen y. m.
106. Mikäli siis paavi vaatii pitämään niitä
tarpeellisina autuuteen, on hän anttikristus ja
saatanan sialainen, ja niin monta kuin hänessä
rippuu, ja näitä kauhistuksia ja häväistyksiä
puolustaa, taikka pitää niitä siinä luulossa, että
niillä ansaitsevat synneistä päästön, ne ovat
anttikristuksen ja perkeleen orjia. Koko paavin
seurakunta on opettanut niitä jo monta sataa
vuotta ja pitänyt tarpeellisina autuuteen. Tästä
istuu paavi Jumalan temppelissä ja tekee itsensä jumalaksi, on vastaanseisoja ja korottaa itsensä kaikkein päälle, kuin Jumalaksi taikka
jumalanpalvelukseksi kutsutaan, 2 Thess. 2: 4,
niinkuin myös omattunnot pelkäsivät ja kunnioittivat paavin lakia ja sääntöjä enemmän,
kuin Jumalan sanaa ja sääntöjä. Näin tuli hänestä taivaan herra, maan ja helvetin haltia, ja
kantoi kolmenkertaista kruunua; näin tulivat

kartinaalit ja pispat, hänen aseensa, mailman
kuningoiksi ja ruhtinoiksi; ja jollei hän olisi
laillansa raskauttanut omiatuntoja, varmaankaan ei olisi hän kauvan säilyttänyt peljättävää
valtaansa, arvoansa, tavaroitansa y. m., vaan
hänen valtakuntansa olisi kohta kukistunut.
107. Tämä Paavalin selittämä lause on aivan tärkeä ja siis hyvin tarkattava, kuin hän sanoo, armosta lakiin langenneitten kokonaan
kadottavan totuuden tunnon, ei näkevän syntiänsä, eikä Jumalaa, ei tuntemaan itseänsä
eikä perkelettä, ei ymmärtävän lain voimaa ja
käytäntöä, jonka pitämisestä kuitenki suuresti
kerskaavat. Sillä mahdotonta on ihmiselle,
joka on armosta, se on, Kristuksen evankeliumista tuntematon, pitää lakia heikkona ja köyhänä säätynä, vanhurskauteen hyödyttömänä,
vaan hän perin toisin päättää laista, että se, nimittäin, on ei ainoastansa tarpeellinen autuuteen, vaan että se vahvistaa ja rikastuttaa heikot ja köyhät, se on, että lain tekiät ansaitsevat
vanhurskauden ja ijankaikkisen elämän. Mutta
kussa tämä luulo pysyy, siellä Jumalan lupaus
kielletään, Kristus otetaan pois y. m., valhe
vahvistetaan, samate myös jumalattomuus ja
epäjumalisuus. Mutta paavi ja hänen pispansa,
korkia-opistonsa ja koko hänen seuransa opettaa hänen lakinsa olevan autuuteen tarpeellisia.
Hän oli siis heikkoin ja köyhäin säätyin opettaja, joilla hän sai Kristuksen valtakunnan maan
päällä varsin heikoksi ja kovin köyhäksi, se
on, hän rasitti ja surkeimmasti vaivasi sitä jumalattomilla laillansa, pimitti Kristuksen, hävitti hänen evankeliuminsa ja hautasi sen. Jos
siis tahdot pitää paavin lait omaatuntoas loukkaamata, pidä ne luulematas niistä vanhurskautta saatavan; sillä se lahjoitetaan ainoan
Kristuksen kautta.
Joita te vasta-uudesta palvella tahdotte.
108. Tämän hän lisää osottaaksensa puhuvansa ylpeistä ja röykkeistä ulkokullatuista,
jotka pyytävät lain avulla vanhurskautettaa,
niinkuin usein olen ennen maininnut. Muuten
kutsuu hän lain pyhäksi, hyväksi y. m., ja Tim.
1: 8 sanoo hän: me tiedämme lain hyväksi,
jos se oikein käytetään nimittäin kansallises-

sa suhdassa hillitsemään pahoja, ja hengellisesti lisäämään ylitsekäymisiä. Mutta joka
käyttää lakia saavuttaaksensa vanhurskautta
Jumalan edessä, ei hän tiedä, mitä hän puhuu
taikka päättää, ja tekee hyvän lain itsellensä
vahingolliseksi ja tuomitsevaksi. Hän nuhtelee
siis Galatalaisia, että he vasta uudesta palvelevat lakia, joka ei vapahda synnistä, vaan ainoastansa lisää niitä. Sillä itsessänsä heikko ja
köyhä syntinen löytää laissa, koska hän siitä
pyytää vanhurskautettaa, sulaa heikkoutta ja
köyhyyttä. Tässä tulee kaksi sairasta ja kerjäläistä yhteen, joista toinen vaan enemmän rasittaa toista, vaan ei paranna.
109. Kristuksessa väkeviksi tulleina tahdomme me mielellämme palvella lakia, ei kuitenkaan heikkoa ja köyhää, vaan väkevää ja rikasta lakia, se on, sen verran kuin se on voimallinen hallitsemaan ruumista y. m. Sillä niin
palvelemme lakia ainoastaan ruumiilla ja jäsenillä, eikä omallatunnolla. Mutta paavi tahtoo
palvelemaan lakiansa tässä mielessä: jos nämät
teet, olet vanhurskas, jollet tee, olet kirottu.
Siinä on laki enemmän kuin heikko ja köyhä
sääty. Sillä niin kauvan kuin tätä omantunnon
orjuutta lain alla kestää, on myös sulaa heikkoutta ja köyhyyttä. Koko paino on siis sanassa palvella. Paavali tahtoo siis tällä lauseella
sanoa, ett'ei omatunto palvelko lain alla vankina, vaan se olkoon vapaa ja lain herra. Sillä
Kristuksen kautta on se kuollut laista, ja toisappäin laki hänestä, josta toisessa luvussa on
laviammin puhuttu.
10 v. Te otatte vaarin päivistä, ja kuukausista, ja ajoista ja vuosista.
110. Näillä sanoilla hän selvästi osottaa,
mitä väärät apostolit opettivat, nimittäin ottamaan vaaria päivistä ja kuukausista ja ajoista
ja vuosista. Melkein kaikki opettajat ovat selittäneet tämän paikan puhuvan päiväin valitsemisesta, josta Kaldealaiset tähtitutkiat paljo
puhuivat, joten pakanat valitsivat vissiä päiviä,
kuukausia y. m., toimihinsa ja hankkeisiinsa
toivoen onnen päivistä parempaa menestystä
asioillensa ja että Galatalaiset vääräin apostolein yllytyksestä olivat tehneet samate. Ja Au-

gustinus, jota jälkeisemmät opettajat ovat seuranneet, selittää nämät Paavalin sanat tietävän
sellaista pakanain tapaa, vaikka hän sittemmin
sanoo Paavalin niillä tarkoittavan Juutalaisten
päiviä, kuukausia y. m. Tästä asiasta on paavin
säännöissä y. m. Sekanen selitys.
111. Mutta Paavali neuvoo tässä omiatuntoja, eikä puhu siis pakanallisesta päiväin y. m.
Valitsemisesta, joka koskee ainoasti ruumista,
vaan hän puhuu Jumalan laista, ja päiväin,
kuukausien y. m. pitämisestä Moseksen lain
jälkeen, se on, päivistä, kuukausista ja ajoista,
joista, Galatalaiset, vääräin apostolein neuvosta, ottivat vaarin vanhurskauttamiseksensa. Sillä Moseksen laissa käsketään Juutalaisia pyhinä pitämään sabbatipäivät, uudet kuut, ensimäisen ja seitsemännen kuukauden, kolme
määrä aikaa eli juhlaa: pääsiäisen, heluntain ja
lehtimajajuhlat, sabbatti ja riemuvuodet. Tällaisista tavoista ottivat Galatalaiset vaarin, vääräin apostolein vaatimuksesta, tarpeellisina
vanhurskauteen. Tästä syystä sanoo hän heidän
kadottaneen armon ja kristillisen vapauden ja
palanneen heikkoin ja köyhäin säätyin orjuuteen. Väärät apostolit olivat uskottaneet heitä,
että sellaiset säännöt ovat pidettävät, ja että ne
pidettyinä lahjoittavat vanhurskauden, ja laimin lyötyinä kadottavat. Mutta Paavali ei salli
millään ehdolla, että omattunnot sidottaisiin
Moseksen lain alla, vaan kirvoittaa ne kaikin
paikoin laista. Katso, minä Paavali sanon
teille, sanoo hän edespäin (5: 2), jos te annatte teitänne ympärileikata, niin ei ole Kristus
teille hyödyllinen, ja Kol. 2: 16, älkään siis
kenkään teitä tuomitko ruuasta eli juomasta, taikka määrätyistä pyhäpäivistä, ei uudesta kuusta, eikä sabbateista; samoin Kristuskin: ei Jumalan valtakunta tule niin, että
se taidettaisiin nähdä (Luukk. 17: 20). Vielä
vähemmin sopii omiatuntoja rasittaa ja pauloa
ihmissäännöillä.
112. Tässä joku sanonee: jos Galatalaiset
tekivät syntiä siinä, että ottivat vaarin päivistä
ja ajoista, miks'ette myös te riko, jotka samoin
teette? Vastaus: me vietämme sunnuntait, joulun, pääsiäisen ja muut juhlat vapaasti, emme

rasita niiden pitämisellä omiatuntoja, emmekä
opeta vääräin apostolein ja paavisten tavalla
niitä tarpeellisiksi vanhurskauteen, eli niillä
tehtävän täysiksi syntein edestä. Vaan että
kaikki seurakunnassa toimitettaisiin järjestyksessä ilman kapinaa, ett'ei ulkonaista sopua
(sillä hengessä on meillä toinen sopu) ratkastaisi, niinkuin muinen tapahtui, koska Romin
ylipappi Viktori pani kaikki Aasian seurakunnat pannaan, ei muusta syystä, vaan että he
viettivät pääsiäistä toisella ajalla, kuin Romin
seurakunta. Tästä moittikin Irenaeus Viktoria,
niinkuin oliki hyvin ansainnut. Sillä suurinta
hulluutta oli antaa itämaiden seurakunnat tällaisen tuhan asian tähden perkeleen haltuun.
Oikia tieto päiväin ja aikain pitämisestä on siis
ollut harvassa tavattava jaloimmissaki miehissä. Hieronymuksella ei ollut sitä tietoa, eikä
Augustinuskaan olisi sitä ymmärtänyt, jolleivät Pelagianit olisi kiusanneet ja harjoittaneet
häntä. Mutta sellaisia pyhiä me pidämme erinomattain saarnan tähden, että kansa kokoontuisi määrättyinä päivinä ja aikoina kuulemaan
Jumalan sanaa, oppiaksensa tuntemaan Jumalan, käydäksensä Herran ehtoollisella, yhteisesti rukoillaksensa kaikkia tarpeita, samate
myös, kiittääksensä Jumalaa hänen hengellisistä ja ruumiillisista hyvistä teoista. Näitten syitten vuoksi minä luulen ensi alkua sunnuntain,
pääsiäisen ja heluntain, ynnä muiden juhlain
pitämisen asetetuksi.
11 v. Minä pelkään teidän tähtenne,
ett'en minä turhaan olisi teidän tähtenne
työtä tehnyt.
113. Paavali todistaa näillä sanoilla tulleensa sangen levottomaksi Galatalaisten lankeemuksesta, joita olisi kovemmin nuhdellut,
mutta hän pelkää, liian ankaralla torumisella ei
parantavansa, vaan enemmän pahentavansa, ja
päänänsä itsestänsä vieroittavansa heidän. Sentähden hän kirjoittaessaan muuttaa ja helpottaa
sanansa, ja sanoo vahingon lähes vaan itsellensä tulevan, lausuen: minä pelkään teidän tähtenne, ett'en minä olisi turhaan teidän tähtenne työtä tehnyt; se on: minun on paha ollani, että minä niin suurella ahkeruudella ja us-

kollisuudella teille evankeliumia saarnasin, hedelmää saamata. Mutta vaikka hän suurimmalla lempeydellä ja toden isällisellä huolella kohtelee heitä, toruu hän heitä kuitenki samallansa
kovasti, mutta salaa. Sillä koska hän sanoo
hukkaan tehneensä työtä, se on, saarnanneensa
heille evankeliumia ilman hyötyä, niin hän salaa ilmoittaa, että joko ovat olleet uppiniskaisesti uskottomia, taikka ovat luopuneet uskon
opista. Mutta kumpasetki, sekä uskottomat että
uskon opista langenneet ovat vielä syntisiä, jumalattomia, vääriä ja tuomituita. Sellaiset siis
suotta kuulevat lakiaki, suotta ottavat vaarin
päivistä, kuukausista y. m. Ja nämätki sanat:
minä pelkään teidän tähtenne, ett'en minä
olisi turhaan teidän tähtenne työtä tehnyt,
sisältävät salaisen jonkimoisen pannaan panemisen. Sillä niinhän Paavali ilmoittaa Galatalaiset vieraantuneiksi ja suljetuiksi Kristuksesta, jolleivät taas palajaa terveelliseen oppiin. Ei
hän kuitenkaan suoraan kuuluta sellaista tuomiota. Sillä hän tiesi jyrkemmällä nuhtelemisella ei mitään vaikuttavansa. Sentähden muuttaa hän kirjoitustapaa ja puhuttelee heitä suloisimmilla sanoilla lausuen:
12 v. Olkaat niinkuin minä olen, että
minäkin olen niinkuin te.
114. Tämä lause ei aseta ymmärrykselle
uutta opinkappaletta, se vaan ilmase mielen liikutuksen ja tarvitsee selitykseksensä kaunopuheliaan taitoa. Paavali on tähän asti opettanut,
ja on opetuksen sekaan liika suuresta mielikarvaudesta ja tuimasta mielen liikutuksesta asian
tähden pistänyt nuhteita, joissa hän on torunut
Galatalaisia aivan kovilla sanoilla, kutsuen
heitä hulluiksi, vimmatuiksi, totuutta uskottomiksi, Kristuksen ristiinnaulitsioiksi y. m. Nyt
päätettyänsä pätevämmän osan epistolaansa,
rupee hän miettimään, eikö hän liene liian kovin kohdellut heitä. Suruissansa siis, ett'ei hän
tällä kovuudellansa olisi enemmän vahingoittanut kuin hyödyttänyt, ilmoittaa hän tämän totisen toran lähteneen isällisestä ja oikein apostolisesta mielestä, ja sovittaa sanansa ihmeeksi
kauniisti ja taiten sekä on ylen runsas suloisista ja miellyttävistä sanoista, tarkoittaen tällai-

sella lauhkeudella lauhduttaa jälleen niitä, jotka (ja joita ei luulteni ollut harvoja) ehkä olisivat pahentuneet hänen kovasta torastansa.
115. Hän muistuttaa kanssa esimerkillänsä
sielun paimenia ja pispoja olemaan isällisellä
ja äidillisellä mielellä, ei raatelevia susia kohtaan, vaan kurjia, vieteltyjä ja eksyväisiä lampaita kohtaan, niin että kärsivät heidän heikkouttansa ja lankeemustansa kärsivällisesti ja
kohtelevat heitä suurimmalla suopeudella. Ja
toisin ei heitä saadakkaan tielle palajamaan,
sillä kovemmalla nuhteella herätetään he vihaan, taikka epäilykseen, kumminki pikemmin, kuin parannukseen. Ja sekin (ohimennen
muistuttaakseni siitäkin) on terveellisen ja oikian opin luonto ja hedelmä, että se hyvin opittuna ja käsitettynä yhdistää mielet suurimmalla
sopivaisuudella. Mutta kussa ihmiset hyljäävät
puhtaan opin ja suosivat erehdyksiä, siellä ratkee tällainen sieluin sopivaisuuskin. Niin pian
siis kuin näet hurmahengen viettelevän veljiä
ja oppilaita luopumaan vanhurskauttamisen
opista, kohta saatki kokea, että he katkeralla
vihalla vainoovat hurskaita, joita ennen rakastivat palavasti.
116. Sen saamme kokea meki nyt väärissä
veljissämme, sakramentin riivaajissa ja kasteenkertojissa, jotka evankeliumin opin alussa
kuulivat meitä mielellänsä, lukivat ahneesti
meidän kirjojamme, tunnustivat meissä pyhän
Hengen lahjan, ja kunnioittivat meitä sentähden niinkuin Jumalan palvelioita. Muutamat
heistä elivät jonkun aikaa ystävällisesti meidän
kanssammeki, ja käyttivät itsensä meidän parissamme aivan malttavasti. Mutta kohta kuin
läksivät meiltä ja hurmahenget olivat kumonneet heidän, ei ole kukaan oppimme ja nimemme suurempi vihollinen, kuin juuri ne. He vihaavat paavilaisiaki, mutta ei niin sakasta asti,
kuin meitä. Usein on tapani ihmetellä, mistä
heihin niin äkisti on taitanut nousta niin katkera ja sapillinen kiukku meihin, joita ennen niin
rakkaasti kohtelivat, kuin emme kuitenkaan
vähimmässäkään asiassa ole heitä loukanneet,
taikka antaneet heille syytä vainoomaan meitä
vihalla; niin heidän täytyy tunnustaa, että ai-

noasti tätä yhtä etsimme, että Kristuksen hyväteko ja kunnia ylistettäisiin, että evankeliumin
totuus puhtaasti opetettaisiin. Tämän totuuden
on Jumala jälleen tällä viimeisellä ajalla meidän kauttamme jumalattomalle mailmalle ilmoittanut, josta syystä heidän tulisi pikemmin
rakastaa meitä, kuin vihata. Syystä siis ihmettelen, mistä tällainen muutos on alkuansa.
Mutta ainoana syynä siihen on, että ovat kuulleet uusia opettajia. Saastutettuina heidän myrkystänsä ovat he vihastuneet sellaisella lepyttämättömällä vainolla omaksi vaivaksensa kiukuitsemaan meitä vastaan.

heillä yksin ole pyhää Henkeä, profetian lahjaa
ja puhdasta raamatun selitystä. Ei meidän
opettajamme ole heitä yhdessäkään asiassa
huonommat, vaan päin vastoin monessa asiassa paremmat, sillä he noudattaen Henkeä opettavat hengellisiä. Mutta Lutheriset sitä vastaan
eivät ole koskaan saavuttaneet oikiaa autuusoppia, vaan rippuvat puustavissa, eivätkä siis
opeta muuta, kuin katekismia, nimittäin uskoa
ja rakkautta y. m.

117. Ja saman näen apostolein ja kaikkein
hurskasten sananopettajain onneksi, että heidän oppilaansa ja sanankuuliansa, saastutettuina hurmahengein jumalattomista mietteistä ja
heidän kauttansa kukistettuina palavat vihasta
ja vainosta heihin. Harvat Galatalaisista pysyivät lujina Paavalin opissa. Kaikki muut, vieteltyinä vääräin apostolein kautta eivät tunnustaneet enää Paavalia opettajaksensa, niin aina,
Paavalin nimi ja oppi oli sittemmin heiltä kaikista enin vihattu, ja minä pelkään, että tämä
epistola palautti ainoasti ratki harvat erehdyksestä.

119. Sentähden on, kuten usein on tapani
sanoa, uskosta lankeemus yhtä helppo, kuin
vaarallinenki, niin kuin korkiasta taivaasta syvään helvettiin. Ei sellainen lankeemus ole ihmisellinen, niinkuin murha, huoruus y. m.,
vaan perkeleellinen. Sillä niin langenneet työläästi oijennetaan, vaan paatuvat useimmiten
itsepintaisesti erehdykseen. Sentähden ovat
heidän viimeisensä ensimäisiänsä pahemmat,
niinkuin Kristuski, Luukk. 11: 24–26, sanoo:
Koska rietas henki lähtee ihmisestä – – niin
hän sanoo: minä palajan minun huoneeseeni, josta minä läksin. – Silloin hän menee ja
ottaa kanssansa seitsemän muuta häntä pahempaa henkeä, ja kuin he sinne tulevat,
asuvat he siellä.

118. Jos samallainen onnettomuus kohtaisi
minua, se on, jos hurmahenget minun poisollessani kukistaisivat minun seurakuntani, ja
minä kirjoittaisin tänne, ei yhtä eli kahta, vaan
monta epistolaa, niin vaan vähän taikka en mitään saisi aikoin. Omat sanankuuliani, paitsi
muutamia harvoja, uskossa vahvempia, käyttäisivät itsensä minua kohtaan juuri samalla tapaa, kuin lahkolaisten kautta vietellyt ihmiset
nyt tekevät, jotka ennemmin kumartaisivat
paavia, kuin tottelisivat varotuksiani, taikka
hyväksyisivät minun oppiani. Ei kukaan saisi
heitä uskomaan, että kadottivat Kristuksen ja
palvelevat heikkoja ja köyhiä säätyjä ja niitä,
kuin ei luontoansa ole jumalia. Sitä eivät kaiketikkaan uskoisi, että heidän opettajansa, jotka viettelivät heidän, ovat Kristuksen evankeliumin kukistajia, ja omaintuntoin ja seurakuntain häiritsiöitä. He sanovat: ei Lutheriset yksin ymmärrä, ei he yksin saarnaa Kristusta, ei

120. Koska siis Paavali, pyhän Hengen sanomisesta ymmärsi, että Galatalaiset, jotka hän
pyhästä kiivaudesta oli kutsunut tomppeliksi y.
m., tästä kovasta torasta enämmin pahentuisivat, kuin parantuisivat, (semmenki kuin hän
tiesi vääräin apostolein nyt mellastavan heidän
parissansa, ja kaiketikki selittävän tämän isällisestä sydämmestä lähteneen nuhteen pahimpaan päin ja huutavan: jopa nyt Paavali, jota
muutamat teistä niin suuresti kehuvat, näyttää,
minkä hengen lapsia hän on. Täällä ollessansa
oli hän muka olevanansa teidän isänne, mutta
nyt osottaa hänen poisollessansa hänen kirjansa kyllin, että hän on hirmuvaltia y. m.), sentähden on hän nyt jumalisesta rakkaudesta ja
isällisestä murheesta niin hämillänsä, ett'ei tiedä, mitä taikka kuinka hän heille kirjoittaisi.
Sillä aivan vaarallista on kirjallisesti ajaa
asiaansa poisolevaisten tykönä, jotka jo ovat
ruvenneet sinua vihaamaan, ja jotka ovat mui-

den yllytyksestä tulleet siihen mieleen, ett'ei
asias ole hyvä. Sentähden sanoo Paavali murheellisena vähä jälestäpäin: empä minä tiedä,
mitä minä tästä-edes teen teidän kanssanne,
se on, olen epätietoinen teistä, miten tehdä, miten olla y. m.
212. Olkaat niinkuin minä olen, että minäkin olen niinkuin te. Näitä sanoja ei pidä
ymmärrettämän opista, vaan sydämmen liikutuksesta. Tämä ei tiedä siis tätä: olkaat niinkuin minäkin, se on, ajatelkaat opista niinkuin
minäki; vaan näin tahtoo hän sanoa: olkaat
mieltyneet minua kohtaan, kuin minäkin olen
teitä kohtaan, ikään kuin sanoisi: kentiesi olen
liian kovin nuhdellut teitä, mutta antakaat minulle anteeksi tylyyteni, älkäät sanain jälkeen
arvatko sydäntä, vaan sydämmen liikutuksen
jälkeen arvatkaat sanat. Sanat tosin näyttävät
kovilta ja ankaralta vitsalta, mutta sydän on
lempiä ja isällinen. Ottakaat siis, hyvät Galatalaiset, nuhteeni vastaan samalla mielellä, jolla
minä ne annoin. Sillä asia pakotti minua näyttämään itseäni näin tylyksi kohtaanne.
122. Tosin on minunkin nuhtelemiseni
kova ja kirjoitukseni kiivas, mutta ei sydän totisesti ole katkera, eikä torainen, eikä kostoa
himoova vastustajiamme kohtaan, vaan jumalinen kiivaus ja hengen murhe asuu minussa.
En minä niin vihaa paavilaisia ja muita villihenkiä, että minä rukoilisin heille pahaa, eli
toivoisin heidän hukkuvan, vaan pikemmin
minä toivoisin heidän tielle palajavaksi, ja
ynnä meidän kanssamme autuiksi tuleviksi.
123. Opettaja kurittaa lasta ei pahaksi,
vaan hänen hyväksensä. Vitsa tosin on karkia,
mutta kuri on lapselle sangen tarpeellinen, ja
kurittajan sydän on ystävällinen ja hyvä. Niin
isäki kurittaa lastansa, ei pahentaaksensa häntä, vaan parantaaksensa. Lyöminen on lapselle
tosin kova ja rasittava, mutta isän sydän on armas ja lempiä, ja jollei hän rakastaisi lastansa,
niin hän ei kurittaisikaan sitä, vaan ajaisi pois
tyköänsä, ja epäilisi sen parantumisesta ja antaisi mennä hukkaan. Kurittaminen on siis isällisen rakkauden merkki, ja sangen hyödyllinen
lapselle. Samallaisena teki, Galatalaiset, pitä-

käät minun nuhtelemiseni, niin se ei silloin näy
teille ankaraksi, vaan terveelliseksi. Koska
kaikkinainen rangaistus käsissä on, niin ei
se näy meille iloksi, vaan murheeksi, mutta
sitte antaa hän rauhallisen vanhurskauden
hedelmän niille, jotka siinä harjoitetut ovat
Ebr. 12: 11. Olkoon siis teissä sama mieli minua kohtaan, kuin minussaki teitä kohtaan. Minulla on ystävällinen sydän teitä kohtaan, samaa pyydän teiltäkin.
124. Näin hän suosii Galatalaisia suosimistansa lauhduttaaksensa heidän hänen kovasta nuhteestansa suuttuneet mielensä. Ei hän
kuitenkaan peräytä nuhdettansa, tunnustaa sen
kuitenkin olleen kovan ja ankaran, mutta, sanoo näin, vaade pakotti minua nuhtelemaan
teitä kovemmin. Mutta nuhdettani laimentaa
kuitenki se, että se on lähtenyt hyvästä ja lempeästä sydämmestä. Lääkäri antaa sairaalle
katkeraa lääkettä, mutta ei tahdo pahaa sairaalle, vaan tahtoo sillä auttaa häntä. Jos siis sairaalle annetaan jotain katkeraa, sitä älköön
luettako lääkärin viaksi, vaan lääkkeen ja taudin. Samaa päättäkäät minunkin ankarasta torastani.
Rakkaat veljet, minä rukoilen teitä, että
ole mitään minua vastaan tehneet.
125. Sekö on Paavalin rukoilemista, että
on kutsunut Galatalaiset vimmatuiksi, totuutta
kuulemattomiksi, Kristuksen ristiinnaulitsioiksi? Sen pikemmin kutsuisin solvaukseksi. Hän
taas kutsuu sen rukoukseksi, eikä solvaukseksi, ja niin onkin, ikään kuin sanoisi hän: totta
nuhtelin teitä hiukan kovemmin, mutta ymmärtäkäät se oikein, niin huomaatte, ett'ei nuhtelemiseni ollut nuhdetta, vaan rukoilemista.
Niin myös, jos isä kurittaa poikaansa, on se
yhtä, kuin jos sanoisi hänelle: poikani, minä
rukoilen, ole siivo y. m. Näköänsä on se kyllä
kuritusta, mutta jos katsot isän sydämmeen, on
se suloisinta rukoilemista.
Et te ole mitään minua vastaan tehneet.
126. Ikään kuin sanoisi: mintähden suutuisin teille ynsiästä mielestä pahoittaisin teitä,
kuin tekään ette ole minua vastaan mitään teh-

neet? Miksis siis sanot meidän eksytetyiksi,
opistas langenneiksi, hulluiksi, vimmatuiksi y.
m.? Tästä selvään näemme vihoittaneemme sinun. (Paavali vastaa) minua ette ensinkään ole
pahentaneet, vaan itse teitänne, ja sentähden
olen murheissani, en itse tähteni, vaan teidän.
Älkäät siis luulko minun nuhdelleen teitä vihasta, kateudesta eli muusta pahasta mielestä.
Sillä minä otan Jumalan todistajaksi, ettette ole
minulle mitään vastoin tehneet, vaan päin toisin, olette minulle paljon hyvyyttä osottaneet,
niinkuin jälestäpäin kuulemma. Näin hän, mielitellen Galatalaisia, valmistaa heidän mieliänsä lapsellisella rakkaudella kantamaan hänen
isällistä kuritustansa. Tämä on hunajan ja sokurin sekoittamalla makeuttaa koiruohoja ja
katkeraa juomaa. Samoin suosittelevat vanhimmat lapsiansa, koska ovat heitä toden tiestä
kurittaneet: he antavat heille voileipää, nisukakkua, sokuria, omenia ja muuta sellaista.
Semmoisista antimista huomaavat lapset, että
vanhimmat tahtovat heidän parastansa, vaikka
kuritus olisikin ollut mitä ankarin.
13 ja 14 v. Mutta te tiedätte, että minä
olen lihan heikkoudesta teille ensisti evankeliumia saarnannut. Ja minun kiusaustani,
kuin minä lihan puolesta kärsein, ette ole
katsoneet ylön, ettekä hyljänneet, vaan korjasitte minun niinkuin Jumalan enkelin,
niinkuin Kristuksen Jesuksen.
127. Tässä Paavali nyt juttelee mitä hyvää
Galatalaiset olivat hänelle osottaneet. Ensimäinen hyväteko, jonka kaikista parhaimpana pidän, on tämä: koska minä ensin rupesin saarnaamaan teille evankeliumia, tehden sitä lihan
heikkoudessa ja suuressa kiusauksessa, niin
tämä ristini ei ensinkään pahentanut teitä, vaan
te olitte minulle niin hyvät, lempiät, suosittelitte ja rakastitte minua niin, että olitte minun
heikkoudessani, kiusauksissani ja vaaroissani,
joilla olin uuvutettamaisillani, ei ainoasti pahentumata, vaan noudattelittekin minua suurimmalla rakkaudella, ja otitte minun vastaan
Jumalan enkelinä, niin aina Kristuksena Jesuksenakin.
128. Tämähän on mainiota Galatalaisia ke-

humista, että he vastaanottivat evankeliumin
niin halvalta ja ahdistetulta ihmiseltä kuin Paavali oli. Sillä hän saarnasi heille, koska sekä
Juutalaiset että pakanat kiukuitsivat ja olivat
raivoissansa totuutta vastaan. Sillä kaikki mahtavat, viisaat, oppineet, hurskaat vihasivat, vainosivat, pilkkasivat, sortivat ja häpäsivät Paavalia. Näistä kaikista eivät pahentuneet Galatalaiset, vaan, kääntäen silmänsä pois näistä
heikkouden, kiusausten ja vaarain kuvista,
kuultelivat köyhää, ylönkatsottua, kurjaa, ahdistettua Paavalia, jopa tunnustivat itsensä hänen opetuslapsiksensakki, ja sen lisäksi korjasivat hänen ja kuulivat häntä niinkuin Jumalan
enkeliä, niinkuin Kristusta Jesusta. Tämä oli
erinomainen kiitos ja avu Galatalaisissa. Ei
anna myös Paavali kenellekkään muulle, joille
hän kirjoitti, sellaista kiitosta, kuin tässä Galatalaisille.
129. Hieronymus ja moni muu vanha isä
sanoo lihan heikkouden Paavalissa tietävän
sairautta taikka kiusausta haureuteen. Nämät
hyvät isät elivät koska seurakunta nauttii ruumiillista menestystä, tietämättöminä rististä ja
vainosta. Sillä pispat rupesivat silloin kasvamaan ja varttumaan varoissa, arvossa ja kunniassa mailmassa, ja usea heistä osotti hirmuvaltaisuuttaki kansaa kohtaan, joka hoiti, niinkuin seurakuntahistoria kertoo. Harvat tekivät
virkansa ja neki, jotka olivat sen tekevinänsä,
jättivät oheen evankeliumin opin ja opettivat
kansalle omia sääntöjänsä. Mutta koska sielun
paimenet ja pispat ovat vajalla Jumalan sanan
tuntoa, harjoitusta ja laiskat puhtaasti opettamaan sitä, niin varmaan saavat elää suruttomina. Sillä ei heitä harjoita kiusaus, risti ja vaino,
mitkä varmaan seuraavat sanan puhdasta saarnaa. Mahdotonta on sentähden, että sellaiset
ymmärtäisivät Paavalia. Mutta meillä on, Jumalan kiitos, puhdas oppi, jota rohkiasti tunnustamme. Sentähden täytyyki meidän kärsiä
julminta vihaa ja vainoa perkeleeltä ja mailmalta, ja jollei meitä harjoitettaisi hirmuvaltiain ja villi-opettajain väkivallan ja kavaluuden kautta, ja sydämmessä saatanan peljätysten ja tulisten nuolten kautta, olisi Paavali

meistä yhtä himeä ja tuntematon, kuin hän
edellisinä vuosisatoinakin oli koko mailmalle,
ja vieläkin on vastustajillemme, paavilaisille ja
hurmahengille. Jumalan lahja ja oma lukemisemme yhdessä ulkonaisten ja sisällisten kiusausten kanssa avaavat siis mielemme ymmärtämään Paavalin kirjoja ja koko pyhää raamattua.
130. Lihan heikkoudeksi Paavali tässä kutsuu, ei tautia eli hekuman himoa, vaan kärsimisen eli ahdistuksen, jota silloin kärsei ruumiissansa. Heikkoudeksi hän kutsuu sen, vastoin hengen väkevyyttä ja voimaa (jolla hän
voitti heikkouden). Mutta ett'ei meidän sanottaisi väärään vääntävän Paavalin sanoja, kuulkaamme häntä itseä. 2 Kor. 12: 9, 10 sanoo
hän: minä mielelläni kerskaan itseäni minun
heikkoudestani, että Kristuksen voima minussa asuisi. Sentähden iloitsen minä heikkoudessa, ylönkatseissa, hädissä, vainoissa
ja ahdistuksissa Kristuksen tähden; sillä
koska minä heikko olen, niin minä väkeväkin olen; ja 11: 23–25 sanoo hän: minä olen
enämmän työtä tehnyt, minä olen enämmän
haavoja kärsinyt. Minä olen useammin vankina ollut. Usein olen kuoleman hädässä ollut. Juutalaisilta olen minä viidesti neljäkymmentä haavaa saanut, yhtä vailla. Kolmasti olen vitsoilla piesty, olin kerran kivitetty. Kolmasti olen minä tullut haaksirikkoon y. m. Nämät kärsimiset, joita hän kärsi
ruumiissansa, kutsuu hän lihan heikkoudeksi,
mutta siksi ei nimitä hän ruumiillista sairautta,
ikään kuin sanoisi hän: koska saarnasin teille
evankeliumia, ahdistivat minua monellaiset
ahdingot ja paheet. Kaikilta puolilta uhkasi minua väijymisiä ja vaaroja Juutalaisilta, pakanoilta ja vääriltä veljiltä. Nälkä ja kaikkein
kappalten puute ahdisti minua, olin mailman
tunkio ja kaikkein saastaisuus. Tällaisesta
heikkoudestansa puhuu hän useassa paikassa,
niinkuin 1 Kor. 4; 2 Kor. 4: 6, 11, 12 ja muualla.
131. Selvää on siis, että Paavali kutsuu lihan heikkoudeksi ahdistukset, joita hän lihassansa kärsi, joita hänellä oli yhteisenä muiden

apostolein, profeetain ja kaikkein hurskasten
kanssa. Hengessä oli hän kuitenki väkevä. Sillä hänessä asui Kristuksen voima, joka aina
hallitsi häntä ja oli voitolla hänen kauttansa,
niinkuin hän, 2 Kor. 12: 10, todistaa: koska
minä heikko olen, niin minä väkeväkin olen.
Samate, 9 v.: minä mielelläni kerskaan itsiäni minun heikkoudestani, että Kristuksen
voima minussa asuisi. Ja 2: 14, sanoo hän:
kiitetty olkoon Jumala, joka aina antaa
meille voiton Kristuksessa, ikään kuin sanoisi: perkele tosin kauhiasti rajuaa meitä vastaan,
meitä vastaan rajuavat uskottomat Juutalaiset
ja pakanat, kuitenki pysymme voittamattomina
vastoin kaikkia heidän päällekarkaamisiansa,
ja vastoin heidän tahtoansa murtaa kuitenkin
oppimme lävitse ja pitää voiton. Tällainen oli
hengen voima ja väkevyys Paavalissa ja sen
vastakohdaksi panee hän tässä lihan heikkouden ja orjuuden.
132. Mutta tästä hurskasten heikkoudesta
pahentuu järki aivan suuresti. Sentähden ylistää Paavali syystä Galatalaisia niin suuresti siitä, ett'eivät he loukkaantuneet tästä häpiällisimmästä heikkoudesta ja tästä halvasta ristin
muodosta, jonka hänessä näkivät, vaan korjasivat hänen niinkuin enkelin, niinkuin Kristuksen Jesuksen. Itse Kristuski varustaa meitä näitä ristin häpiällisiä muotoja vastaan, joissa hän
nähdään, Mth. 11: 6, sanoen: autuas on se,
joka ei pahene minusta. Ja suuri asia onki
varmaan, että uskovaiset tunnustavat kaikkein
Herraksi ja mailman vapahtajaksi hänen, jonka
kuulevat olevan kaikkein viheliäisimmän ihmisen, kaikkein ylönkatsottavan, kaikkein halvimman, ihmisten pilkan ja kansan ylönkatseen, kaikkiansa, kaikkein vihaaman, ja vihdoin ristin kuolemaan tuomitun, ja sitä tehneen
hänen oman kansansa, semmenki niiden, jotka
olivat parhaimpia, viisaimpia, pyhimpiä y. m.
Suurta on, sanon ett'eivät sellaiset pahennukset
eksytä, vaan että ne kaikki taidetaan ei ainoasti
katsoa ylön, vaan että myös tämä syljetty,
ruoskittu ja häpiällisimmästi ristiinnaulittu
Kristus pidetään parempana, kuin kaikkein rikasten rikkaus, kaikkein voimallisten väke-

vyys, kaikkein oppineitten viisaus, kaikkein
kuningasten kruunut, kaikkein pyhäin pyhyys.
Sentähden Kristuski ylistää autuiksi heitä, jotka eivät pahennu hänestä.
133. Mutta Paavalilla oli ei ainoasti ulkonaisia kiusauksia, joista jo puhuimme, vaan
myös sisällisiä ja hengellisiä, samate kuin
Kristuksella yrttitarhassa. Sellaisia oli pistin
lihassa, saatanan enkeli, josta hän valittaa 2
Kor. 12: 7, joka häntä rusikoitsi. Jota sellaiset
hengelliset kiusaukset ahdistavat, häntä ei taida hekuma kiusata. Tästä muistutan ohimennen, kuin paaviset, koska lukivat latinan kielisessä raamatussa stimulum carnis (lihan yllyke), selittivät tämän lihan yllykkeen tietävän
haureuden himoa. Mutta greikan kielessä on
scolops, joka merkitsee paalikkaa taikka teräväkärkistä seivästä. Tämä oli siis hengellinen
kiusaus. Eikä sitä niin olemasta estä se, että
hän lisää sanan lihaani, sanoen: minulle on
annettu pistin lihaani. Niin mieltä mielin kutsuu hän sen pistimeksi lihaan; sillä Galatalaiset
ja muut, joiden parissa hän oli oleskellut, olivat usein nähneet hänen suuressa surussa, vapisevan, peljästyvän ja sanomattoman tuskan
ja ahdistuksen vaivaavan häntä.
134. Paavalilla oli siis ei ainoasti ulkonaisia, vaan myös hengellisiä kiusauksia, niinkuin
hän, 2 Kor. 7: 5, näillä sanoilla tunnustaa: ulkona sota, sisällä pelko, ja Luukas Ap. T. 28:
15 sanoo, että Paavali, koska hän kauvan oli
ollut merellä ahdistuksessa ja hengenki murheessa, tuli virvotetuksi ja sai uskalluksen,
koska hän näki veljiä tulevan Romista häntä
vastaan hamaan Appiforuun ja Tretaberniin;
samate Fil. 2: 6 tunnustaa hän Jumalan armahtaneen häntä ja parantaneen Epafrodituksen,
joka oli ollut sairasna ja kuolemankielissäkin,
etten minä murhetta murheen olisi saanut.
Apostolit kärsivät siis paitsi ulkonaisia ruumiin kiusauksia myös kiusauksia hengessä,
niinkuin surua y. m.
135. Mutta minkätähden sanoo Paavali,
ett'eivät Galatalaiset lastaneet häntä? Varmaan
ylenkatsoivat he hänen, kuin hänen evankeliumistansakkin luopuivat. Paavali selittää mie-

lensä. Koska minä ensin saarnasin, sanoo hän,
teille evankeliumia, niin ette käyttäneet teitänne usiampain muiden kansain tavalla, jotka pahentuivat heikkoudestani ja lihani kiusauksesta, lastivat minua ja solvasivat minun pois. Sillä ihmisjärki helposti pahentuu ristin halvasta
muodosta, ja päättää ne mielettömiksi, jotka
muka tahtovat muita lohduttaa, auttaa ja korjata, niin aina, jotka ylistävät suurta rikkauttansa, vanhurskauttansa, väkevyyttänsä, voittoansa synnistä, kuolemasta ja kaikesta pahasta,
iloansa, autuuttansa ja ijankaikkista elämäänsä,
ja kuitenkin itse sillä välin ovat köyhät, heikot,
suruiset, ylenkatsotut, joita riettaasti riepottaa
ja surmaa, maallisen järjestyksen ja uskon vahingollisimpana kukistajina, ei kansa, vaan
mahtavat, jotka hoitavat maallista ja hengellistä hallitusta, ja jotka luulevat niin palvelevansa
Jumalaa. Koska sentähden muille lupaavat
ijankaikkisia aarteita, ja itse niin surkiasti
mailmassa hukkuvat, niin heitä nauretaan ja
heidän täytyy kuulla: parantaja paranna itseäs.
Tästä syystä tavataan Psalmeissa siellä ja täällä
tällaisia valituksia: minä olen mato ja en ihminen, Ps. 22: 7 ja 12 v. Älä kaukana ole minusta: sillä ahdistus on läsnä: ja ei ole auttajata.
136. Se tulee siis Galatalaisille suureksi
ylistykseksi ja kiitokseksi, ett'eivät pahentuneet Paavalin heikkoudesta ja kiusauksista,
vaan ottivat hänen vastaan Jumalan enkelinä,
jopa Kristuksena Jesuksena. Se on varmaan
suuri ja jalo avu, kuulla apostolia, mutta suurempi ja tosiaan kristillinen avu on, kuulla niin
viheliäistä, heikkoa ja ylenkatsottua (kummoisen Paavali tässä todistaa olleensa Galatiassa)
ja ottaa hänen vastaan taivaan enkelinä, ja
osottaa hänelle niin suuren kunnian, kuin jos
hän olisi Kristus Jesus, eikä pahentua niin suurista ja monista hänen ahdistuksistansa. Semmoisilla sanoilla hän suurimmasti ylistää Galatalaisten hyvyyttä, jonka ijäti sanoo muistavansa, ja niin otolliseksi itsellensä, että toivoisi
sen olevan kaikille ihmisille tunnetun. Hän,
sillä välin kuin niin jalosti ylistää heidän hyviä
tekojansa, salaisesti ilmoittaa, kuinka suuresti

häntä rakastivat ennen, kuin vääriä apostoleita
tuli, ja varaa heitä vastaki samalla rakkaudella
ja kunnioittamisella kohtaamaan häntä, heidän
apostoliansa, kuin ennenkin. Tästä nähdään,
että vääräin apostolein ulkonainen arvo oli Galatalaisten mielestä suurempi kuin Paavalin; ja
sentähden kehoitettiin he pitämään väärät
apostolit Paavalia parempina, jota ennen ei ainoasti suuresti rakastaneet, vaan jonka myös
Jumalan enkelinä olivat vastaanottaneet.
15 v. Kuinka autuaat te silloin olitte!
137. Ikään kuin sanoisi: kuinka onnellisiksi teitä silloin kiitettiin, kuinka ylistetyt ja siunatut silloin olitte? Samallaisen lauseen tapaamme (Luuk. 1: 48) Maarian veisussa: kaikkein sukukuntain pitää minua autuaaksi
kutsuman, se on ylistämän ja kiittämän. Ja
sangen innokkaat ovat nämätki sanat: kuinka
autuaat te silloin olitte! Ikään kuin sanoisi:
ette olleet yksin autuita, vaan te olitte yli kaikkein kiitetyt ja ylistetyt. Näin hän kokee laimentaa ja lievittää katkeraa juomaa, se on, ankaraa nuhdetta, kuin pelkää Galatalaisten saattavan siitä pahentua, eritenki koska hän tiesi,
että väärät apostolit moittisivat sitä ja kääntäisivät pahimpaan päin. Sillä sellainen on näiden
kyykärmetten avu ja luonto, että moittivat
hurskaasta ja vilpittömästä sydämmestä lähteneitä sanoja, ja vääntävät ne viekkaasti ja kavalasti perki toiseen mieleen, kuin ne tietävät.
Siinäpähän ovat merkillisiä maistereita ja voittavat kaikkein kaunopuheliain älyn ja näppäryyden. Sillä paha henki ajaa heitä ja sokasee
heidän niin, että he, syttyneinä saatanalliselta
haikeudelta hurskaita vastaan, eivät taida selittää heidän sanojansa ja kirjojansa muutoin
kuin pahanjuonisesti. He tekevät samoin kuin
hämähäkit, jotka kauneimmista ja hyödyllisimmistä kukkasista imevät myrkkyä, joka ei sentään ole kukkasten, vaan heidän vikansa.
Apostoli tahtoo sentähden ennättää heitä hunajalla ja makeudella, ettei väärillä apostoleilla
olisi tilaa moittia ja pahanmutkaisesti vääntää
hänen sanojansa tähän mieleen: Paavali kohtelee teitä ynseästi, haukkuu tomppeliksi, vimmatuiksi, totuutta kuulemattomiksi, josta var-

maan nähdään, ettei hän pidä lukua teidän autuudestanne, vaan päättää teistä, että Kristus
on jo hyljännyt ja kironnut teidän.
Minä olen teidän todistajanne, että jos
se olisi mahdollinen ollut, niin te olisitta teidän silmänne kaivaneet ulos, ja minulle antaneet.
138. Hän ylistää Galatalaisia ylön määrin.
Ette ainoasti, sanoo hän, kohdanneet minua
suurimmalla nöyryydellä ja kunnioittamisella,
ottaen minun vastaan Jumalan enkelinä, vaan,
jos tarve olisi vaatinut, olisitte kaivaneet silmänne ulos ja antaneet minulle, niin aina, olisitte henkenneki panneet alttiiksi minun tähteni, ja toden uskalsivatki Galatalaiset henkensä
Paavalin tähden. Sillä korjatessansa ja suosiessansa Paavalia, jota vahingollisempaa, kirotumpaa ja hylympää ei mailma silloin luullut
olemassa, vetivät he niskoillensa, Paavalin
korjaajina ja puolustajina, kaikkein pakanain ja
Juutalaisten närkästyksen ja vihan. Samate on
nytki Lutherin nimi mailmassa enin vihattu.
Joka minua kiittää, hän tekee raskaamman
synnin, kuin epäjumalanpalvelia, pilkkaaja,
valapatto, värttämies, huorintekiä, murhaaja,
varas y. m. Galatalaiset olivat sentähden epäilemätä hyvin perustetut Kristuksen opissa ja
uskossa, koska omalla vaarallansa uskalsivat
vastaanottaa ja hyviä Paavalia, jota koko mailma vihasi. Muutoin eivät olisi antauneet kaikkein ihmisten y. m. Vihoihin.
16 v. Olenko minä siis nyt teidän viholliseksenne tullut, että minä teille totuuden sanon?
139. Tässä hän ilmoittaa syyn, minkätähden hän niin mielittelee Galatalaisia. Sillä hän
epäilee heidän luulevan hänen heillensä vihaiseksi, kuin hän niin ankarasti nuhteli heitä.
Eroittakaat, rakkaani, sanoo hän, nämät herjaukset (joilla minä teitä soimasin) opistani, ja
te havaitsette minun tehneen sitä, ei häväistäkseni teitä, vaan opettakseni teille totuutta. Kirjani tosin tunnustan olevan tylyn, mutta semmoisella tylyydellä pyydän minä palauttaa teitä evankeliumin totuuteen, ja säilyttää teitä siinä, josta nyt oletta pois käännetyt. Sentähden

älkäät sovittako tätä tylyyttäni ja katkeraa juomaa itsehenne, vaan tautihinne, ja älkäät pitäkö minua vihollisenanne sentähden että olen
kovemmin nuhdellut teitä, vaan isänänne. Sillä
jollen palavasti rakastaisi teitä, niinkuin omia
lapsiani, ja tietäisi olleeni teille sangen rakkaan, en olisi niin kovin nuhdellut teitä.
140. Ystäväin virka on, että toinen rohkiammin nuhtelee toista, jos hän jossakin erehtyy, ja neuvottu saaten hän vaan on viisas, ei
vihastu toiselle, ystävällisen neuvon ja osottamansa totuuden tähden, vaan kiittää häntä siitä. Mailmassa totta on varsin tavallista, että totuus synnyttää vihan, ja että totuuden sanoja
pidetään vihollisena. Näin ei ole ystäväin kesken, saatikka kristittyin. Koska minä siis nuhtelin teitä sulasta rakkaudesta, pitääkseni teitä
totuudessa, niin ei sovi teidän vihastua minulle, eikä heittää totuutta pois isällisen nuhteeni
tähden, ei luulla minua viholliseksenne. Näitä
Paavali puhuu vahvistamaan, mitä hän ylähällä
sanoi: olkaat niinkuin minä olen, että minäkin olen niinkuin te. Ette ole mitään minua
vastaan tehneet y. m.
17 v. Ei he teitä oikein kiivaudesta rakasta.
141. Paavali sivaltaa vääräin apostolein
mielinkielintä. Sillä saatanalla on tapana pettää
kavalilla juonilla ja kureilla ykstoikkosia palveliainsa avulla, kuten Paavali Rom. 16: 18 sanoo: makeilla puheilla ja liehakoitsemisella.
Ensiksi he vannovat kaiken pyhän kautta pyytävänsä vain edistää Jumalan kunniaa; niin
myös pyhän Hengen vaativan heitä, kuin näkevät ihmisraukat hunnigoille heitetyiksi taikka
toisten ei opettavan heille Jumalan sanaa, opettamaan taattua totuutta, että valitut erehdyksestä vapautettaisiin ja tulisivat totiseen valkeuteen ja totuuden tuntoon. Sitte lupaavat vissin
autuuden heidän oppinsa y. m. vastaanottajille.
Sellaisella jumalisuuden varjolla ja lammaspuvulla ihmeeksi vahingoittavat seurakuntia nämät raatelevaiset sudet, jolleivät valppaat ja
uskolliset sielunpaimenet vastusta heitä.
142. Mutta Paavali vastaa tässä edeltäpäin
odotettuun väitökseen. Sillä Galatalaiset taisi-

vat sanoa: miksi niin kiivaasti torut opettajiamme ystävyyttämme etsimisestä? Senhän tekevät jumalisesta kiivaudesta ja sulasta rakkaudesta; eihän sen olisi pitänyt sinua loukkaaman. He kyllä, vastaa Paavali, etsivät ystävyyttänne, vaan ei oikein. Niin täytyy meidänki kuulla aikamme sakramentin riivaajilta, että
me itsepintaisuudellamme revimme seurakuntain rakkauden ja sovinnon, sentähden ett'emme hyväksy heidän oppiansa Herran ehtoollisesta. Parempi olisi, sanovat, että hiukan helpottaisimme (semmenki kuin ei siitä tule mitään vaaraa), kuin että herätämme tämän ainoan uskonkappaleen tähden, joka ei kuitenkaan ole pääkappale, niin suuria eripuraisuuksia ja riitoja seurakunnissa, kuin eivät kumminkaan muussa kristin opin kappaleessa ole
meistä erimielisiä, paitsi tässä Herran ehtoollisen asiassa. Tähän vastaan: kirottu olkoon rakkaus ja sovinto, jonka säilyttämiseksi Jumalan
sana pannan vaaran alttiiksi.
143. Niin olivat väärät apostolit sangen
suuresti rakastavinansa Galatalaisia, ja jommallisella jumalisella kiivauden varjolla pitävinänsä heistä huolta. Mutta kiivaus on nimenomaan suuttunut rakkaus eli niin sanoakseni
jumalinen kiivaus, niinkuin Elias 1 Kun. 19:
14 sanoo: minä olen kiivauksella kiivannut
Herran Jumalan tähden. Sillä tavalla mieski
kiivaa vaimoansa, isä lastansa, veli veljeänsä,
se on, kiivaasti rakastaa, virhejä heissä kuitenki vihaten, ja pyytäen niitä parata. Semmoista
kiivautta osottelivat väärätkin apostolit Galatalaisia kohtaan. Paavali tosin myötää heidän palavan suuresta rakkaudesta heitä kohtaan, kiivaavan ja olevan huolissansa heidän tähtensä,
vaan ei oikein. Semmoinen varjo ja kiilto,
kuin petturit ovat pitävinänsä palavaa rakkautta ja huolta muista, pettää yksinkertaiset pian.
Paavali neuvoo sentähden meitä eroittamaan
hyvä kiivaus pahasta. Hyvä varmaan on kiitettäpä, vaan ei paha. Samate kuin heki, sanoo
Paavali, kiivaan minäki teitä. Itse nyt tuomitkaat, kumpasenka kiivaus on parempi, minun,
vaiko heidän? Kumpasenka on hyvä ja jumalinen, taikka paha ja lihallinen. Älköön sentäh-

den heidän kiivautensa niin heti liikuttako teitä; sillä
He tahtovat teitä minusta käätä pois,
että te heitä kiivaudessa rakastaisitte.
144. Ikään kuin sanoisi: he tosin palavat
liiallisesta kiivaudesta ja rakkaudesta kohtaanne, muuta niin he pyytävät käätä teitä minusta
pois, ja että te toisaalta rakastaisitte heitä. Sillä
jos heidän kiivautensa olisi jumalinen ja vilpitön, silloin varmaan suvaitsisivat teidän rakastavan minuakin ynnä heidän kanssansa. Vaan
he vihaavat minun oppiani, ja pyytävät siis
kaikin tavoin hävittää sitä teidän seastanne, ja
levittää omaansa teidän keskellänne, ja mukaisemmin menestyäksensä semmoisessa yrityksessänsä, pyytävät he sellaisella kiivoittelemisellansa vieroittaa teidän minusta, ja saattaa
minun vihatuksi teiltä, että te vihaten minua ja
minun oppiani, ja kiivaten heistä rakastaisitte
heitä yksinänsä ja ottaisitte heidän oppinsa
vastaan. Näin hän tekee väärät apostolit Galatalaisille epäluulon alaisiksi, sanoessansa heidän sellaisella kauniilla varjolla ainoastansa
kietovan ja paulovan Galatalaisia. Samate varaa Kristus meitä: kavahtakaat vääriä profeettoita, jotka teidän tykönne tulevat lammasten vaatteilla. Math. 7: 15.
145. Paavali on kärsinyt samallaista kiusausta, kuin meki tähän aikaan. Se harmitti
häntä suuresti, kuin näki hyvää oppiansa seuraavan niin monta lahkoa, kapinaa, valtakuntain häiriöitä ja mullistuksia, joista syntyi epälukuisia paheita ja pahennuksia. Apost. T. 24:
5 syyttävät Juutalaiset häntä vahingolliseksi
mieheksi, joka nostaa kapinan kaikille Juutalaisille ympäri koko maan piirin ja on
Natsareusten eriseuran päämies, ikään kuin
sanoisivat: hän on kapinallinen ja häpäsevä ihminen, joka saarnaa sellaisia, joilla ei hän ainoasti kukista Juutalaisten hallitusta, joka parhaimmasti on Jumalan antamilla lailla järjestetty, vaan hän myös hävittää ja kukistaa kymmen käskytki, meidän jumalanpalveluksen, uskonnon, pappiuden, ja levittää kautta koko
mailman evankeliumia, siksi hän sen kutsuu,
josta on syntynyt epälukuisia paheita, kapinoi-

ta, pahennuksia ja lahkoja. Samaa täytyi hänen
kuulla pakanoiltaki, jotka Filipin kaupungissa
huusivat hänen kaupunkinsa häiritsiäksi ja sellaisten tapain opettajaksi, joita ei heidän sovi
ottaa vastaan eikä tehdä (Ap. T. 16: 20, 21).
146. Sellaisista valtakuntain häiriöistä ja
muista onnettomuuksista, näljästä, sodasta, eripuraisuuksista, lahvoista syyttivät Juutalaiset
ja pakanat Paavalin ja muiden apostolein oppia, ja vainosivat sentähden heitä yhteisen rauhan ja uskonnon turmioina. Mutta eivät apostolit sentähden jättäneet virkaansa, vaan väsymätä toimittaen sitä saarnasivat ja tunnustivat
Kristusta. Sillä he tiesivät, että enää tulee kuulla Jumalaa, kuin ihmisiä, ja että on parempi,
että koko mailma häirittäköön ja kaatukoon
yhteen läjään, kuin ett'ei Kristusta saarnata,
taikka että yksi sielu jätetään hoidota hukkumaan. Sillä välin saattivat kuitenki nämät pahennukset apostoleille aivan suuria murheita,
sillä eivät hekään olleet raudasta. Se kovasti
suretti heitä, että kansa, jonka tähden Paavali
toivotti olevansa kirottuna Kristukselta, hukkuisi kaiken kunniansa kanssa. He näkivät
suuria liikkeitä ja kaikkein valtakuntain mullistuksia seuraavan opistansa ja näkivät, sepä
olisi kuolemaa katkerampi, semmenki Paavalille, syntyvän epälukuisia lahkoja jo eläissänsä. Surun sanoma oli Paavalille, koska hän
kuuli Korinthiläisten kieltävän, muista puhumata, kuolleitten ylösnousemisen, koska hän
kuuli palveluksensa kautta valmistamat seurakunnat eksytettävän, vääräin apostolein kukistavan evankeliumin, koko Aasian ynnä monta
mainiota miestä luopuvan itsestänsä.
147. Mutta hän tiesi oppinsa syyttömäksi
näihin pahennuksiin ja lahkoihin. Sentähden ei
menettänyt hän rohkeuttansa, ei luopunut virastansa, vaan pysyi siinä, ja tiesi saarnaamansa evankeliumin olevan Jumalan voiman itsekullekkin uskovaiselle autuudeksi, vaikka se
olisi pakanain ja Juutalaisten mielestä ollut
kuinka tyhmä ja pahentava oppi hyvänsä. Hän
tiesi niiden, jotka eivät pahentuisi tästä ristin
sanasta, olevan autuita, opettajain ja oppilasten, kuten Kristuski, Mth. 11: 6, sanoo: autuas

on se, joka ei pahene minusta. Toisaalta tiesi
hän ne kirotuiksi, jotka päättivät tämän opin
tyhmäksi ja eksyttäväksi. Tässä uskossansa sanoi hän siis Kristuksen kanssa rohkiasti kiukuitseville ja opistansa pahentuneille Juutalaisille ja pakanoille: antakaat heidän olla: he
ovat sokiat sokiain taluttajat (Mth. 15: 14).
Samaa täytyy meidänki nyt kuulla, mitä Paavalin ja muittenkin apostolein muinen, että
tunnustamamme evankeliumin oppi on monen
onnettomuuden, kapinan, sodan, lahvon ja epälukuisten pahennusten syynä. Niin aina, meidän syyksemme pannaan kaikki häiriöt mailmassa.

huolimata jumalattomain paavisten ja kaikkein
vastustajaimme huudosta, jotka valittavat oppiamme kapinalliseksi ja häpäseväksi, kuin
matkaansaattaa häiriöitä kaikissa säädyissä,
kukistaa uskonnon, kylvää villityksiä, ja kaikkiansa on kaikkein paheitten alku. Koska Kristus ja apostolit saarnasivat, viskasivat jumalattomat Juutalaiset samallaisia syytöksiä. Ja ei
pitkän ajan perästä tulivat Romalaiset ja ottivat
heidän maansa ja kansansa, heidän ennustuksensa jälkeen. Varokoot siis evankeliumin viholliset nytkin, ett'eivät heitäki kerta kohtaisi
samat onnettomuudet, joita nyt ennustelevat.

148. Emme varmaan opeta villityksiä ja
jumalatonta oppia, vaan saarnaamme evankeliumia Kristuksesta, joka on Ylipappimme ja
lunastajamme. Sitte täytyy vastustajaimmeki,
jos muutoin tahtovat totuuden tunnustaa, todistaa meistä, ettemme ole opillamme antaneet tilaa nostamaan kapinoita, häiriöitä, sotia y. m.,
vaan että olemme opettaneet Jumalan käskyn
tähden hurskaasti kuulemaan ja kunnioittamaan esivaltaa. Emme ole myöskään pahennusten synnyttäjiä, vaan että, jos jumalattomat
pahentuvat, se ei ole meidän, vaan heidän vikansa. Meillä on Jumalan käsky saarnaamaan
evankeliumia, pahennuksesta huolimata. Kuin
tämä kiroo vastustajaimme jumalattoman opin
ja epäjumaluuden, ottavat he itse, siitä vihastuneina, pahennuksen, millisen pahennuksen he
kouluissansa kutsuivat itsestänsä otetuksi, josta sanoivat, ett'ei siitä ole lukua pidettävä ja
ett'ei sitä taida välttääkään.

150. He tekevät suuriksi näitä pahennuksia, että munkit ja papit naivat, että syömme lihaa perjantaina y. m. Mutta että he jumalattomalla opillansa eksyttävät ja turmelevat epälukuiset sielut joka päivä, että pahoilla esimerkeillä pahentavat heikkoja, että häpäsevät ja
kiroovat suuren Jumalan kunnian evankeliumia, että vainoovat ja surmaavat terveellisen
opin lukioita, tämä ei heidän mielestänsä ole
pahennusta, vaan kuuliaisuutta ja Jumalalle
otollisinta palvelusta. Antakaamme siis heidän
olla, sillä he ovat sokeita ja sokeitten taluttajia.
Joka paha on, se olkoon vielä paha, ja joka
saastainen on, se tulkoon vielä saastaiseksi.
Joh. Ilm. 22: 11. Me, kuin uskomme puhuneemme, niin kauvan kuin elämme, ja kärsikäämme vastustajaimme vainoja, kunnes Kristus Ylipappimme ja Kuninkaamme tulee taivaasta, niinkuin toivomme kylläki pian, vanhurskaana tuomarina kostamaan niille, jotka
eivät kuule hänen evankeliumiansa, amen.

149. Kristus opetti evankeliumia, huolimata pahennuksesta, jonka Juutalaiset siitä ottivat. Antakaat heidän olla, sanoo hän, he ovat
sokiat y. m. Mth. 15: 14. Apostolit, jota enemmän ylimmäiset papit kielsivät heitä opettamasta Jesuksen nimeen, todistivat sitä enemmän että Jesus, jonka he olivat ristiinnaulinneet, oli Herra ja Kristus, ja että, kuka ikänänsä avuksihuutaisi häntä, saisi autuuden, ja ett'ei
ollut muuta nimeä taivaan alla ihmisille annettu, jossa autuiksi tulisivat y. m. Samallaisella
rohkeudella julistamme meki nyt Kristusta,

151. Pahennukset, joita jumalattomat luettelevat, eivät häiritse hurskaita. He tietävät
perkeleen kiukkuisimmasti vihaavan jumalista
oppia, ja väärentävän sitä epälukuisilla pahennuksilla, sen juuria myöden hävittääksensä.
Muinen ei rajunnut perkele niin, koska seurakunnassa opetettiin ihmissääntöjä. Sillä niin
kauvan kuin tämä väkevä varjeli huonettansa,
oli kaikki hänen omansa rauhassa. Mutta koska häntä väkevämpi tulee, joka voittaa ja sitoo
tämän väkevän, ja ryöstää hänen huoneensa,
silloin hän rupee kauheimmasti rajuamaan ja

mellastamaan. Ja tämähän on varmin merkki
siitä, että tunnustamamme oppi on jumalallinen, muutoin behemoth mielellänsä makaisi
varjossa, lymyssä kaisiloissa ja mudassa (Job.
40: 16). Mutta koska hän nyt käy ympäri kiljuvana jalopeurana ja herättää niin paljon häiriötä, näyttää se, että hän tuntee oppimme voiman.
152. Kuin Paavali sanoo: eivät he kiivaa
teistä oikein y. m., ilmoittaa hän ohimennen,
kutka ovat lahkoin synnyttäjiä, nimittäin nuot
kiivaat henget, jotka kaikkina aikoina kukistavat oikian opin ja häiritsevät yhteistä rauhaa.
Sillä tyhmä kiivaus on yllyttänyt heitä uneksimaan olevansa lahjoitetut jollakin erinomaisella pyhyydellä, nöyryydellä, kärsivällisyydellä
ja opilla, ja sentähden on heillä se luulo itsestänsä, että osaavat ohjata kaikkia ihmisiä autuuden asioissa, että osaavat opettaa paljon jalommin ja terveellisemmin, säätää parempia
jumalanpalveluksen temppuja ja komennoita
kuin muut opettajat, jotka he rinnallansa katsovat ylön, halventavat heidän arvoansa ja vääntävät vääräksi, mitä ne ovat oikein opettaneet.
Väärät apostolit, joita oli sellainen tyhmä kiivaus yllyttänyt, matkaansaattivat, ei ainoasti
Galatiassa, vaan kussa ikänä Paavali ja muut
apostolit olivat saarnanneet, lahkoja, joista sitte syntyi epälukuisia pahennuksia ja suurimpia
muljauksia. Sillä perkele on, niinkuin Kristus
Joh. 8: 44 sanoo, valehtelia ja murhaaja, sentähden onki hänellä tapana palveliainsa kautta,
ei ainoastansa häiritä omiatuntoja väärällä
opilla, vaan myös synnyttää kapinoita ja sotia
y. m.
153. Sellaisia kiivailioita on meidänki
maassamme nykyään monta, jotka muodoksi
näyttävät suurinta hurskautta, nöyryyttä, oppia,
kärsivällisyyttä y. m., ja ovat kuitenki toden
raatelevia susia, jotka kaikella ulkokullaisuudellansa ainoasti tarkoittavat, halventaa meitä
ja sysätä kokonansa nurkkaan, että kansa heitä
yksin kunnioittaisi, heidän oppiansa kuulisi ja
ylistäisi. Nämät, kuin ainoasti itseänsä ylistävät ja muita halveksivat, eivät saa muuta aikoin kuin lahkoja, riitoja, eriseuroja, kapinoita

y. m. Mutta mitäs tehnemme? Emme voi sitä
estää, niinkuin ei Paavalikaan voinut sitä tehdä. Hän voitti kuitenki puolellensa muutamia,
jotka tottelivat näitä hänen varotuksiansa. Samate toivomme mekin, että muutamat meidän
varotuksistamme palaavat hurjahengein eksytyksistä.
18 v. Kyllä kiivaten rakastaa hyvä on,
aina hyvyydessä, ja ei ainoasta silloin, koska
minä teidän tykönänne olen.
154. Ikään kuin sanoisi: minä kiitin suurta
kiivauttanne minusta ja palavaa rakkauttanne
minua kohtaan, koska saarnasin teille evankeliumia lihan heikkoudessa. Samaa rakkautta
tulisi teidän vieläkin osottaa minulle pois ollessani, juuri kuin en koskaan olisi teiltä lähtenyt pois. Sillä vaikka ruumiin suhteen olen
poissa, on teillä kuitenkin oppini, joka, koska
sen kautta saitte pyhän Hengen, teidän säilyttäminen ja ajatteleminen, että Paavali on läsnä,
niinkauvan kuin teillä on hänen oppinsa. En
siis moiti, vaan ylistän kiivauttanne; sitä kuitenkin ylistän, jos se on Jumalan eli hengellinen kiivaus, eikä lihallinen. Mutta hengellinen
kiivaus on aina hyvä, sillä se on kiivas hyvässä
asiassa, ei lihallinen kiivaus. Hän kiittää Galatalaisten rakkautta (kiivautta), asettaaksensa
heidän mielensä, kärsiväisesti kantamaan hänen nuhdettansa, ikään kuin sanoisi: ottakaat
hyväksenne nuhtelemiseni. Sillä se sai alkunsa
ei pahasta eli vihastuneesta, vaan surevasta ja
teidän parastanne huolevasta sydämmestä.
155. Tässä on taas kaunis esimerkki, kuinka hurskas opettaja pitäkään huolta lampaistansa, ja kuinka hän niin sovittakaan nuhteensa, mielittelemisensä, varotuksensa, että hän
heidän pitäisi terveellisessä opissa, ja varjelisi
vietteliöistä.
19 v. Minun rakkaat lapseni, jotka minun täytyy vastuudesta kivulla synnyttää,
siihen asti kuin Kristus teissä jonkun muodon saisi.
156. Tämäkin on ihan innokas lause, pyytäen suloisilla ja suopeilla sanoilla miellyttää
Galatalaisia, kutsuu hän suositellen heitä lapsiksensa. Niillä sanoilla kokee hän saavuttaa

heidän rakkautensa ja voittaa heidän suosionsa.
157. Sanat: jotka minä vastuudesta synnytän, sisältävät vertauksen. Apostolit (niinkuin opettajatki, kuitenkin tavallansa) ovat
meille isän ja äitin siassa. Sillä niinkuin ruumiilliset vanhimmat synnyttävät ruumiin muodon, niin hengelliset isät muodostavat sielun.
Mutta kristityn sielun muoto on usko eli sydämmen uskallus, joka käsittää Kristuksen,
rippuu hänessä yksinänsä, eikä muussa missään. Sellaisella uskolla kaunistetulla sydämmellä, että Kristuksen tähden olemma vanhurskaat, on Kristuksen totinen muoto. Mutta sellainen muoto valmistetaan sanan palveluksen
kautta, 1 Kor. 4: 15, minä olen teitä Kristuksessa Jesuksessa siittänyt evankeliumin
kautta. Samate, 2 Kor. 3: 3, te oletta Kristuksen lähetyskirja, meidän palveluksemme
kautta valmistettu, ei pläkillä kirjoitettu,
vaan elävän Jumalan Hengellä. Sillä sana
käy ulos apostolin eli opettajan suusta, ja liikuttaa sanankuulian sydäntä. Silloin on p.
Henki saapuvilla, ja painaa sanan sydämmeen,
niin että siihen suostutaan. Tällä tavalla jokainen hurskas opettaja on isä, joka sanan palveluksen kautta synnyttää ja muodostuttaa kristillisen mielen oikian laadun eli vartalon.
158. Näillä sanoilla: jotka minä vastuudesta synnytän hän vielä nuhtelee, kuitenkin
ohimennen vääriä apostoleita, ikään kuin sanoisi: minä synnytin teitä oikein evankeliumin
kautta, mutta nämät vääräntäjät ja turmeliat tulivat ja valoivat sydämmeenne uuden kuvan, ei
Kristuksen, vaan Moseksen, niin ettei teidän
uskonne enää nojaa Kristukseen, vaan lain töihin. Tämä ei ole oikia Kristuksen muoto, vaan
vieras ja varsin perkeleellinen. Ei hän myös
sano: minä vastuudesta synnytän teitä, kunnes
minun muotoni muodostuu teihin, vaan kunnes
Kristus teissä muodon saisi. Se on, minä ahkeroitsen, että saisitte jälleen Kristuksen muodon
ja kaltaisuuden, eikä Paavalin. Ja näilläki sanoilla hän taas nuhtelee vääriä apostoleita. Sillä he repivät Kristuksen muodon uskovaisten
sydämmistä ja painoivat toisen siaan, tietysti

omansa. He, sanoo hän, tahtovat teitä ympärileikata, että he teidän lihastanne kerskata
saisivat, Gal. 6: 13.
159. Paavali puhuu myös, Kol. 3: 10, semmoisesta Kristuksen muodosta, sanoen: pukekaat päällenne uusi ihminen, joka hänen
tuntemiseensa uudistetaan, hänen kuvansa
jälkeen, joka sen luonut on. Paavali tahtoo
sentähden jälleen uudistaa Galatalaisissa Kristuksen muodon, jonka väärät apostolit olivat
turmelleet ja haaskanneet. Joka muoto on, että
he samoin mielisivät, ajattelisivat ja tahtoisivat, kuin Jumalaki, jonka ajatus ja tahto on,
että saisimme syntimme anteeksi, ja ijankaikkisen elämän Jesuksen Kristuksen, hänen Poikansa kautta, jonka hän lähetti mailmaan sovinnoksi meidän synteimme edestä, niin aina,
koko mailman syntein edestä, tunteaksemme
hänen Pojan kautta sovitetuksi ja armolliseksi
isäksi. Jotka sen uskovat, ovat Jumalan kaltaisia, se on, he ajattelevat hänestä, juuri niinkuin
hän onki mieltynyt heitä kohtaan, heillä on sielussansa samallainen muoto, kuin Jumalallaki
ja Kristuksella. Tämä on, Paavalin puheen jälkeen, uudistua mielen Hengessä, ja pukea
päällensä uuden ihmisen, joka Jumalan jälkeen
luotu on, Efes. 4: 23, 24.
160. Hän sanoo siis vastuudesta synnyttävänsä Galatalaiset, kuitenki niin, ett'ei lasten
muoto ole oleva apostolin, niin ett'eivät lapset
viivahda Paavalin, Kefan y. m. muodolta, vaan
toisen isän, tai Kristuksen muodolta. Hänen
tahdon teissä saavan muotoa, niin että olisitte
kaikissa mieltyneet, kuin Kristus itse on mieltynyt. Kaikkiansa, minä vastuudesta synnytän teitä, sanoo Paavali, se on, minä tuskallisesti teen työtä, teitä jälleen palauttaakseni entiseen uskoon, jonka vääräin apostolein kavaluudelta petettyinä, kadotitte ja käännyitte lakiin ja töihin. Uusi ja vaikia raataminen on siis
minulla jälleen, palauttaa teitä laista Kristuksen tykö. Tämän hän nyt vastuudesta synnyttämiseksi kutsuu.

20 v. Mutta minä soisin olevani teidän
tykönänne, että minä taitaisin äänenikin
muuttaa.
161. Nämät sanat osottavat, kuinka suuri
apostolin murhe Galatalaisista oli. Kirja kutsutaan ylehensä kuolleeksi sanansaattajaksi, sillä
ei se voi antaa enempää, kuin siinä on, eikä
yksikään epistola ole niin tarkasti kirjoitettu,
ett'ei siitä puutuisi jotain. Sillä erilaiset ovat aikain, paikkain, personain, tapain ja mielten
suhdat ja kohdat, joita ei yksikään kirja osaa
tulkita, sentähden se myös eri tavalla vaikuttaa
lukioissa, saattaa toiset murheellisiksi, toiset
iloisiksi, aina niinkuin lukia on mieltynyt.
Mutta elävä ääni taitaa, jos jotain on sanottu
tylymmin taikka tuimemmin, selittää, lievittää
ja oikaista sen. Ja sentähden tahtoisi Paavali
olla läsnä heidän tykönänsä, taitaaksensa sovittaa ja muuttaa äänensä, tarpeen mukaan, niin
ettei hän niitä, kutka hän näkisi liian peljästyneiksi, sillen enää murehduttaisi; mutta kutka
sitä vastaan näkisi paisuneiksi, tylymmin nuhtelisi, ett'eivät tulisi perki suruttomiksi ja viimein lastaajiksi.
162. Sentähden on hän neuvoton, kuinka
hän poisolevana kirjallisesti menettelisi poisolevain kanssa, ikään kuin sanoisi: jos epistolani on liiemmäksi kova, pelkään sen enemmän pahentavan teitä, kuin parantavan; jos
taas on pehmeempi, ei vaikuta se mitään muutamissa kovissa ja ymmärtämättömissä, sillä
kuolleet puustavit antavat ainoasti, mitä heillä
on. Sitä vastaan on elävä ääni kirjan suhteen
ruhtinatar, joka taitaa vähentää ja lisätä ja sovittaa itsensä mielen, ajan, paikan ja personain
jälkeen. Lyhyesti, aivan mielelläni kääntäisin
teitä lähetyskirjallani laista uskoon Kristuksen
päälle, mutta minä epäilen saavani sitä aikoin
kuolleilla puustaveilla. Mutta jos minä teidän
keskellänne olisin, niin minä taitaisin asian
haarain jälkeen muuttaa ääneni, nuhdella kovia, mielitellä heikkoja.
Empä minä tiedä mitä minä tästedes
teen teidän kanssanne.
163. Se on: minä olen niin kahdella päällä
teistä, etten tiedä, mitä ja kuinka poisollessani

teille kirjoittaisin. Tässä maalataan eteemme
oikean apostolin mieli. Hän kokee kaikkia: hän
toruu, rukoilee Galatalaisia, mielittelee heitä,
kehuu ylistävillä sanoilla heidän uskoansa, ja
pyytää suurimmalla ahkeruudella ja uskollisuudella palauttaa heitä evankeliumin totuuteen ja luovuttaa vääristä apostoleista. Sanat
eivät ole kylmiä, vaan hehkuvia ja palavia, ja
siis tyysten tutkittavia.
21 v. Sanokaa te minulle, jotka lain alla
olla tahdotte; ettekö te lakia kuule?
164. Paavali mieli tähän päättää epistolansa. Sillä ei hän tahtonut enempää kirjoittaa,
vaan pikemmin suusta suuhun puhutella Galatalaisia. Mutta ollen murheissansa tämän asian
tähden, ryhtyy hän vielä tähän vertaukseen,
joka ehkä silloin joukahtui hänen mieleensä.
Sillä yhteinen kansa rakastaa vertaelmia ja kuvauksia. Sentähden käytti Kristuski niitä usein.
Sillä ne ovat juuri kuin kuvia, jotka osottavat
yksinkertaisille asiat juuri kuin silmäin eteen
maalatut kuvat. Sentähden ovatki kuvat omiansa opettamaan, semmenki taitamattomia. Ensin
oli hän siis sanoilla ja raamatulla avannut Galatalaisten korvat, nyt hän maalaa itse asian
heidän silmäinsä eteen tällä ihan kauniilla vertaelmalla. Mutta Paavali oli mainio mestari
vertaelmia käyttämään, sillä hänellä oli tapana
sovittaa niitä uskon oppiin, armoon ja Kristukseen, eikä lakiin ja töihin, niinkuin Origenes ja
Hieronymus. Näitä syystä moitimme sentähden, että he väänsivät selvimmät raamatun lauseet, jotkeivät sisältäneet vertaelmia, mielettömiksi ja mauttomiksi vertaelmiksi. Sentähden
on myös noudattaa heitä vertaelmain selittämisestä onneton työ ja sangen usein vaarallinenkin. Sillä hän, jolta puuttuu täydellinen kristin
opin tieto, on onneton vertaelmain selittäjä.
165. Mutta mistä syystä kutsuu Paavali
laiksi ensimäisen Moseksen kirjan, josta hän
ottaa Ismaelin ja Isaakin historian, koskei tämä
kirja sisällä lakia, ei kuitenkaan tämä paikka,
jonka hän kertoo, vaan sisältää yksinkertaisen
historian molemmista Abrahamin pojista? Paavali kutsuu, Juutalaisten tapaa noudattaen, ensimäisen Moseksen kirjan lakikirjaksi, vaikka

ei siinä ole muuta lakia kuin ympärileikkauksen, vaan opettaa enimmiten uskoa, ja todistaa
Jumalan mielistyneen esi-isiin uskon tähden.
Juutalaiset kutsuivat kuitenkin, ympärileikkauksen-lain tähden, 1 Moseksen kirjaa ynnä
muitten Moseksen kirjain kanssa lakikirjaksi.
Niin teki Paavaliki, kuin oli Juutalainen, ja
Kristus nimittää, Joh. 15: 25, ei ainoastansa
Moseksen kirjoja laiksi, vaan käsittää lain nimeen Psalmitki, sanoen: että se täytettäisiin
kuin heidän laissansa on kirjoitettu: he vihaisivat minua ilman syytä. Ps. 35: 19; 69: 5.
22 ja 24 v. Sillä kirjoitettu on: Abrahamilla oli kaksi poikaa, yksi palkkavaimosta,
ja yksi vapaasta. Mutta joka palkkavaimosta oli, se oli lihan jälkeen syntynyt, ja joka
vapaasta oli, se oli lupauksen kautta.
166. Ikänä kuin hän sanoisi: te olette luopuneet armosta, uskosta ja Kristuksesta ja langenneet lakiin. Sen alla tahdotte olla ja siinä
viisastua, sentähden tahdon puhua teidän kanssanne laista. Katsokaat siihen tyystemmin, sitä
pyydän. Sieltä kuulette, että Abrahamilla oli
kaksi poikaa, Ismaeli Hagarista ja Isakki Sarasta. Kumpanenkin oli Abrahamin totinen
poika. Ei Ismael ollut vähemmin Abrahamin
oikia poika,kuin Isakkikaan. Sillä molemmat
syntyivät samasta isästä, lihasta ja siemenestä.
Mikä on siis eroitus heidän välillänsä? Se ei
tee eroitusta, sanoo Paavali, että toisen äiti oli
vapaa, toisen piika (vaikka sillä on merkityksensä vertaelmassa), vaan että Ismael, joka
syntyi piikasta, on syntynyt lihan jälkeen, se
on, ilman lupausta ja Jumalan sanaa, mutta
Isakki on syntynyt ei ainoastansa vapaasta vaimosta, vaan myös lupauksen jälkeen. Mitä siitä? Onhan Isakki yhtä hyvin syntynyt Abrahamin siemenestä, kuin Ismaelikin. Minä myönnän, että kumpikin on saman isän poika, mutta
eri tavalla. Sillä vaikka Isakki on syntynyt lihasta, kävi Jumalan lupaus ja nimitys kuitenkin edellä. Tätä eroitusta ei olisi kukaan ilman
Paavalia huomannut. Mutta hän sai sen ensimäisestä Moseksen kirjasta seuraavalla tavalla.
167. Että Agar siittää ja synnyttää Ismaelin, siitä ei ollut Jumalan ääntä eikä sanaa, joka

olisi ennakolta sanonut niin tapahtuvan; vaan
Saran suostumuksesta menee Abraham piikansa Agarin luokse, jonka hedelmätön Sara oli
hänelle antanut vaimoksi (1 Mos. 16 l.). Sillä
Sara oli kuullut että Jumala oli luvannut Abrahamille siemenen hänen ruumiistansa. Tämän
siemenen äidiksi toivoi hän tulevansa. Mutta
jo monta vuotta hukkaan odotettuansa lupausta
ja nähtyänsä asian viipyvän, luuli hän toivonsa
olevan turhan. Tämä hurskas vaimo luopuu siis
miehestänsä ja oikeudestansa ja myöntää sen
toiselle, piikallensa. Ei hän salli kuitenkaan
miehensä ottaa muualta vaimoa, kuin kotoväestä, ja antaa hänelle piikansa vaimoksi, hänestä saadaksensa siemenen. Sillä näin luemme 1 Mos. 16: 2, 1): ja Sarai Abrahamin
emäntä ei synnyttänyt hänelle. Mutta hänellä oli ekyptiläinen piika, jonka nimi oli
Agar. Ja Sarai sanoi Abrahamille: katso
nyt, Herra on minut sulkenut synnyttämästä, mene siis minun piikani sivuun, jos minä
sitteki saisin lapsia hänestä y. m. Tämä on
suuri nöyryys, että hän näin alentaa itsensä ja
kantaa kärsiväisesti sellaista uskon koetusta.
Hän ajatteli: ei Jumala valehtele, mitä on miehelleni luvannut, vaan on varmaan pitävä sen.
Mutta ehkei tahdo Jumala minun tulemaan tämän siemenen äidiksi. En kadehdi sitä kunniaa
Agarilta, jonka sivuun mieheni menköön, ehkäpä hänestä saan lapsia.
168. Ismael syntyy siis ilman sanaa, paljaasta Saran pyynnöstä. Sillä ei siinä ole Jumalan sanaa, joka käskisi taikka lupaisi Abrahamille pojan, vaan kaikki tapahtuu sattumasta.
Sen osottavat Saran sanatkin. Jos minä sitteki
saisin lapsia, sanoo hän. Kuin ei siis Abrahamille edeltäpäin tule Jumalan sanaa, niinkuin
tuli, koska Sara oli synnyttävä, vaan ainoasti
Saran sana käy edellä, osotetaan siten, että Ismaeli oli Abrahamin poika lihan jälkeen, kuitenkin ilman sanaa, ja on sentähden sattumasta
odotettu ja syntynyt, niinkuin muuki lapsi. Sen
huomasi Paavali ja hän selittää sitä tyysten.
169. Rom. 9 l. käyttää Paavali samaa todistetta, kuin hän tässäki vertaelmaan pukein
kertoo ja päättää väkevästi, ett'eivät kaikki Ab-

rahamin lapset ole Jumalan lapsia. Tosin syntyvät muutamat hänen lihastansa ja verestänsä,
niinkuin Isakki, mutta niin, että Jumalan sana
ja lupaus käy edellä; toiset ilman lupausta,
niinkuin Ismael. Sentähden, sanoo hän, eivät
ole lapset lihan jälkeen, Jumalan lapsia, vaan
lupauksen lapset y. m.; ja tällä syyllä tukkii
hän, niinkuin Kristuski Math. 3 ja Joh. 8, ylpeäin Juutalaisten suun, jotka kerskasivat itsensä siitä, että olivat Abrahamin siemen ja
lapsia, ikään kuin sanoisi: oikein ei ole päättää,
sanoa: minä olen Abrahamin lihallinen siemen
ja siis Jumalan lapsi. Esau oli luonnollinen lapsi ja sentähden on hän perillinen. Ei sanoo hän,
niiden, jotka tahtovat olla Abrahamin lapsia,
pitää ilman luonnollista syntymistä oleman
myös lupauksen lapsia ja uskoman, ei ainoasti
ne, joilla lupaus on ja uskovat, ovat Abrahamin
totisia ja siis myös Jumalan lapsia.
170. Mutta Ismaeli, jota ei Abrahamille luvata, on vain lihan eikä lupauksen poika, ja siis
sattumaisilta odotetaan ja syntyy, niinkuin
muutki lapset. Sillä ei yksikään äiti tiedä, jos
hän saa lapsia, taikka jos tunteeki jo olevansa
raskaan, ei hän kuitenkaan tiedä, jos hän saa
pojan eli tyttären. Mutta Isakki nimitetään nimeltä, niinkuin 1 Mos. 17: 19 sanotaan: Sara
sinun emäntäs synnyttää sinulle pojan ja sinun pitää hänen nimensä kutsuman Isakki.
Tässä nimitetään nimeltänsä poika ja äiti. Niin
palkitsee siis Jumala Saran nöyryydestänsä,
että hän luopui oikeudestansa ja kärsei Agarin
ylönkatsetta, 1 Mos. 16, sillä kunnialla, että
hän tulee luvatun pojan äidiksi y. m.
24 v. Nämät jotakin merkitsevät.
171. Vertaelmat eivät autuusopissa mitään
varmaan näytä, vaan kuvauksina eli maalauksina juuri kuin kaunistavat ja paremmin selittävät asian. Sillä jollei Paavali vahvemmilla perustuksilla olisi vahvistanut uskon vanhurskautta, niin tämmöinen vertaelma ei olisi mitään vaikuttanut. Mutta kuin hän jo ennen oli
vahvistanut asiansa lujimmilla perustuksilla
kokemuksesta, Abrahamin esimerkistä, niin
myös raamatun todistuksista ja vertauksista,
niin hän nyt puheensa lopulla lisää vertaelman

juuri kuin kaunistukseksi. Sillä kaunista on lisätä vertaelmia, koska perustus uskollisesti on
laskettu ja lujasti vahvistettu. Sillä niinkuin
kuvat kaunistavat valmista huonetta, niin on
vertaelmatkin ikään kuin puheen eli jonkun jo
muulla tavalla vahvistetun asian kaunistus eli
koritteleminen.
Sillä nämät ovat ne kaksi testamenttiä;
yksi Siinain vuoresta, joka orjuuteen synnyttää, joka on Agar. 25 v. Sillä se Agar on
Siinain vuori Arabiassa.
172. Abrahami kuvaa Jumalaa, jolla on
kaksi poikaa, se on, kaksi kansaa, joita Ismael
ja Isakki edustavat. Nämät ovat syntyneet hänelle Agarista ja Sarasta, jotka merkitsevät
kahta testamenttiä, vanhaa ja uutta. Vanha on
Siinain vuorelta (jonka näyttää saaneen nimensä orjantappuroista), joka synnyttää orjuuteen,
joka on Agar. Sillä saman vuoren, jonka Juutalaiset kutsuvat Siinaiksi, kutsuvat Arapialaiset
kielellänsä Agariksi. Sen todistaa pait Paavalia
myös Ptolemaeus ja greikkalaiset kirjat. Samate antavat toiset kansat toisillekki vuorille toisia nimiä. Sen vuoren, jonka Moses kutsuu
Hermoniksi, kutsuivat Sidonilaiset Syrioniksi
ja Amorealaiset Seniriksi.
173. Mutta aivan hyvin sointuu se, että
Siinain vuorella Arapian kielessä on sama
nimi, kuin orjapiikallakin eli palkkavaimolla
oli. Ja juuri tämä nimien yhtäläisyys on luulteni saattanutki Paavalin hakemaan tätä vertaelmaa. Niinkuin siis orjapiika Agar toden synnytti Abrahamille pojan, ei kuitenkaan perillistä, vaan orjan, samate synnytti myös Siinai,
vertaelmallinen Agar, Jumalalle pojan, se on,
lihallisen kansan. Samate, niinkuin Ismael oli
Abrahamin totinen poika, on Israelinki kansalla totinen Jumala Isänä, jolle hän laati lain ja
antoi sanansa, uskon, jumalanpalveluksen,
temppelin, niinkuin Ps. 147: 19 sanotaan: hän
ilmoittaa Jaakopille sanansa y. m. Tämä kuitenkin oli eroituksena: Ismael oli syntynyt orjapiikasta lihan jälkeen, se on, ilman lupausta,
eikä taitanut sentähden olla perillinen. Samate
on myös vertauksen Agari, se on, Siinain vuori, jolla laki laadittiin ja vanha testamentti pe-

rustettiin, synnyttänyt Jumalalle, suurelle Abrahamille, kansan, mutta ilman lupausta, se on,
lihallisen ja orjallisen (kansan), ei Jumalan perillistä, sillä ei laille ole annettu lupauksia siunaavasta Kristuksesta, pelastuksesta lain kirouksen alta, synnistä ja kuolemasta, eikä armollisesta syntein anteeksi saamisesta, ei vanhurskauden ja ijankaikkisen elämän lahjasta.
Laki sanoo vaan: joka niitä tekee, hän elää
niistä 3 Mos. 18: 5.
174. Lain lupaukset ovat siis ehdollisia, eivät ne lupaa elämää armosta, vaan ainoastaan
laintäyttäville, ja jättävät sentähden omat tunnot epäilykseen, kuin ei kukaan tee lakia. Mutta uuden testamentin lupauksissa ei ripu mitään ehtoa, eivätkä ne vaadi meiltä mitään, eivätkä ole perustetut meidän mahdollisuuteemme, vaan saattavat ja lahjoittavat meille armosta synnit anteeksi, armon, vanhurskauden ja
ijankaikkisen elämän Kristuksen tähden. Näistä olen muualla laviammin puhunut. Laki eli
vanha testamentti sisältää siis lupauksia ainoasti ehdolla; sillä niihin on aina liitetty tällainen ehto: jos kuulette minun ääneni; jos pidätte minun liittoni; jos käytte minun teilläni,
niin olette minun kansani y. m. Malttamattomat Juutalaiset tarttuivat näihin edellisiin lupauksiin ja tekivät niistä ehdottomia ja suoria
lupauksia, joita eivät luulleet Jumalan koskaan
peräyttävän, vaan täytyvän pitää. Koska he siis
kuulivat profeettain (jotka oikein eroittivat lain
ruumiilliset lupaukset hengellisistä Kristuksesta ja hänen valtakunnastansa) saarnaavan Jerusalemin kaupungin, temppelin, valtakunnan ja
pappiuden hävittämisestä, vainosivat ja tappoivat he heidän villi-opettajina ja Jumalan pilkkaajina; sillä eivät he huomanneet lisättyä ehtoa: jos pidätte minun käskyni, niin teille hyvin
käy y. m.
175. Palkkavaimo, Agar, synnyttää sentähden orjuuteen. Ismaeli ei ole siis perillinen,
ehkä hän on Abrahamin luonnollinen lapsi,
vaan pysyy orjana. Mitästä sitte puuttuu? lupaus eli sanan siunaus. Ei sentähden laki, joka
Siinain vuorella annettiin, jonka Arapialaiset
Agariksi kutsuvat, muita synnytä kuin orjia,

sillä laille ei ole annettu lupausta Kristuksesta.
Sentähden teki, Galatalaiset, jos olette lakiin
lupauksesta ja uskosta langenneet, pysytte aina
orjina, se on, ette pääse koskaan vapaiksi synnistä ja kuolemasta, vaan pysytte lain kirouksesta. Sillä Agar ei synnytä lapsia lupauksen
jälkeen ja perillisiä, se on, laki ei vanhurskauta, ei tuota lasten oikeutta ja perintöä, vaan pikemmin estää sen ja vaikuttaa vihan.
Ja ulottuu hamaan Jerusalemiin, joka
nyt on, ja on lastensa kanssa orjana.
176. Tämä vertaelma on merkillinen, niinkuin Paavali teki Siinaista Agarin, olisi hän
mielellään tehnyt Jerusalemista Saran, mutta ei
hän tohdi eikä taidakkaan, vaan hän on vaadittu yhdistämään Siinain vuoren Jerusalemin
kanssa, kuin sanoo, että se kuuluu Agariin,
koska Agarin vuori ulottuu Jerusalemiin asti.
Ja totta onkin, että yksijaksoinen vuoristo ulottuu kivisestä Arapiasta Kadesbarneaan asti
Juudan maassa. Hän sanoo siis: ei nykyinen, se
on, maallinen ja ajallinen Jerusalemi ole Sara,
vaan on Agaria, kuin siinä on Agarin valtakunta vireillä. Sillä siinä on orjuuteen synnyttävä
laki, se on, siinä on jumalanpalvelus, temppeli,
valtakunta, pappius; ja kaikki mitä äiti laki on
Siinailla säätänyt, se on voimassa Jerusalemissa, ja sentähden yhdistän minä sen Siinain
kanssa ja suljen molemmat samaan sanaan Siinai eli Agar.
177. Tällä tavalla en olisi minä tohtinut selittää tätä vertaelmaa, vaan olisin pikemmin
sanonut, että Jerusalem on Sara eli uusi testamentti, semmenki kuin siinä aljetaan evankeliumin saarna, pyhä Henki annetaan, uuden
testamentin kansa syntyy. Ja silloin olisin mielestäni saanut varsin soman vertaelman. Ei ole
siis joka miehen teko tehdä leikkiä vertaelmilla; sillä kiilto muoto pettää helposti eksymään;
niinkuin esimerkiksi tässä, kussa jokainen
meistä olisi hyväksi nähnyt sanoa Siinain merkitsevän Agaria, Saran Jerusalemia. Mutta
Paavali sallii kyllä Jerusalemin olla Sarana,
mutta ei kuitenkaan ruumiillisena, jonka hän
yhdistää suoraan Agarin kanssa, vaan hengellisenä ja taivaallisena, jossa ei laki hallitse eikä

lihan kansa, niinkuin siinä Jerusalemissa, joka
on orjana lastensa kanssa, vaan kussa lupaus
hallitsee ja kansakin on hengellinen ja vapaa.
178. Ja että laki lopen hävitettäisiin ja
koko Agariin asetettu valtakunta, hävitettiin
Jumalan sallimuksesta kauhialla tavalla koko
maallinen Jerusalemi ja kaikki sen kaunistukset, temppeli, jumalanpalvelus y. m. Mutta
vaikka uusi testamentti siinä sai alkunsa, ja siitä on levinnyt kaikkeen mailmaan, on se yhtäkaikki sentään Agaria, se on, se on kuitenki
lain valtakunta ja Moseksen säätämä jumalanpalvelus ja pappius. Kaikkiansa Agarista on
syntynyt orja, joka palvelee lastensa kanssa, se
on, vaeltaa lain töissä, eikä saavuta koskaan
Hengen vapautta, vaan pysyy aina lain, synnin,
pahan omantunnon, Jumalan vihan ja tuomion
alla, syypäänä kuolemaan ja helvettiin. Hänellä on tosin lihallinen vapaus, on maallinen valtakunta, esivalta, tavaroita, omaisuuksia y. m.,
mutta tässä on puhe hengellisestä vapaudesta,
kussa me olemme kuolleet laille, synnille, kuolemalle ja elämme vapaina ja hallitsemme armossa, syntein anteeksi saamisessa, vanhurskaudessa ja ijankaikkisessa elämässä. Tätä ei
saa maallinen Jerusalemi aikoin, sentähden se
pysyy Agarin kanssa yhteydessä.
26 v. Mutta se Jerusalem, joka ylhäältä
on, on vapaa, joka on kaikkein meidän äitimme.
179. Maallinen Jerusalem, joka täällä alhaalla on, jolla on maallinen eli laillinen valta,
on Agar, ja on lapsinensa orja, se on, sitä ei vapahdeta laista, synnistä ja kuolemasta. Mutta
Jerusalem, joka ylhäällä on, se on, hengellinen,
se on Sara (Paavali ei nimitä häntä kuitenkaan
omalla nimellänsä, vaan kutsuu hänen vapaaksi), se on, hän on oikia emäntä ja vapaa ja meidän äitimme, joka ei synnytä orjuuteen, niinkuin Agar, vaan vapauteen. Mutta tämä taivaallinen Jerusalem, joka ylhäällä on, on kristillinen seurakunta, se on, uskovaiset, jotka
ovat hajoitetut kautta mailman, joilla on sama
evankeliumi, sama usko Kristuksen päälle,
sama p. Henki ja samat sakramentit.
180. Sanaa ylhäällä älä ymmärrä ylön-

luonnollisesti, kuten järkiniekat, riemuitsevasta seurakunnasta taivaassa (siksi kutsuvat sen),
vaan sotivasta maan päällä. Ja sitä älä ihmettele, sillä hurskasten menon sanoo Paavali olevan taivaissa, Fil. 3: 20 sanoen: meidän menomme on taivahissa; ei paikan suhteen, vaan
sen verran kuin hän käsittää niitä sanomattomia, taivaallisia ja ijankaikkisia lahjoja, sen
verran on hän taivaissa, niinkuin Paavali Efes.
1: 3, sanoo: joka meitä on siunannut kaikkinaisella hengellisellä siunauksella taivaallisissa Kristuksen kautta. Hengellinen ja taivaallinen siunaus on sentähden eroitettava
maallisesta, joka on, omistaa maallista hyvää,
hallitusta, huoneellista hyvyyttä, lapsia, rauhaa, tavaroita, viljaa ja muita ruumiillisia etuja. Mutta taivaallinen siunaus on, vapahdettaa
laista, synnistä ja kuolemasta, vanhurskautettaa ja eläväksi tehtää, omistaa sovitetun Jumalan, omistaa rohkian ja uskaltavan sydämmen,
iloisen omantunnon, hengellisen lohdutuksen,
tuntea Kristuksen, raamatun ennustukset ja ilmoitukset, omistaa p. Hengen lahjat, iloita Jumalasta, ynnä muita. Nämät ovat taivaallisia
siunauksia, joita Kristus seurakunnallensa lahjoittaa.
181. Sentähden on taivaallinen Jerusalemi,
joka ylhäällä on, seurakunta täällä ajassa, eikä
tuo näkymätön tulevan elämän isän maa eli
riemuitseva seurakunta, niinkuin joutavat ja
oppimattomat munkit ja kouluviisaat opettajat
lörpöttävät, jotka sanovat, että raamatulla on
neljällainen selitys: puustavillinen, kuvauksellinen, vertaelmainen ja ylönluonnollinen. Ja tämän mukaan ovat he selittäneet ihan sopimattomasti lähes joka sanan raamatussa. Niin merkitsee heidän puustavillisen selityksensä mukaa Jerusalemi sen nimistä kaupunkia; kuvauksellisesti puhdasta omaatuntoa, vertaelmaisesti sotivaa seurakuntaa, ylönluonnollisesti taas taivaallista isänmaata eli riemuitsevaa
seurakuntaa. Näillä mauttomilla ja turhilla jaarituksilla, joilla raatelivat raamatun epälukuisiin mieliin, saivat aikoin, ett'eivät omattunnot
yhdestäkään asiasta saaneet varmaa opetusta.
Mutta Paavali sanoo tässä, että vanha ja maal-

linen Jerusalemi ulottuu Agariin ja palvelee
lastensa kanssa ja on nyt hävitetty, mutta että
uusi ja taivaallinen, joka on emäntä ja vapaa,
on Jumalan säätämä, ei taivaassa, vaan maan
päällä, niin että se on kaikkein äitimme, josta
olemme syntyneet ja jokapäivä synnymme.
Täten täytyy siis kieltämätä äitimme ja hänen
synnyttämisensä olla maan päällä ihmisten
kesken. Kuitenki synnyttää hän vaan hengessä
sanan ja sakramenttein y. m. palveluksen kautta, ei lihassa.
182. Tätä sanon, ett'eivät ajatuksemme
nostaisi meitä taivaaseen, vaan tietäisimme
Paavalin panevan Jerusalemin, joka ylhäällä
on, ei paikan suhteen, vaan hengellisesti, maallisen Jerusalemin vastakohdaksi. Sillä hengelliset ja ruumiilliset eli maalliset ovat eroitetut;
hengelliset ovat ylhäällä, maalliset alhaalla.
Niin eroitetaan Jerusalemi, joka ylhäällä on, ei
paikan suhteen, vaan hengellisesti, lihallisesta
ja maallisesta Jerusalemista, joka alhaalla on.
Sillä hengellisellä Jerusalemilla, joka sai alkunsa maallisesta, ei ole vissiä paikkaa, niinkuin tällä oli Judeassa, vaan on levitetty kaikkeen mailmaan, ja saattaa olla Babylonissa,
Turkin maalla, Tartariassa, Skytiassa, Indiassa,
Italiassa, Saksassa, meren saarilla, vuorilla ja
laaksoissa ja kaikin paikoin, kussa on ihmisiä,
joilla on evankeliumi ja jotka uskovat Kristukseen y. m. Sara eli Jerusalemi, vapaa äitimme,
on siis seurakunta itse, Kristuksen morsian,
josta kaikki synnymme. Mutta se synnyttää
lapsia lakkaamata mailman loppuun asti, koska
se vaan harjoittaa sanaa, se on, koska se opettaa ja levittää evankeliumia, sillä se synnyttämistä on. Mutta evankeliumi opettaa, että me
vapehdetaan lain kirouksesta, synnistä, kuolemasta ja kaikista paheista, ei lain eli töiden
kautta, vaan Kristuksen kautta. Sentähden ei
ole Jerusalem, joka ylhäällä on, eli seurakunta
annettu lain ja töiden alle, vaan on vapaa ja äiti
ilman lakia, syntiä ja kuolemaa. Mutta millinen itse äiti on sellaisia lapsia synnyttää hän
myös.
183. Kauniisti opettaa siis tämä vertaelma,
ett'ei seurakunnan tarvitse mitään tehdä, vaan

oikein ja puhtaasti opettaa evankeliumia, ja
niin synnyttää lapsia. Niin olemme siis vuoroin isiä ja lapsia, sillä me synnymme toisistamme. Muista evankeliumin kautta syntynyt
synnytän toisia, jotka sitte taas synnyttävät toisia, ja tällaista synnyttämistä kestää mailman
loppuun asti. Mutta en puhu orjan Agarin synnyttämisestä, joka lain kautta synnyttää orjia,
vaan vapaan Saran, joka synnyttää perillisiä,
ilman lakia, ilman töitä ja omia harrastuksia.
Sillä että Isakki on perillinen, eikä Ismael
(vaikka kumpikin oli Abrahamin luonnollinen
poika), se on hänellä lupauksen sanasta: Sara
sinun emäntäs synnyttää sinulle pojan ja sinun pitää hänen nimensä kutsuman Isakki
1 Mos. 17: 19, (ja sen ymmärsiki Sara hyvin ja
sanoo: aja ulos tämä palkkavaimo poikinensa 1 Mos. 21: 10, jotka sanat Paavalikin edespäin kertoo). Niinkuin siis Isakki saa isän perinnön ainoasti lupauksesta ja syntymisestä, ilman lakia ja töitä, samate synnymme meki perillisiksi evankeliumin kautta vapaasta Sarasta,
se on, seurakunnasta. Sillä se opettaa, hoitaa,
kantaa meitä kohdussa, helmassa ja sylissä,
muodostaa ja tekee meitä täydellisiksi Kristuksen muodon jälkeen, kunnes kasvamme täydeksi mieheksi y. m. Niin tapahtuvat kaikki sanan palveluksen kautta. Vapaan omaisuus on
siis synnyttää miehellensä Jumalalle lakkaamata lapsia, se on, sellaisia lapsia, jotka tietävät vanhurskautettavansa uskosta, ei laista.
27 v. Sillä kirjoitettu on: iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä, pakahda ja huuda sinä, joka et raskas ole; sillä yksinäisellä
on enämpi lapsia, kuin sillä, jolla mies on.
184. Paavali kertoo Profeetta Esaiaan kirjasta (54 luk.) tämän lauseen, joka on kokonansa vertaus. Niin on kirjoitettu, sanoo hän,
että äiti, jolla on monta lasta ja mies, on heikontuva ja hukkuva, ja hedelmätön sitä vastaan, joka ei synnytä, on saava paljon lapsia.
Samate laulaa Hannaki veisussansa, josta
Esaias on tämän ennustuksen lainannut: väkevitten joutset ovat särjetyt, ja heikot ovat
väkevyydellä vyötetyt, jotka ennen ravitut
olivat, ne ovat itsensä myyneet leivän edes-

tä, ja jotka nälkää kärseivät, ei silleen isoa,
siihen asti että hedelmätön seitsemän synnytti, ja jolla monta lasta oli, tuli heikoksi y.
m. 1 Sam. 2: 4, 5. Ihmeellistä on, sanoo hän,
että ennen hedelmällinen tulee hedelmättömäksi, ja ennen hedelmätön tulee hedelmälliseksi. Samate, että ne, jotka olivat väkeviä, ravituita, eläviä, hurskaita, autuita, rikkaita ja
mainehikkaita, tulevat heikoiksi, tarvitseviksi,
kuolemaan syyllisiksi, syntisiksi, kirotuiksi,
köyhiksi ja maineettomiksi; ja toisappäin, heikot, nälkäiset y. m. Tulevat vahvoiksi, ravituiksi y. m.
185. Tällä profeetta Esaiaan vertaelmalla
Paavali osottaa eroituksen Agarin ja Saran, se
on, Juutalaisen ja kristillisyyden, lain ja evankeliumin välillä. Laki, joka on Juutalaisuuden
aviomies on hedelmällinen ja synnyttää sangen
paljon lapsia. Sillä ihmiset kaikkina aikoina, ei
yksin oppimattomat, vaan viisaimmatki ja parhaimmat (se on koko ihmissuku, paitsi vapaan
lapsia) eivät tiedä eikä tunne muuta vanhurskautta, saaten jalompaa, kuin lain ( lailla ymmärretään tässä ihmiselliset ja jumalalliset
lait). Sentähden jos lakia noudattavat, ja sen
töitä ulkonaisesti tekevät, niin luulevat olevansa vanhurskaita. Mutta vaikka he ovat hedelmällisiä, saavat runsaasti opetuslapsia, ja loistavat lain vanhurskaudesta ja loistavista töistä,
niin eivät he kuitenkaan ole vapaita, vaan orjia, sillä he ovat Agarin lapsia, joka synnyttää
orjuuteen. Mutta jos ovat orjia, niin he ovat perinnöstä osattomia, ajetaan kodista ulos, ja
ovatkin jo ulos heitetyitä armon ja vapauden
valtakunnasta. Sillä joka ei usko, hän on jo
tuomittu. He ovat sentähden lain kirouksessa,
synnissä, kuolemassa, perkeleen vallassa, Jumalan vihan ja tuomion alla.
186. Mutta jos Jumalan oma laki eli kymmen käskyt synnyttää ainoasti orjia, se on, jollei se vanhurskauta, vaan ainoasti peljättää,
kannustaa, kiroo ja epäilykseen pakottaa omattunnot, kuinka, rakkaani, vanhurskauttaisivat
ihmissäännöt ja paavin lait, jotka ovat perkeleitten opetuksia? Kaikki siis, jotka opettavat
ja jahnaavat ihmissääntöjä taikka Jumalan la-

kia tarpeellisina vanhurskauteen Jumalan edessä, ne eivät muuta vaikuta, vaan synnyttävät
orjia y. m. Ja kuitenki pidetään sellaiset opettajat parhaimpina, ansaitsevat mailman suosion,
ja ovat hedelmällisimpiä äitejä, sillä heillä on
epälukuisia oppilaita. Kuin ei järki ymmärrä,
mikä usko ja jumalisuus on, hyljää se sen ja
lastaa sitä, ja suostuu aivan luonnollisesti taika-uskoon ja ulkokullaisuuteen, se on, töiden
vanhurskauteen. Kuin tämä enin loistaa ja kukoistaa, on se mailman mahtavin ruhtinatar.
Töiden vanhurskauden opettajat synnyttävät
siis paljo lapsia, jotka näköänsä ovat vapaimpia ja monista kaunistuksista loistavia, mutta
omassatunnossa ovat he sidotuita ja synnin orjia, ja sentähden poisajettavia ja tuomittavia.
187. Vapaa Sara, se on, totinen seurakunta,
päin toisin näyttää hedelmättömältä, sillä evankeliumi, jota seurakunta opettaa, on saarna rististä, joka ei niin loista, kuin lain ja töiden
oppi, sillä on sentähden vähä opetuslapsia, jotka siinä rippuvat. Sillä on sitte vielä tämä nimi,
että se estää hyvät työt, tekee ihmiset laiskoiksi ja hitaiksi, synnyttää lahkoja ja eriseuroja, ja
on kaiken onnettomuuden alku, eikä sillä siis
näy olevat yhtään menestystä ja siunausta,
vaan se näkyy varsin hedelmättömältä, hyljätyltä ja surkastuneelta. Tästä syystä jumalattomaksi varsin varmaan ovat vakuutetut, ett'ei
seurakunta kauvan taida pysyä opillansa. Juutalaiset uskoivat varsin varmaan, että apostolein istuttama seurakunta kukistuisi aivanki
pian, ja kutsuivat sen loukkaavalla nimellä eriseuraksi. Sillä näin sanoivat he Paavalille: tästä seurasta on meille tiettävä, että sitä vastaan joka paikassa sanotaan, ap. T. 28: 22.
Samate käy vielä nytkin. Sillä kuinka usein
ovat vastustajamme pettyneet turhassa toivossansa, kuin he välistä silloin välistä tällöin kehuivat, meidän varmaan sortuvan. Kristus ja
apostolit olivat sorrettuja, mutta heidän kuoltuansa levisi evankeliumin oppi enämmin,
kuin heidän eläessänsä. Samoin taitavat vastustajamme sortaa meidänki, mutta Herran
sana pysyy ijankaikkisesti. Vaikka siis Kristuksen seurakunta näkyy hedelmättömäksi ja hyl-

jätyksi, heikoksi ja lastatuksi, ja kärsii ulkonaisesti vainoa, ja vaaditaan kuulemaan, että hänen oppinsa on väärä ja kapinallinen, on hän
kuitenkin yksin Jumalan silmissä hedelmällinen, joka sanan palveluksen kautta synnyttää
epälukuisia lapsia, ijankaikkisen vanhurskauden ja elämän perillisiä, jotka ulkonaisesti kärsivät vainoa, mutta ovat hengessä vapaimpia,
jotka ovat ei ainoasti kaikkein oppein ja töitten
tuomareita, vaan myös helvetin porttein mainehikkaita voittajia.
188. Profeetta myöntää siis, että seurakunta on murheellinen, muuten ei hän kehoittaisi
sitä iloitsemaan. Hän myöntää sen olevan
mailman edessä hedelmättömän, muutoin hän
ei nimittäisi sitä hedelmättömäksi ja yksinäiseksi, joka ei synnytä; mutta Jumalan silmissä
hän sanoo sen olevan hedelmällisen, ja käskee
sen siitä syystä iloitsemaan, ikään kuin sanoisi:
sinulla hyljätyllä ja hedelmättömällä ei ole lakia miehenä, ei sentähden lapsiakaan. Mutta
iloitse, sillä vaikkas olet ilman miestä, lakia,
niinkuin naitava neitsy hyljättynä (sillä leskeksi ei tahdo hän kutsua häntä), jolla olisi ylkä,
jollei se olisi häntä hyljännyt, taikka jollei ylkänsä olisi tullut murhatuksi, sinä yksinäinen,
sanon minä, ja mieheltäs, lailta, hyljätty, ja lain
ikeen alainen olematon, tulet lukemattoman
lapsijoukon äidiksi. Uuden Testamentin kansa
eli seurakunta on sentähden omantunnon suhteen varsin vapaa laista, ja näkyy sen vuoksi
mailman silmissä hyljätyksi. Mutta vaikka vapaan hän näöltänsä onki hedelmätön ilman lakia ja töitä, on hän kuitenki Jumalan silmissä
sangen hedelmällinen, ja synnyttää lukemattomia lapsia, ja ne vapaita. Kuinka? Ei miehen,
lain, kautta, vaan sanan ja Kristuksen Hengen
kautta, – joka evankeliumin kautta annetaan –
siittää, synnyttää ja kasvattaa hän lapsia.
189. Tällä vertaelmalla osottaa Paavali selvimmästi eroituksen lain ja evankeliumin välillä, ensin kutsuessaan Agarin vanhaksi ja Saran uudeksi testamentiksi; toiseksi, kuin nimittää toisen orjapiikaksi, toisen vapaaksi vaimoksi ja viimiseksi, kuin sanoo naidun ja hedelmällisen heikontuvan, ja lapsinensa kotoa

pois ajettavan, ja sitä vastaan hedelmättömän
ja hyljätyn tulevan hedelmälliseksi, ja synnyttävän lukemattomia lapsia ja ne perillisiä. Nämät ovat pää-asialliset eriläisyydet uskon ja
lain kansan välillä. Ei uskon kansalla ole lakia
miehenä, ei se ole orja, ei ole syntynyt äitistä
nimeltä Jerusalem, joka nyt on, vaan sillä on
lupaus, se on vapaa, ja syntyy vapaasta Sarasta. Hän eroittaa siis uuden testamentin hengellisen kansan lain kansasta, koska sanoo, ett'ei
se ole Agarin lapsi, jolla on mies, vaan vapaan
Saran, joka ei tiedä laista. Tällä tavalla asettaa
hän uskon kansan kauvaksi ulos lain piiristä ja
yli lain. Mutta jos se on yli lain ja ulkona lain
piiristä, niin se vanhurskautetaan ei laista eikä
töistä, vaan paljaasta hengellisestä syntymisestä, joka on usko. Mutta niinkuin ei armon kansalla ole, eikä saata olla armoa, sillä laki ja
armo eivät millään muotoa sovi yhteen. Taikka
me siis vanhurskautetaan uskosta ja kadotamme lain vanhurskauden, taikka laista, ja kadotamme armon ja uskon vanhurskauden. Mutta
häpiällinen on ja onneton se kadottaminen,
koska kadotamme armon ja säilytämme lain,
onnellinen ja autuaallinen toisaalta se kadottaminen, koska kadotamme lain ja säilytämme
armon.
190. Me siis hartaasti ahkeroitsemme (sillä
me näemme Paavalin tehneen samoin) selvästi
osoittaa lain ja evankeliumin eroitusta, joka,
mitä sanoin tulee, on sangen helppo. Sillä kuka
ei näe, ett'ei Agar ole Sara, eikä Sara Agar? Ja
ett'ei Ismaeli ole eikä omista, mitä Isakki on ja
omistaa? Nämät sanat helposti eroittaa. Mutta
osata vakaissa peljästyksissä ja kuoleman
kamppauksessa, koska omatunto taistelee Jumalan tuomion kanssa, sanoa lujalla uskolla:
en ole Agarin, vaan Saran poika, se on, lailla ei
ole minun kanssani mitään tekemistä, kuin
Sara on äitini, joka ei synnytä orjia, vaan vapaita ja perillisiä, se on vaikein asia.
191. Paavali on siis todistuksellansa profeetta Esaiaan kirjasta todeksi näyttänyt, että
Sara, seurakunta, on totinen äiti, joka synnyttää vapaita lapsia ja perillisiä; ja että Agar, juutalaisuus, sitä vastaan kyllä synnyttää paljo

lapsia, mutta kotoa pois ajettavia orjia y. m.
Vielä, kuin tämä lause puhuu lainki peräyttämisestä ja kristillisestä vapaudesta, on meidän
sitä tyysten tutkiminen. Sillä kristin opin suurin ja pää-omaisin uskonkappale on, tietää, että
me vanhurskautetaan ja autuutetaan Kristuksen
kautta, sentähden on, vastakohdan vuoksi, paljo hyödylinen tyysten pitää kiinni lain peräyttämisen opista. Sillä se voimallisesti auttaa
vahvistamaan oppiamme uskosta ja valmistamaan omilletunnoille vahvaa ja varmaa lohdutusta, semmenki vakaissa peljästyksissä, jos
tiedämme lain peräytetyksi.
192. Ennen olen usein sanonut ja sanon
vieläkin (sillä sitä ei kylliksi teroiteta), ett'ei
kristityllä, joka on uskolla käsittänyt Kristuksen hyvän teon, ole yhtään lakia ollenkaan,
vaan että koko laki ja kaikki sen peljästykset ja
vaivat ovat häntä katsoen peräytetyt. Saman
todistaa tämä Esaiaan lause. Se on sentähden
merkillinen ja lohdullinen paikka, kehoittaen
hedelmätöntä ja yksinäistä iloitsemaan, joka
lain jälkeen pikemmin oli naurettava taikka
surkuteltava. Sillä hedelmättömät olivat lain
jälkeen kirotut. Mutta pyhä Henki kääntää tämän tuomion toiseksi ja kuuluttaa, että hedelmätön on ylistettävä ja siunattu, mutta hedelmällinen ja synnyttävä sitä vastaan kirottu,
koska hän sanoo: iloitse sinä hedelmätön – –
– sillä yksinäisellä on enempi lapsia, kuin
sillä, jolla mies on. Vaikka siis Sara, kristillinen seurakunta, mailman silmissä näkyisi
kuinkakin hyljätyltä ja hedelmättömältä, jolla
ei ole lain vanhurskautta ja töitä, niin hän kuitenki, profeetan todistuksen jälkeen, on Jumalan silmissä sangen hedelmällinen äiti, lukemattomilla lapsilla. Ja päin vastoin, vaikka
Agari näkyisi kuinka hedelmälliseltä ja synnyttävältä hyvänsä, niin ei siitä kuitenkaan lapsia kartu, sillä palkkavaimon pojat ajetaan pois
äitinensä, eivätkä saa periä vapaan lasten kanssa, niinkuin Paavali edespäin sanoo.
193. Kuin siis nyt olemme lapset, niin laki,
vanha miehemme, on peräytetty. Rom. 7. Sillä
niinkauvan kuin se hallitsi, oli meidän mahdoton synnyttää hengessä lapsia, joille armo oli

tuttu, vaan lapsinemme olimma orjina. Mutta
lain hallitessa ihmiset tosin ovat ahkeria ja ankarasti raatavat, kantavat päivän kuorman ja
helteen, ja kivulla synnyttävät monta lasta.
Mutta synnyttäjät sekä synnytetyt ovat äpäriä,
eikä siis vapaan äidin, ja ajetaan sentähden
ynnä Ismaelin kanssa pois kodista ja perinnöstä, kuolevat ja kadotetaan. Mahdoton on siis
ihmisille lain kautta, vaikka siinä miten raataisivat ja synnyttäisivät, tulla perintöön, se on,
vanhurskautettaa ja autuutettaa. Kirottu olkoon
siis joka ainoa oppi, elämä, usko, joka pyytää
lain ja töiden kautta toimittaa Jumalan edessä
kelpaavaa vanhurskautta. Mutta pitkittäkäämme vieläki puhua lain peräyttämisestä.
194. Thomas Akvina ja muut kouluviisaat,
puhuessaan lain peräyttämisestä, sanovat, että
kansallisasetukset ja jumalanpalvelus-komennot Kristuksen jälkeen ovat kuolettavia ja sentähden peräytetyt, mutta ei kymmenkäskyt.
Nämät eivät tiedä, mitä puhuvat. Mutta koska
sinä tahdot puhua lain peräyttämisestä, puhu
erittäin laista nimen omaan eli hengellisestä
laista, ja sulje siihen myös koko laki, mitään
eroitusta tekemätä kansallis-kirkkomenoin ja
siveys-lain eli kymmenkäskyin välillä. Sillä
koska Paavali sanoo, että me olemme Kristuksen kautta vapahdettu lain kirouksesta, niin
hän varmaan puhuu koko laista ja etenki siveyslaista, koska se onki juuri tämä laki, joka
yksin kannustaa, kiroo ja tuomitsee omat tunnot; mutta ei niin ne muut lait. Me sanomme
sentähden, ett'ei kymmenkäskyn lailla ole yhtään oikeutta kannustaa ja peljättää omaatuntoa, jossa Kristus armon kautta hallitsee, kuin
Kristus on hävittänyt tämän oikeuden. Ei niin,
kuin ei tuntisi omatunto lain peljätyksiä, varmaanki tuntee se niitä, mutta ne eivät taida kadottaa häntä, eikä sysätä epäilykseen; sillä ei
niissä ole yhtään kadotusta, jotka Jesuksessa Kristuksessa ovat (Rom. 8: 1); ja: jos siis
Poika teidän vapaaksi tekee, niin te totisesti
olette vapaat (Joh. 8: 36). Peljättäköön siis
laki, joka osottaa synnin, kristittyä kuinka paljo hyvänsä, ei hän sentähden epäile, sillä hän
uskoo Kristukseen, johonka hän on kastettu, ja

jossa hänellä on, hänen verellänsä puhdistettuna, syntein anteeksi antamus. Mutta kuin hänelle, itse lain herran, Kristuksen kautta, on
synti anteeksi annettu (ja se on hänelle niin anteeksi annettu, että Kristus on niiden edestä antanut itsensä ulos), ei ole lailla, palkkapiikalla,
enää oikeutta kannustaa ja tuomita meitä synnin tähden, koska se on meille anteeksi annettu, ja me olemme tulleet vapaiksi Pojan kautta,
joka on meidän vapaiksi tehnyt. Sentähden on
koko laki peräytetty niitä katsoen, jotka Kristukseen uskovat.
195. Mutta sanot: en minä tee mitään. Et
taidakkaan tehdä mitään, päästäkses vapaaksi
lain hirmuvallasta, mutta kuule tätä iloista sanomaa, jonka Henki profeetan kautta saattaa
sinulle: iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä y. m. Ikään kuin sanoisi hän: miksis olet
niin surullinen, koska ei yhtään syytä ole murehtia. Mutta olen hedelmätön ja yksinäinen.
Lienet millinen tahtonsa, ollen vajalla lain
vanhurskautta, kuitenkin on Kristus sinun vanhurskautes. Hän tehtiin kiroukseksi sinun edestäs ja lunasti sinun lain kirouksesta. Jos häneen
uskot, olet laiska kuollut, ja sen verran kuin
Kristus on lakia suurempi, yhtä verran on vanhurskauteski lain vanhurskautta parempi. Sitte
olet hedelmällinenkin, etkä hedelmätön, sillä
sinä olet saapa enemmän lapsia kuin se, jolla
mies on.
196. Toinen on lain peräyttäminen ulkonaisesti sillä tapaa, ett'ei Moseksen kansalliset
lait koske meihin, ja ett'ei meidän tarvitse noudattaa niitä tuomiossa, taikka jollakulla hurskaalla kunnioituksella sitoa itseämme niihin,
niinkuin tästä vapaudesta tietämättömät edellisinä vuosina tahtoivat tehdä. Mutta vaikk'ei
evankeliumi panekkaan meitä Moseksen kansallissääntöin alaisiksi, ei se kuitenkaan vapauta meitä kaikesta maallisen eli kansallisen lain
kuuliaisuudesta, vaan panee meidän tässä
maallisessa elämässä sen valtakunnan sääntöin
alle, jossa elämme, se on, se käskee jokaista
kuulemaan esivaltaansa ja sen asetuksia, ei ainoasti vihan tähden, vaan omantunnonki tähden, 1 Piet. 2 ja Rom. 13, eikä tekisi keisari

syntiä, jos hän voimaan asettaisi muutamia
Moseksen kansallisia sääntöjä, ei, vaan vapaasti voi hän niitä käyttää. Sentähden erehtyvät järkiniekat, jotka lörpöttävät, että Moseksen kansalliset säännöt Kristuksen tultua ovat
kuolettavia.
197. Ei meitä sido myös Moseksen seremonia- eli jumalanpalvelus-säännöt, paljo vähemmin paavi. Mutta kuin tämä ruumiillinen
elämä ei taida kokonansa olla ilman seremonioita eli komennoita (sillä jonkunlainen kuri
on aina tarpeellinen) sallii evankeliumi, että
seurakunnassa on määräyksiä pyhäpäivistä,
ajoista ja paikoista y. m., että kansa tietäisi,
minä päivänä, millä hetkellä ja missä paikassa
se kokoontuisi kuulemaan Jumalan sanaa y. m.
Se sallii, että lukemisia asetetaan niinkuin koulussa, etenki lasten ja yksinkertaisten tähden,
että heitä sopivammin opetettaisiin. Mutta se
sallii säätää sellaisia siinä tarkoituksessa, että
kaikki seurakunnassa tapahtuisi soveliaasti ja
järjestyksessä (1 Kor. 14: 40), eikä siinä mielessä, että sellaisten sääntöin pitäjät ansaitsevat
syntein anteeksi saamisen y. m. Ne sitte taidetaan myös pitämätä jättää ilman syntiä, kuin ei
vaan sillä heikompia loukata. Erehdystä on siis
sanoa, Moseksen seremoniain pitäminen jälkeen Kristuksen syntymisen on kuolettava,
muutoin olisivat kristitytki tehneet syntiä sentähden, että pitävät pääsiäis ja heluntai juhlat,
jotka vanha seurakunta sääsi pidettäviksi Moseksen lain esimerkin jälkeen (vaikka se tapahtui perin toisessa mielessä ja tarkoituksessa).
198. Mutta Paavali puhuu tässä etenki
kymmenkäskyn lain peräyttämisestä, joka on
tarkoin tutkittava. Hän puhuu vastoin lain vanhurskautta, vahvistaaksensa opin uskon vanhurskaudesta. Hän päättää asiasta tähän muotoon: jos vain paljas armo eli usko Kristukseen
vanhurskauttaa, niin on siis suoraan koko laki
peräytetty, ja tämän vahvistaa sillä Esaiaan todistuksella, joka kehoittaa hedelmätöntä ja hyljättyä seurakuntaa iloitsemaan. Kuin ei hänellä
näy olevan lapsia, eikä ole toivoa niitä vastakaan syntyvän, se on, kuin ei sillä ole opetuslapsia, niin siihen ei suostuta, kuin se saarnaa

ristin sanaa ristiinnaulitusta Kristuksesta y. m.,
vastoin kaikkea lihan viisautta. Mutta, sanoo
profeetta, älköön se asia liikuttako taikka hämmästyttäkö sinua yksinäistä, niin, pikemmin
iloitse ja riemuitse, sillä yksinäisellä on enemmän lapsia, kuin sillä, jolla mies on, se on, se,
jolla on mies, jonka sikiät monin kerroin lisääntyvät, tulee heikoksi, mutta sinä hedelmätön ja hyljätty saat runsaasti lapsia.
199. Mutta hän kutsuu seurakunnan hedelmättömäksi, kuin sen lapset syntyvät ei laista,
ei töistä, eikä ihmisen harrastuksista ja voimista, vaan pyhässä Hengessä uskon sanan kautta.
Siellä on sulaa synnyttämistä, eikä tekemistä.
Sitä vastaan näkevät hedelmälliset paljo vaivaa
ja harjoittavat itsensä paljo synnyttämisellä, ja
siinä on enemmän tekemistä, mutta ei synnyttämistä. Mutta kuin pyytävät lain eli omalla
vanhurskaudella saavuttaa lasten ja perillisten
oikeutta, niin eivät koskaan saa perintöä, vaikka hamaan kuoliaksi väsyttäisivät itsensä ylönpalttisella työllä, sillä he pyytävät saavuttaa
omilla töillänsä vastoin Jumalan tahtoa, mitä
hän tahtoo sulasta armosta antaa Kristukseen
uskoville. Uskovaiset myös tekevät hyvää,
mutta sen kautta eivät tule he lapsiksi ja perillisiksi, sillä sen tuottaa heille syntyminen, vaan
sentähden kuin jo ovat Jumalan lapsia Kristuksen tähden, ylistävät he Jumalaa ja palvelevat
lähimmäistänsä hyvillä töillänsä.
28 v. Mutta me, rakkaat veljet, olemma
niinkuin Isakkiki, lupauksen lapset.
200. Se on, emme ole lihan jälkeen lapsia,
niinkuin Ismael taikka koko lihallinen Israel,
joka kehui olevansa Abrahamin siemen ja Jumalan kansa, vaan kuuli Kristukselta: jos te
olisitte Abrahamin lapset, niin te tekisitte
Abrahamin töitä. Mutta nyt te etsitte minua
tappaaksenne, sitä ihmistä, joka totuuden
teille on puhunut; niin myös: jos Jumala olisi teidän isänne, niin te tosin rakastaisitte
minua ja tuntisitte minun puheeni (Joh. 8:
39); ikään kuin sanoisi: samassa huoneessa
syntyneet ja kasvatetut veljet tuntevat toinen
toisensa puheen, mutta te olette isästä perkeleestä y. m. Semmoisia lapsia, sanoo hän,

emme ole, kuin he, jotka pysyvät orjina, ja ajetaan pois kodista, vaan me olemme, niinkuin
Isakkikin, lupauksen lapsia, se on, armon ja
uskon, syntyneet paljaasta lupauksesta. Tästä
on kyllin puhuttu ylähällä 3: 8 näiden sanain
selityksessä: sinun siemenestäs j. n. ed. Me
luetaan siis vanhurskaiksi, ei laista, töistä,
omasta, omasta vanhurskaudestamme, vaan
sulasta armosta. Paavali kiivaasti terottaa ja
usein yrittää lupausta, joka yksinään uskolla
käsitetään kuin hän näki sen sangen tarpeelliseksi.
201. Tähän asti vertaelmasta, johon Paavali yhteen kutoi Esaiaan lauseen jonakuna selityksenä. Tähän hän vielä sovittaa Ismaelin ja
Isakin historian, esimerkiksi ja lohdutukseksi.
29 v. Mutta niinkuin se silloin, joka lihan jälkeen syntynyt oli, vainosi sitä, joka
hengen jälkeen syntynyt oli; niin se nytki tapahtuu.
202. Tämä on sangen lohdullinen paikka.
Niin monta kuin Kristuksessa on syntynyt ja
elää hänessä, ja kerskaa itseänsä semmoisessa
syntymisestä ja Jumalan perinnöstä, heillä on
Ismaelinsa vainoojana. Tästä nyt opettaa meitä
koettelemuksemme. Sillä kaikki loukot nyt
näemme olevan täynnä kapinoita, vainoa, lahkoja ja pahennuksia. Ja jollemme varustaisi
mieltämme tällä Paavalin lohdutuksella ja
muilla samallaisilla, ja varmaan pitäisi kiinni
vanhurskauttamisen opista, niin emme voisi
vastustaa saatanan väkivaltaa ja kavaluutta.
Sillä ketä ei vaivaisi kauheimmat vastustajaimme vainot? Niin myös eriseurat ja nuo epälukuiset pahennukset, joita nyt hurmahenget
matkaansaattavat? Sydäntä totta särkee, koska
täytyy kuullamme kaikki olleen rauhassa ja levossa ennen evankeliumia, mutta nyt kuin
evankeliumi on runsaammin levitetty, kaikki
olevan häiriössä, koko mailman värähtelevän
ja kasaan kaatuvan. Koska ihminen, jolla ei ole
Henkeä, kuulee näistä, niin hän heti pahentuu
ja päättää alamaisten tottelemattomuuden esivaltaa kohtaan, sodat, rutot, näljän, kaikkein
valtakuntain, maakuntain, kuningaskuntain
mullistuksen, lahvot, pahennukset ja muiden

samallaisten onnettomuuksien syntyvän evankeliumin opista.
203. Mutta vastoin tätä suurta pahennusta
tulee meidän rohvaista ja vahvistaa meitämme
tällä suloisella lohdutuksella, että hurskasten
täytyy mailmassa kantaa sitä nimeä, että ovat
kapinoitsijoita ja lahkolaisia ja lukemattomain
onnettomuuksien alkajia. Tämän suhteen vastustajammeki luulevat heillänsä olevan oikian
syyn, jopa, luulevat Jumalaaki palvelevansa
sillä, että meitä vihaavat, vainoovat ja surmaavat. Ismael ei taida olla Isakkia vainoomata,
mutta Isakki ei niin Ismaelia vastuksin. Joka ei
tahdo kärsiä Ismaelin vainoa, hän älkään tunnustako olevansa kristitty. Mutta sanokoot, sitä
pyydän, vastustajamme, jotka semmoisia onnettomuuksia nyt niin suurentavat ja enäntävät,
mitä hyvää Kristuksen ja apostolein saarnasta
seurasi? Eikö Juutalais-vallan hävitys, Romin
keisarikunnan kumous ja koko mailman häiritsemys? Ei se kuitenkaan ollut evankeliumin
vika, jota Kristus ja apostolit saarnasivat ihmisten autuudeksi, eikä kadotukseksi, vaan se
oli, niinkuin 2 Psalmi sanoo, pakanain, kansan
kuningasten ja ruhtinasten vika, jotka perkeleen riivaamina, eivät tahtoneet kuulla armon,
rauhan, elämän ja ijankaikkisen autuuden sanaa, vaan kammosivat ja sadattelivat sitä uskolle ja maalliselle hallitukselle vahingollisena
oppina, jonka tapahtumisen p. Henki Davidin
kautta kauvan ennakolta oli tapahtuvaksi ennustanut, sanoessaan: miksi pakanat kiukuitsevat, Ps. 2: 1 ss.
204. Samallaista levottomuutta ja häiriötä
nytki nähdään ja kuullaan. Vastustajat syyttävät niistä oppiamme. Armon ja rauhan oppi ei
niitä herätä, vaan kansat, pakanat, maan kuninkaat ja ruhtinaat, kuten 2 psalmi sanoo, kiukuitsevat, ajattelevat, hankitsevat ja keskenänsä neuvoa pitävät, ei meitä vastaan, niinkuin
luulevat, eikä meidän oppiamme, jota villiksi
ja kapinalliseksi syyttävät, vaan Herraa ja hänen Kristustansa vastaan, ja sentähden ovat ja
tulevat kaikki heidän neuvonsa ja hankkeensa
tyhjiksi. Joka taivaassa asuu, nauraa heitä:
Herra pilkkaa heitä y. m. Huutakoon siis niin

kauvan kuin tahtovat, että nämät muljaukset
saavat meistä alkunsa, kuitenki lohduttaa tämä
psalmi meitä ja sanoo, että he itse ovat sellaisten kapinain alkajia. Sitä eivät itse usko, saatikka, että he kapinoitsevat, hankitsevat ja neuvoa pitävät Herraa ja hänen Kristustansa vastaan, jopa luulevat seisovansakki Herran puolella, puolustavansa hänen kunniaansa ja vainoomalla meitä palvelevansa häntä. Mutaa ei
psalmi valehtele, ja loppu on sen todistava. Ei
ole oppikaan, jonka tähden sellaiset kapinat ja
pahennukset syntyvät meidän, vaan Kristuksen. Sitä emme taida kieltää emmekä laata sitä
puoltamasta, koska Kristus sanoo: joka häpee
minua ja minun sanojani tässä huorintekiässä ja syntisessä suvussa, sitä myös pitää
Ihmisen Pojan häpeemän y. m. Mrk. 8: 38.
205. Se, joka tahtoo Kristusta saarnata, ja
tunnustaa hänen olevan vanhurskautemme,
hän saa kohta kuulla olevansa myrkyllinen ihminen, joka kaikki kukistaa. Juutalaiset sanoivat Paavalista ja Silasta: nämät koko maan
piirin vietteliät ovat myös täällä, ja tekevät
keisarin käskyä vastaan (Ap. T. 17: 6); ja 24:
5, me olemma löynneet tämän miehen vahingolliseksi, joka nostaa kapinan kaikille
Juutalaisille ympäri koko maan piirin, ja on
Natsareusten eriseuran päämies. Pakanat valittavat samalla tavalla, Ap. T. 16: 20, nämät
miehet meidän kaupungin häiritsevät. Niin
syyttävät he nytki Lutheria paavikunnan ja Romin keisarikunnan häiritsiäksi. Jos pitäisin
suuni kiinni, olisi kaikki rauhassa, mitä sen väkevän haarniskoitun omaa on, eikä paavikaan
enää vainoaisi minua. Mutta näin peitettäisiin
Kristuksen evankeliumi. Mutta jos puhun, niin
paavi huljuu ja kaatuu. Minun kadottaminen
taikka kuolevainen paavi taikka Kristus ja hänen kanssansa ijankaikkinen elämä. Mutta
kahdesta pahasta on vähempi valittava. Kaatukoon siis maallinen ja kuolevainen paavi nurin
niskoin pikemmin, kuin taivaallinen ja ijankaikkinen Kristus.
206. Koska itse Kristus Hengessä näki
opistansa syntyvän suurimpia muljauksia ja
mailman kukistumisen, lohdutti hän itsensä

tällä: minä tulin sytyttämään tulta maan
päälle, ja mitä minä tahdon, vaan että se jo
palaisi? Luukk. 12: 49. Niin näemme mekin
että evankeliumin saarnaa on seuraava monta
onnettomuutta vastustajain vainon ja pilkan
tähden, aikaistemme ihmisten ylenkatseen ja
kiittämättömyyden tähden. Tämä seikka suuresti surettaa meitä, että lihan jälkeen usein
ajattelemme, että parempi olisi ollut olla saarnaamata jumalisuuden oppia ja rauha säilytettynä, kuin evankeliumi julistettu ja rauha rikottu. Mutta hengen jälkeen sanomme Kristuksen
kanssa pelkäämätä: minä tulin sytyttämään
tulta, ja mitä minä tahdon, vaan että se jo
palaisi? Mutta tämän tulen palaissa syntyy
kohta suurimpia kapinoita, kuin sillä vihaan
sytytetään, ei joku kuningas taikka keisari,
vaan tämän mailman jumala, joka on mahtavin
henki ja koko mailman herra. Heikko sana,
joka saarnaa ristiinnaulittua Kristusta ryntää
tämän suuren vastustajan niskoille. Koska Behemot huomaa sen jumalallisen voiman, panee
hän kaikki jäsenensä liikkeelle, huiskuttaa häntäänsä ja saattaa syvän meren kiehumaan niinkuin padan Job 41: 22. Tästä mailman kapinat
ja raivo alkuansa.
207. Älköön sentähden se meitä eksyttäkö,
vaikka vastustajat pahentuvat ja huutavat
evankeliumin saarnasta hyvää ei syntyvän. He
ovat uskottomia, sokeita ja paatuneita, sentähden on heille mahdotonta nähdä evankeliumista mitään hedelmää syntyvän. Mutta me, jotka
uskomme, näemme evankeliumin sangen suuren ja sanomattoman hyödyn ja hedelmän,
vaikka ulkonaisesti olemme ajaksi rasitetut, kirotut, kaikkein rikka, ja surmataan, ja omatunto sisällisesti ahdistaa synnin tähden, ja perkele kiusaa. Mutta kuitenkin elämme Kristuksessa, jossa ja jonka kautta olemme synnin, kuoleman, lihan, mailman, helvetin ja kaiken pahan kuninkoita ja herroja. Hänen kauttansa
vihdoin jalvoillamme tallaamme sen lohikäärmeen ja pasiliskin, joka on synnin ja kuoleman
kuningas. Kuinka sitte? Uskossa, sillä vielä ei
ole aarteemme ilmestynyt, jota sillä välin kärsivällisyydellä odotamme, ja sen kuitenkin us-

kon kautta jo varmaan omistamme.
208. Ahkeraan sentähden vanhurskauttamisen oppi opittakaan. Se yksin voi rohvaista
meitä vastoin näitä lukemattomia pahennuksia
ja lohduttaa meitä kaikissa kiusauksissa ja vainoissa. Sillä toisin emme näe tapahtuvan, kuin
että mailma pahenee jumalisesta opista, ja alati
huutaa siitä ei hyvää syntyvän, sillä luonnollinen ihminen ei ymmärrä niitä, kuin Jumalan Hengen ovat; sillä ne ovat hänelle hulluus. 1 Kor. 2: 14. Se näkee ainoastaan ulkonaiset onnettomuudet, kaikkein kappalten häiriön, kapinat, murhat, eriseurat j. n. ed. Näistä
ilveistä hän pahentuu, tulee sokiaksi ja syöksee
lastaamaan ja häpäsemään sanaa.
209. Se päin vastoin vahvistakoon meitä,
ett'eivät vastustajamme syytä ja kiroo meitä
julkisten rikosten, niinkuin huoruuden, murhan, ryöviön y. m. tähden, vaan oppimme tähden. Mitä siis opetamme? Että Kristus Jumalan
Poika ristin kuolemalla lunasti meidän synneistämme ja ijankaikkisesta kuolemasta. Eivät he siis vastusta meidän elämäämme, vaan
oppiamme, niin eipä meidän oppiamme, vaan
Kristuksen. Se vika, josta he meitä vastustavat,
on siis Kristuksen, ja synnin, joista vastustajamme meitä vainoovat, on Kristus tehnyt, emmekä me. Mutta kuinka he sysäisivät, jos Jumala soisi, Kristuksen alas taivaasta sen synnin tähden, että hän ainoa on vanhurskauttajamme ja autuuttajamme, ja tuomitsivat hänen
villi-oppisena ja kapinallisena, siitä itse pitäkööt huolta. Me taas jätämme hänen asiansa
hänen huomaansa ja katselemme iloisina ja
huolettomina, kumpika voittaa, Kristus vaiko
he. Lihan jälkeen tosin suremme, että Ismaelilaisemme niin raivosesti vihaavat ja vainoovat
meitä, mutta kerskaamme kuitenki hengen jälkeen ahdistuksessamme, osittain kuin tiedämme kärsivämme niitä ei synteimme, vaan Kristuksen tähden, jonka hyvää tekoa ja kunniaa
ylistämme, osittain myös kuin Paavali ennalta
tässä varustaa meitä ja sanoo, että Ismaeli on
pilkkaava ja vainoova Isakkia.
210. Juutalaiset selittävät tämän lauseen,
jonka Paavali lainasi 1 Mos. 11: 9 Ismaelista,

joka pilkkasi ja vainosi Isakkia, tällä tavalla,
että Ismael oli muka pakottanut Isakkia epäjumaluuteen. En kuoro heidän selitystänsä, mutta en kuitenkaan usko, että tämä epäjumaluus
oli niin törkiä, kuin Juutalaiset uneksivat, että
Ismael nimittäin oli, noudattaen pakanain tapaa, valmistanut savesta kuvia, joita hän pani
Isakin kumartamaan, sillä semmoista ei olisi
Abraham suinkaan kärsinyt; vaan Ismael oli
luulteni pyhä mies, niinkuin Kaini, joka myös
vainosi veljeänsä ja vihdoin tappoi, ei minkään
maallisen asian tähden vaan sentähden, että
hän näki Jumalan suosivan häntä enemmän
kuin häntä itseä. Samoin oli Ismael jumalinen
mies, uhrasi ja harjoitti tehdä hyviä töitä, ja
sentähden pilkkasi veljeänsä Isakkia ja tahtoi
olla häntä parempi kahdessa suhdassa, ensiksi
uskonsa ja jumalanpalveluksensa tähden ja sitte myös maallisen herrautensa ja perintönsä
tähden. Ja nämät kaksi etua hän mielestänsä
syystä vaati itsellensä, sillä hän ajatteli, että
kuninkuus ja pappius kuuluivat jumalallisen
oikeuden jälkeen hänelle esikoisena. Ja sentähden vainosi hän Isakkia hengellisesti uskonnon
tähden, ja ruumiillisesti perinnön tähden.
211. Tämä pahe on seurakunnassa aina
olemassa, semmenkin evankeliumin opin kukoistaissa, että lihan jälkeen lapset kai pilkkaavat ja vainoovat lupauksen lapsia. Paavilaiset
ja hurmahenget vainoovat meitä nyt, ei muusta
syystä, vaan että opetamme vanhurskauden
saatavan lupauksesta. Sillä paaviset panevat
pahaksensa, ettemme kumarra heidän epäjumaliansa, se on, ettemme saarnaa ihmisten
keksimiä ja säätämiä vanhurskauksia, töitä ja
jumalanpalveluksia voimallisina armoa ja synneistä päästöä ansaitsemaan, ja sentähden ajavat meitä kotoa pois, se on, he kehuvat olevansa seurakunta, Jumalan lapsia ja kansa, perinnön olevan heidän omansa y. m. Meidän he
sitä vastaan panevat villi-oppisina ja kapinallisina pannaan ja, jos taitavat, tappavat meidän
kuuliaisuudesta Jumalalle y. m. Mitä siis heihin tulee, niin ajavat meidän suoraan nykysestä ja tulevasta elämästä. Hurmahenget kiukkuisimmasti vihaavat meitä, sentähden että vas-

tustamme ja kammoomme heidän erhetyksiänsä ja väärää oppiansa, joita tavan takaa seurakunnassa levittävät, ja sentähden myös päättävät, että olemme paavilaisia paljo häijymmät
ja vihaavat sentähden julmemmin meitä kuin
heitä y. m.
212. Niin pian siis kuin Jumalan sana tulee
valkeuteen, niin perkele vihastuu, ja vihastuneena panee kaiken voimansa ja kavaluutensa
liikkeelle, vainotaksensa sitä ja varsin hämmentääksensä. Siitä ei siis taida muuta syntyä,
vaan että hän herättää lukemattomia eriseuroja
ja pahennuksia, vainoja ja murhia. Hän on nimittäin valheen isä ja murhamies. Valhettansa
hän tuiskii kautta mailman jumalattomain
opettajain kautta, ja tirannein kautta hän murhaa ihmisiä. Molemmat, sekä hengellisen että
maallisen hallituksen hän valloittaa, edellisen
jumalattomain opettajain valheen kautta (jättääkseni mainitsemata, että hän itsekutakin
erittäin alati kiusaa tulisilla nuolillansa harhalle ja jumalattomiin mieliin); maallisen hallituksen hän jälleen valloittaa tirannein miekalla. Näin siis valheen ja murhan henki molemmin puolin herättää vapaan lapsia vastaan vainon hengellisesti ja ruumiillisesti. Hengellinen,
jota meidän nyt täytyy kärsiä hurmahengiltä,
on tuskallisin ja varsin työläs kärsiämme pahennuksen tähden, joilla perkele pilaa oppimme. Sillä meidän täytyy kuulla, että kasteenkertojain ja sakramentin häiritsiäin lahvot ja
kaikki paheet ovat saaneet alkunsa meidän
opistamme. Ruumiillista vainoa, jolla hirmuvallat väijyävät tavaroitamme ja ruumiitamme,
on helpompi kärsiä, sillä sellaista tapahtuu
meille ei synteimme tähden, vaan Jumalan sanan tunnustuksen tähden. Oppikaamme siis jo
itse perkeleen nimestä (valheen isä ja murhaaja), jonka Kristus antaa hänelle Joh. 8: 44 tietämään, että evankeliumin kukoistaessa ja Kristuksen hallitessa välttämättömästi syntyy vahingollisia lahkoja ja että kaikki on täynnä totuutta vainoovain murhaajain raivoa. Ja 1 Kor.
11: 19 sanoo Paavali: teidän seassanne pitää
myös eriseurat oleman. Joka ei tätä tiedä, pahentuu helposti ja luopuu vanhaan jumalaansa

ja uskoonsa, hyljättyänsä totisen Jumalan ja
uskon.

vainosivat, niin he myös teitä vainoovat Joh.
15: 20.

213. Sentähden Paavalikin ennakolta varustaa hurskaita, ett'eivät pahentuisi tämmöisistä vainoista, eriseuroista, ja pahennuksista,
sanoen: niinkuin se silloin, joka lihan jälkeen syntynyt oli, vainosi sitä j. n. ed. Ikään
kuin sanoisi: jos olemme lupauksen lapsia,
syntyneet Hengen jälkeen, niin on meidän sangen varmaan odottaminen sen veljemme vainoa, joka lihan jälkeen syntynyt on; se on, eivät ainoastansa julki jumalattomat viholliset
vainoo meitä, vaan neki, jotka ensin olivat makeita ystäviämme, joiden kanssa pidimme ystävällistä keskuutta samassa huoneessa, jotka
meiltä saivat evankeliumin opin, neki tulevat
sitte katkerimmiksi vihollisiksemme, ja vainoovat meitä ankarimmasti, kuin ovat veljiä lihan jälkeen, joiden täytyy vainota veljiänsä,
jotka ovat syntyneet Hengen jälkeen. Samate
valittaa, Ps. 41: 10, Kristus Judaksesta: minun
ystäväni, johon minä uskalsin, joka söi minun leipääni, se tallasi minun jalkainsa ala.
Mutta tämä on lohdutuksemme, ettemme ole
antaneet Ismaelilaisillemme syytä vainoomaan
meitä. Jumalisen oppimme tähden vainoovat
meitä paavilaiset, jos siitä luopuisimme, kohta
lakkaisivat hekin vainoomasta. Samate jos hyväksyisimme hurmahengein villi-opit, kiittäisivät he meitä. Mutta kuin kammoomme kumpastenki jumalattomuutta, eivät saata olla meitä kiukkuisimmasti vihaamata ja vainoomata.

215. Näillä sanoilla ottaa Kristus koko
syyn itse päällensä ja päästää meidän kaikesta
pelvosta, ikään kuin sanoisi: ei vika, jonka tähden mailma vainoo teitä väkivallalla ja kavaluudella, ole teidän, vaan minun nimeni, jota te
saarnaatte ja tunnustatte. Mutta olkaat hyvässä
turvassa, minä voitin mailman. Tämä uskallus
pitää meidän pystyssä, emmekä epäile, Kristuksella olevan voimia tarpeeksi ei ainoasti
saamaan meitä kestämään, vaan voittamaanki
kaiken hirmuvaltain voiman ja villiopettajain
kavaluuden. Sen on hän myös tarpeeksi osottanut Juutalaisissa ja Romalaisissa, joiden hirmuvallan ja vainon hän kerran kesti, kesti vääräin opettajainki kavaluuden, mutta ne kaikki
hän sitte aikanansa kukisti ja hävitti ja pysyi
kuninkaana ja voittajana. Vaikka siis paaviset
tätä nykyä vainoisivat kuinka hyvänsä, vaikka
lahkolaiset kuinkaki turmelisivat ja vääristäisivät Kristuksen evankeliumia, on Kristus kuitenki ijankaikkisesti pysyvä kuninkaana, ja
Herran sana on pysyvä ijäti, sitte kuin kaikki
hänen vihollisensa ovat tyhjin hävitetyt. Ja sitte vielä, ja sepä onki suuri lohdutus, ei ole Ismaelin vaino Isakkia vastaan oleva alinomainen, se kestää vaan vähän ajan, jonka päätettyä
sanotaan tuomio, niinkuin seuraa.
30 v. Mutta mitä raamattu sanoo? aja
palkkavaimo poikanensa ulos; sillä ei palkkavaimon pojan pidä perimän vapaan pojan kanssa.

214. Mutta tätä vainoa ja näitä pahennuksia vastaan varustaa meitä ei ainoasti Paavali,
kuten sanoin, vaan itse Kristuski Joh. 15: 19
lohduttaa suloisimmasti sanoen: jos te mailmasta olisitte, niin mailma omaansa rakastaisi. Mutta ette ole mailmasta, vaan minä
valitsin teidän mailmasta, sentähden mailma vihaa teitä; ikään kuin sanoisi: minä olen
kaikkein vainoin syy, joita te kärsitte ja, jos te
tapetaan, olen minä kuolemaanne syyllinen;
sillä ei mailma olisi teitä vainonnut, jollette
olisi minun sanaani saarnanneet ja minua tunnustaneet. Mutta teille käy hyvin. Ei ole palvelia suurempi Herraansa; jos he minua

215. Tämä Saran sana oli Abrahamille hyvin raskas, ja varmaan, koska hän kuuli tämän
tuomion, heltyi hänen sydämensä isällisestä
rakkaudesta Ismaelia kohtaan; sillä hän oli
syntynyt hänen lihastansa, ja raamattuki todistaa sen, 1 Mos. 21: 11 sanoen: tämä sana on
Abrahamin mielestä karvas, hänen poikansa tähden. Mutta Jumala vahvisti Saran tuomion ja sanoi Abrahamille: älä ota sitä niin
pahakses pojasta ja palkkapiiastas: kaikki
mitä Sara sinulle sanoo, niin kuule häntä;
sillä Isakista pitää sinulle siemen kutsuttaman. Tässä Ismaelitat kuulevat tuomionsa,

jonka voimasta Juutalaisten, Grekein ja Romin
valtakunnat hävisivät, jotka vainosivat kristillistä seurakuntaa. Sama on kukistava kaikki tekopyhät, paaviset ja niin monta kuin heitä on,
jotka nyt kerskaavat olevansa Jumalan kansa ja
seurakunta, ja varmaan odottavat saavansa perinnön, ja pitävät meidän, jotka luotamme Jumalan lupaukseen, ei ainoasti hedelmättöminä
ja hyljättyinä, vaan seurakunnasta ulos syöstyinä lahkolaisina, joiden on mahdoton olla Jumalan lapsia ja perillisiä. Mutta Jumala kääntää nurin tämän heidän päätöksensä, ja lausuu
heistä, että he, kuin ovat palkkavaimon lapsia,
ja vainoovat vapaan lapsia, pitää ulos ajettaman, ja jäämän perinnöstä osattomiksi, joka ainoastaan kuuluu lupauksen lapsille, kuin ne
ovat vapaan lapsia. Tämä tuomiopäätös on
heistä sanottu ja on muuttamaton; sillä raamattu ei saata tyhjään rauveta. Varmaanki menettävät Ismaelilaisemme kerta hengellisen ja
maallisen valtansa, joka heillä on, jopa vielä
ijankaikkisenkin elämän, sillä raamattu on ennustaen sanonut, että palkkavaimon lapset ajetaan pois kotoa, se on armon valtakunnasta,
sillä eivät he saa periä vapaan lasten kanssa.
217. Huomattava on myös, että pyhä Henki juuri kuin pilan päin kutsuu lain ja töiden
kansan orjapiikan pojaksi, ikään kuin sanoisi:
mitä kerskaatte lain ja töiden vanhurskaudesta
ja kehutte sentähden olevanne Jumalan kansaa
ja lapsia? Jos ette tiedä, kenestä olette syntyneet, niin sen sanon. Palkkavaimosta olette
syntyneet orjiksi. Mutta millisiä orjia olette?
Lain ja sentähden synnin, kuoleman ja ijankaikkisen kadotuksen orjia. Mutta ei orja ole
perillinen, vaan ajetaan pois. Paavi ja koko hänen seuransa, ja kaikki muut tekopyhät, vaikka
olisivat nähdä kuinka pyhiä hyvänsä, jotka uskovat lain eli ihmissääntöin eli jumalallisten
sääntöin pitämällä saavansa armon ja autuuden, ovat siis palkkavaimon lapsia, eivätkä
pääse perimään vapaan lasten kanssa, vaan
ajetaan pois. Ja nyt en puhu jumalattomista
paaveista, kartinaaleista, pispoista ja munkeista, jotka palvelivat vatsaa Jumalana ja tekivät
kauheita syntejä, joita en mielelläni nimittele,

vaan parhaimmista, jollaisia minäkin olin, ja
monta muuta, jotka elivät pyhästi, ja suurimmalla työllä ja hartaudella ahkeroitsivat säätynsä pitämällä sovittaa Jumalan vihaa, ja ansaita synneistänsä päästön ja ijankaikkisen elämän. Sellaiset kuulevat tässä tuomion, että he
palkkavaimon lapsina ajetaan äitinsä palkkapiikan kanssa pois kotoa.
218. Sellaiset lauseet saattavat hyvin tutkittuina meidän visseiksi ja vahvistavat meitä
uskon opista ja vanhurskaudesta vastoin töiden
oppia ja vanhurskautta, jota mailma suosii ja
sen kalliina pitää, hyljäten ja kiroten tätä edellistä. Tämä varmaan vaivaa ja pahentaa heikot
mielet, vaikka ilmeisesti näkevät paavisten jumalattomuuden ja häpiälliset rikokset, niin eivät kuitenkaan saa helposti uskotuksi, että niin
suuri, seurakunnan nimeä ja arvoa kantava
joukko erehtyisi, ja ainoasti niin harvat oikein
ajattelisivat uskonopista. Ja jos paavikunnalla
olisi vieläki sama elämä, pyhyys ja ankaruus,
kuin sillä oli isäin Hieronymuksen, Ambrosiuksen, Augustinuksen ja muiden aikana, koska papit eivät vielä olleet pahassa huudossa
virkainsa ostamisesta, ylellisyydestä, hekumasta, rikkaudesta, huoruudesta, sodomilaisuudesta ja muista epälukuisista synneistä,
vaan elivät isäin sääntöin ja määräysten jälkeen hurskaasti ja pyhästi, ja elivät siihen lisäksi naimattomuudessa; kuka sitte, rakkaani,
taitaisi saada mitään aikoin paavikuntaa vastaan?
219. Naimattomuus, jonka papit isäin aikoina sangen tarkasti pitivät, on totta merkillinen asia mailman silmissä, ja tekee ihmisestä
enkelin. Tästä syystä kutsuu Paavali, Kol. 2:
18, sen enkelein palvelukseksi ja paaviset veisaavat neitseestänsä: hän vietti täällä lihassa
elämää enkelein; sillä ei hän lihassa elänyt lihan tavoin. Sitte on myös niin kutsutulla miettivällä elämällä, josta silloin parhaiten papit
ahkeroivat, jättäen syrjään kaikki valtiolliset ja
perheelliset toimitukset, suuri pyhyyden varjo
puolellansa. Sentähden, jos tämä paavikunnan
vanha muoto vielä olisi voimissa, niin ties vähän saisimme uskomme opilla aikoin heitä

vastaan, semmenkään kuin nytki niin vähän
saamme aikoin, vaikka tuo entinen jumalisuus
ja ankara kuri jo on tullut niin vanhan aikaseksi, ett'et paavikuntaa enää muuksi näe, kuin
kaikkein rikosten moskaksi ja kuljuksi. Mutta
olkoon, että vanhanki paavikunnan hartaus ja
kuri olisi pystyssä, tulisi meidän kuitenki, Paavalin esimerkin jälkeen, joka ajaa takaa vääriä
apostoleita, näköänsä pyhimpiä ja parhaimpia
miehiä, vastustaa paavikunnan hurskastelioita
ja sanoa: vaikka eläisitte kuinkaki naimattomuudessa, väsyttäisitte ruumiitanne monellaisilla katumuksilla, ja eläisitte enkeleinki nöyryydessä ja hartaudessa, niin olette lain, synnin
ja perkeleen orjia ainaki, ja tulette sentähden
poisajetuiksi, kuin etsitte vanhurskautta ja autuutta töistänne, eikä Kristuksen kautta.
220. Ylentäkäämme siis silmämme tarkkaamaan ei niin paavisten saastaista elämää,
kuin heidän jumalatonta oppiansa ja ulkokullaisuuttansa, jota semmenki vastustakaamme.
Otaksukaamme siis, että vanhan paavikunnan
hartaus ja kuri vielä kukoistaa ja noudatetaan
samalla ankaruudella, jolla eräkkäät, jolla Hieronymus, Augustinus, Gregorius, Bernhardus,
Fransiskus, Dominikus ja moni muu noudatti
sitä, tulee meidän kuitenki sanoa: jollei teillä
ole muuta, kuin elämänne pyhyys ja puhtaus
pantavana Jumalan vihaa ja tuomiota vastaan,
tulettepa palkkavaimon lapsina suljettaviksi
ulos taivaan valtakunnasta ja kirottaviksi. Eivätpä he itsekkään puolusta nyt saastaista elämäänsä, jota ymmärtäväisemmät heistä kammoovat, vaan he sotivat, puolustaaksensa ja
säilyttääksensä ulkokullaisuutta ja töiden vanhurskautta. He kokoilevat todistukseksensa kokousten päätöksiä ja pyhäin isäin esimerkkejä,
jotka päättävät olleen pyhäin munkkisäätyin ja
sääntöin perustajia y. m. Sentähden emme sodi
nykystä julkijumalatonta ja saastaista paavikuntaa vastaan, vaan sen parhaimpia kiiltopyhiä vastaan, jotka luultensa viettävät enkelimäistä elämää, uneksien pitävänsä, en sano Jumalan käskyt, vaan Kristuksen neuvotki, ja tekevänsä liikatöitäki, joita eivät olleet velkapäät
tekemään. Näiden sanomme hukkaan kulutta-

van hikensä ja väkensä, joll'eivät käsitä tätä ainoaa, jonka Kristus yksin sanoo tarpeelliseksi,
ja valitse Maarian kanssa hyvää osaa, jota ei
heiltä suinkaan otettaisi pois.
221. Sen teki Bernhardus. Hän oli niin jumalinen, pyhä ja puhdas mies, että minä syystä
pidän hänen parhaimpana munkkina. Koska
hän kerran makasi sairaana ja jo epäili parantumistansa, ei pannut hän uskallustansa naimattomuuteensa, jonka hän oli puhtaimmasti
pitänyt, ei myöskään hyviin töihinsä ja jumalisuuden harjoituksiin, joita hän oli paljon tehnyt, vaan nämät poisti hän kauvas silmistänsä
ja tarttuen uskolla Kristuksen hyvään tekoon
sanoi: minä pahasti elin, mutta sinulla on taivaan valtakunta kahdenkertaisella oikeudella,
ensin sentähden, että olet Jumalan Poika, sitte
sentähden, että sen olet kärsimiselläs ja kuolemallas ansainnut. Edellisen pidät itselläs synnyntä oikeudellas, toisen lahjoitat minulle, ei
töitteni ansiosta vaan armosta. Ei hän pannut
Jumalan vihaa ja tuomiota vastaan munkkiuttansa ja ensimäistä elämäänsä, vaan käsitti hänen ainoan, joka yksi tarpeellinen on, ja vapahdettiin. Samalla tavalla luulen Hieronymuksen, Gregoriuksen ja usean muun isän ja
eräkkään tulleen autuaaksi, enkä epäile, vanhassa testamentissa monta Israelin kuningasta
ja muuta epäjumalan palveliaa samate tulleen
pelastetuksi, jotka jättäen kuoleman hetkellä
turhan uskalluksensa epäjumaliin, käsittivät jumalan lupauksen tulevasta Abrahamin siemenestä, Kristuksesta, joka oli siunaava kaikki
kansat; ja jos kutka vielä paavisista autuiksi tulevat, niiden tulee luottaa suoraan ei hyviin töihinsä ja ansioihinsa, vaan paljaaseen Jumalan
laupiuteen, joka Kristuksessa on meille tarittu,
ja sanoa Paavalin kanssa: ei minun vanhurskauteni ole laista, vaan tulee uskosta Kristuksen päälle, Fil. 3: 9.
31 v. Niin me siis olemma, rakkaat veljet, emme palkkavaimon pojat, vaan vapaan.
222. Tässä Paavali päättää vertaelmansa
hedelmättömästä seurakunnasta ja lain hedelmällisestä kansasta. Emme ole, sanoo hän,

palkkavaimon poikia, se on, emme ole lain
alla, joka synnyttää orjuuteen, se on, joka peljättää, kannustaa ja epäilykseen pakottaa meitä, vaan laista olemme vapaat Kristuksen kautta; sentähden ei se taida peljättää eikä tuomitakkaan meitä. Siitä olemme ennen jo kyllä puhuneet. Sitte, vaikka palkkavaimon pojat jonkun aikaa mitä pahimmin vainoisivat meitä, on
lohdutukseksemme kuitenkin, että he vihdoin
ajetaan ulkonaiseen pimeyteen ja ovat vaaditut
jättämään meille perintö, joka onki meidän vapaan poikina.
223. Niinkuin kuulimme, on Paavali sentähden sanoista palkkavaimo ja vapaa saanut
tilan kumota lain vanhurskauden ja vahvistaa
vanhurskauttamisen opin uskosta, ja semmenkin on hän ryhtynyt sanaan vapaan, jota hän
väkevästi teroittaa ja suurentaa seuraavanki luvun alussa, ja ottaa siitä tilan väitellä kristityn
vapaudesta, jonka tunteminen onki sangen tar-

peellinen. Sillä sen on paavi perki polkenut ja
laskenut seurakunnan ihmissäännöillä ja komennoilla kurjimpaan orjuuteen. Kristuksen
meille ansaitsema vapaus on tukevin turvamme, jolla pidämme puolemme vastoin paavin
hirmuvaltaa. Sentähden tulee meidän tyysten
tutkia opinkappaletta kristillisestä vapaudesta,
osittain vahvistaaksemme vanhurskauttamisen
oppia, osittain myös oijentaaksemme ja lohduttaaksemme omiatuntoja vastoin niitä monia
selkkauksia ja pahennuksia, joita vastustajamme huutavat syntyvän opistamme. Mutta kristillinen vapaus on ihan hengellinen asia, jota ei
luonnollinen ihminen ymmärrä ja työläästi taitavat neki sydämmessänsä säilyttää sen, joilla
on Hengen esikoiset ja osaavat siitä runsaimmasti puhua. Järjen mielestä on tämä vähäpätönen asia, joten se myös ylenkatsotaan, jollei
pyhä Henki saa sitä suureksi tehdä ja sille arvoa antaa.

Viides Luku.
1. Paavali pyrkien epistolan loppuun, taistelee tuimasti ja tulisesti uskon opin ja kristillisen vapauden puolustamiseksi vääriä apostoleita, saman opin vihollisia ja kukistajia vastaan, ja tähtää heihin ja ampuu sulia salahmia,
heitä maahan viskataksensa, samallansa verottaen Galatalaisia, välttämään heidän turmelevaa oppiansa ruttona ja, varotuksiinsa sekoittaen uhkauksia ja lupauksia, ei jätä hän mitään
koettamata, säilyttääksensä heitä tässä Kristuksen ansaitsemassa vapaudessa. Hän sanoo:
1 v. Niin pysykäät siis siinä vapaudessa,
jolla Kristus meitä vapahtanut on.

seisokaat, ikään kuin sanoisi: valvovaisuutta ja
seisovaisuutta tarvitaan säilyttääksenne vapautta, jolla Kristus vapahti teidän; suruttomina ja kuorsuvina ette sitä säilytä. Sillä saatana
vainoo ankarasti evankeliumin valoa, se on, armon, vapauden, lohdutuksen ja elämän oppia.
Kussa hän sen näkee koittavan, kohta koettaa
hän kaikilla tuulilla ja myrskyillä sammuttaa
sitä. Sentähden varottaa Paavali meitä, ettemme kuorsuisi, olisi laiskoja, vaan miehuullisesti seisoisimme sotatantereella saatanaa vastaan, ett'ei hän ryöstäisi meiltä tätä Kristuksen
ansaitsemaa vapautta.

2. Se on: olkaat vahvat. Samate sanoo Pietarikin (1 Ep. 5: 8), olkaat raittiit, valvokaat;
sillä teidän vihollisenne perkele käy ympäri,
niinkuin kiljuva jalopeura, ja etsii kenen
hän nielisi. Sitä te seisokaat vastaan, vahvat
uskossa. Hän sanoo: älkäät olko suruttomia,
vaan vahvoja, älkäät maatko ja nukkuko, vaan

3. Tässä on jokainen sana suuressa painossa. Pysykäät, lausuu hän, ikään kuin sanoisi:
tässä on valvominen tarpeessa. Siinä vapaudessa. Missä? Ei siinä, jolla keisari, vaan jolla
Kristus meitä vapahtanut on. Keisari antoi ja
oli, Romin pääpapin hyväksi, vaadittu vapauttamaan Romin kaupunki ja muut hänen alusmaansa veroista ja antamaan hänelle muitakin

etuja ja oikeuksia. Tämäkin on vapautta, mutta
kansallista, jonka voimasta Romin pääpappi ja
muut papit siellä ovat vapautetut kruunun veroista. On vielä lihanki taikka paremmin sanottu perkeleen vapautta, jolla hän mahtavimmin
hallitsee mailmassa. Sillä sen omistajat eivät
tottele Jumalaa eikä lakia, vaan tekevät, mitä
itse tahtovat. Sitä nyt yhteinen kansa ajaa takaa, sitä ajavat hurmahengetki takaa, jotka halajavat olla vapaita luuloissansa ja töissänsä,
niin että saisivat opettaa ja tehdä ilman rangaistusta, mitä oikiaksi uneksivat. He ovat vapaudessa, jolla perkele tekee heidän vapaiksi.
Siitä emme puhu, vaikka koko mailma sitä etsii ja takaa ajaa. Emme puhu valtiollisestakaan
vapaudesta, vaan puhumme jostaki toisesta,
jota perkele enin vihaa ja vastustaa.
4. Se on vapaus, jolla Kristus vapahti meidän, ei jostakusta ihmisorjuudesta taikka Babelin eli Turkin vankeudesta, vaan ijankaikkisesta vihasta. Missä? Omassatunnossa. Tähän seisahtaa eikä ulotu laajemmaksi meidän vapautemme. Sillä Kristus teki meidän vapaiksi, ei
maallisesti eikä lihan suhteen, vaan hengellisesti, se on, hän on vapahtanut meitä niin, että
omatuntomme on vapaa ja iloinen, tulevaa vihaa pelkäämätön. Semmoinen nyt on totisin ja
arvaamaton vapaus, jonka jalouden ja kunnian
rinnalla muu (valtiollinen ja lihallinen) vapaus
tuskin on rahtunen ja raiskanen. Sillä kuka taitaa mainita, miten suuri asia on, että joku taitaa
varmaan päättää Jumalan olevan, ei vihastuneen eikä koskaan vihastuvan hänelle, vaan
ijankaikkisesti suosivan ja lempiän Isän, Kristuksen tähden? Suuri tosiaan ja käsittämätön
vapaus on se, että tämä korkein majesteetti on
meille armas, varjelee ja auttaa meitä, ja vihdoin ruumiillisesti vapahtaa meitä niin, että
ruumiimme, joka kylvetään turmeluksessa,
huonona ja heikkoudessa, nousee ylös turmelemattomana, kunniassa ja väkevyydessä. Olla
ijankaikkisesti vapaa Jumalan vihasta, on sentähden sanomaton vapaus, ja taivasta ja maata
ja kaikkia luontokappaleita suurempi.
5. Tästä vapaudesta seuraa toinen, että
Kristuksen kautta pääsemme huolettomiksi ja

vapaiksi laista, synnistä, kuolemasta, perkeleen vallasta, helvetistä y. m. Sillä niinkuin ei
Jumalan viha, kuin Kristus on meitä siitä vapahtanut, taida peljättää meitä, samate ei taida
lakikaan, synti j. n. ed. kannustaa ja kadottaa
meitä. Ja vaikka laki syyttäisiki, ja synti peljättäisi, eivät voi ne kuitenkaan saattaa meitä
epäilykseen, sillä usko, mailman voittaja, kohta tokaisee vastaan: ei ole niillä minussa (mitään), sillä niistä on Kristus minun vapahtanut.
Niin kuolemaki, jota voimallisempaa ja kauhiampaa ei koko mailmassa ole, makaa omassatunnossa voitettuna tämän Hengen vapauden
kautta. Tämmöinen kristillinen vapauden majesteetti on ahkeruudella arvossa pidettävä ja
tutkittava. Nämät sanat: vapaus Jumalan vihasta, laista, synnistä, kuolemasta y. m. Ovat helposti mainitut, mutta tuntea tämän vapauden
suuruutta, ja itsehensä sovittaa sen hedelmiä
omantunnon kamppauksessa ja taistelussa, – se
on vaikiampi kuin sanoa taittaan.
6. Sielu on sentähden harjoitettava, koska
se tuntee lain kannetta, synnin pelkoa, kuoleman kauhua, Jumalan vihaa, luomaan silmistänsä nämät kolkot kummitukset, ja asettaman
niiden siaan Kristuksen vapauden, synneistä
päästön, vanhurskauden, elämän ja Jumalan
ijäisen laupiuden ja, vaikka se kuinkaki vahvasti tuntisi päin vastaista, kuitenki varmaan
päättämään, ett'ei sitä ijäksensä kestä, niinkuin
profeettaki sanoo: minä olen vihassani vähäksi silmäräpäykseksi minun kasvoni kätkenyt sinulta, mutta minä tahdon armahtaa
sinua ijankaikkisessa armossa. Mutta sitä aikoin saada on vaikeinta. Sentähden ei uskota
tätä Kristuksen meille ansaitsemaa vapautta
niin kohta, kuin se nimitetään. Jos sen varmalla ja vahvalla uskolla käsittää taitaisit, niin ei
mikään mailman, lain, synnin, kuoleman kiukku ja peljätys saattaisi olla niin suuri, jota se ei
kohta sammuttaisi, niinkuin meri tulen kipinän. Varmaan tämä Kristuksen vapaus kerran
nielee ja pois ottaa kaiken pahuuden rasituksen, lain, synnin, kuoleman, Jumalan vihan, ja
vihdoin viimein itse kärmeen ja hänen päänsä,
ja panee niiden siaan vanhurskauden, rauhan,

elämän y. m. Autuas tämän ymmärtää ja uskoo.
7. Niin oppikaamme siis arvossa pitämään
tätä vapauttamme, jonka meille toimitti ei keisari, profeetta eli patriarkka, ei enkeli taivaasta, vaan Kristus, Jumalan Poika, jonka kautta
kaikki luodut ovat taivaassa ja maassa, kalliilla
kuolemallansa, vapahtaaksensa meitä ei ruumiillisesta ja silmänräpäyksen kestävästä orjuudesta, vaan hengellisestä ja ijankaikkisesta,
jossa meitä pitivät ankarimmat ja voittamattomat viholliset: laki, synti, kuolema, perkele y.
m., ja niin sovittaaksensa meitä Jumalan kanssa. Sitte kuin nämät viholliset voitettiin ja Jumala sovitettiin meidän kanssamme hänen Poikansa kuoleman kautta, niin me varmaan
olemme vanhurskaat Jumalan edessä ja kaikki
työmme kelpaavat hänelle, ja jos meissä syntiä
on jälillä, niin sitä ei kuitenkaan lueta meille,
vaan, anteeksi annetaan Kristuksen tähden.
Paavali käyttää merkillisiä ja painokkaita sanoja, joita meidän on tyysten tutkiminen. Hän
sanoo: pysykäät siinä vapaudessa, jolla
Kristus meitä vapahtanut on; merkilliset ja
hartaasti tutkittavat sanat. Semmoista vapautta
ei siis lahjoiteta meille lain eli oman vanhurskautemme tähden, vaan armosta Kristuksen
tähden, jonka sekä Paavali tässä todistaa, ja
runsaasti kautta koko epistolansa osottaa, ja
Kristus itse, Joh. 8: 36, sanoen: jos Poika teidän vapaaksi tekee, niin te totisesti vapaat
oletta. Hän yksin astuu meidän ja paheemme
väliin, joka meitä sulloo, voittaa ja pois ottaa
sen, niin ett'ei se sillen taida meitä maahan
polkea ja kadottaa. Synnin ja kuoleman siaan
hän lahjoittaa meille vanhurskauden ja ijankaikkisen elämän, ja muuttaa orjuutemme ja
lain peljätykset omantunnon vapaudeksi ja
evankeliumin lohdutukseksi, joka sanoo (meille): ole hyvässä turvassa poikani, sinun syntis annetaan sinulle anteeksi. Math. 9: 2.
Joka siis uskoo Kristuksen päälle, hänellä on
tämä vapaus.
8. Järki ei näe tämän asian suuruutta, joka
hengessä katseltuna on aivan suuri ja arvaamaton. Sillä kuka osaa ajatuksellansa arvata,

kuinka suuri lahja se on, että meillä on lain,
synnin, kuoleman ja vihoitetun Jumalan verosta syntein anteeksi saaminen, vanhurskaus ja
ijankaikkinen elämä ja alati armias ja suosiva
Jumala? Paavilaiset ja kaikki ulkokullatut, jotka ajavat takaa lain eli omaa vanhurskautta,
kehuvat, että heilläkin on synneistä päästö,
vanhurskaus, armias Jumala y. m. He latelevat
paljo vapaudestaki ja lupaavat sitä muille,
mutta se kaikki on köyhää ja epätaattavaa. Sillä he ovat toden totta turmeluksen palvelioita,
joilta kiusauksessa yhdessä silmänräpäyksessä
katoo koko heidän turha luottamuksensa, kuin
luottavat ihmistöihin ja täysiksitekoihin, ei Jumalan sanaan eikä Kristukseen, ja sentähden
eivät lainkaan tiedä, mikä vapaus synneistä onkaan y. m.
9. Mutta sitä vastaan on meidän vapautemme perustuksena Kristus, joka on ijäinen Ylipappimme ja rukoilee puolestamme Jumalan
oikialla kädellä. Sentähden on myös hänen
kauttansa omistamamme synneistä päästö, elämä ja vapaus varma, luja ja ijankaikkinen, jos
sen ainoasti uskomme. Jos siis uskolla lujasti
ripumme Kristuksessa, ja vahvasti pysymme
vapaudessamme, joka meidän vapaiksi teki,
niin omistamme nämät sanomattomat lahjat.
Mutta jos tulemme suruttomiksi ja uneksioiksi,
niin ne kadotamme. Paavali ei turhaan varota
meitä valvomaan ja pysymään, kuin hän näkee
perkeleen täydestä todesta yrittävän salaa temmataksensa meiltä vapautemme, jonka Kristus
niin kalliisti ansaitsi, ja jälleen kietoaksensa
meitä palveliainsa kautta orjuuden ikeeseen,
niinkuin seuraa:
Ja älkäät taas teitänne sekoittako orjuuden ikeeseen.
10. Paavali on sangen jalosti puhunut armosta ja kristityn vapaudesta, ja on kehottanut
Galatalaisia uhallisilla sanoilla siinä pysymään, sillä se sangen helposti hukataan. Hän
käskee heidän sentähden pysymään, ett'eivät
jälleen huolimattomuudellansa ja suruttomuudellansa lankeisi armosta ja uskosta lakiin ja
töihin. Mutta kuin järjen mielestä mitään vahinkoa ei siitä näy tulevan, joka pitää lain van-

hurskauden uskon vanhurskautta paljoa parempana, niin Paavali sentähden närkästyneenä
sulmii Jumalan lakia, ja kutsuu sitä ylenkatseella ja erinomaisesti ikään kuin halventamalla ikeeksi, niin aina orjuuden ikeeksi. Samate
Pietarikin, Ap. T. 15: 10, sanoo: miksi te siis
nyt kiusaatte Jumalaa, että te tahdotte opetuslasten kaulaan panna sen ikeen j. n. ed.
Paavali vääntää siis kaikki vastoin vääriä apostoleita. Sillä he halvensivat lupausta ja ylistivät
lakia ja lain töitä tähän mieleen: jos mielitte
vapahdettaa synnistä ja kuolemasta, ja saavuttaa vanhurskauden ja elämän, täyttäkäät laki,
ympärileikkauttakaat itseänne, pitäkäät päivät,
kuukaudet, vuosipäivät ja juhlat, uhratkaat y.
m., niin tämä lain kuuliaisuus vanhurskauttaa
ja autuuttaa teidän. Paavali lausuu varsin vastoin. Hän sanoo: jotka niin opettavat, ne eivät
vapauta omiatuntoja, vaan kietovat niitä, sitovat ikeeseen, niinpä peräti orjuuden ikeeseen.
11. Hän puhuu siis ylen määrin pilkallisesti ja häpäsevästi laista, kuin kutsuu sen kovimman orjuuden paulaksi eli orjuuden ikeeksi.
Mutta ei tee hän tätä suotta. Sillä se vahingollinen luulo laista, että se vanhurskauttaa, on sangen kiinteästi istunut järkeen, ja koko ihmissuku on siihen niin vahvasti kiintynyt ja sidottu,
että se työläästi selkiää siitä ulos. Ja Paavalin
näkyy, riisuaksensa lailta vanhurskauden kunnian, vertaavan tässä ne, jotka pyytävät ansaita
vanhurskautta laista yhteen ijestettyihin härkiin. Sillä niinkuin härjillä, jotka raskaasti vetävät ikeessä, on siitä ainoasti ruokansa ja,
koska tulevat kelvottomiksi ijestä vetämään,
teurastetaan, samate ovat nekin, jotka etsivät
vanhurskautta laista, vankeja, joita orjuuden
ijes, laki, rasittaa, ja saavat, koska ovat kauvan
suurella työllä ja surulla näännyttäneet itsensä,
palkaksensa siitä ainoastansa, että ovat onnettomia ja ijankaikkisia orjia. Ja kenen orjia?
Synnin, kuoleman, Jumalan vihan ja perkeleen
y. m. Ei ole siis yhtään suurempaa ja kovempaa orjuutta, kuin lain orjuus. Suotta ei siis
Paavali kutsu sitä orjuuden ikeeksi, kuin laki,
kuten ennen olemme sanoneet, osottaa ja lisää
syntiä, kannustaa, peljättää, tuomitsee, vaikut-

taa vihan, ja vihdoin syöksee omattunnot epäilykseen, joka on onnettomin ja ankarin orjuus,
Rom. 3: 4, 7.
12. Apostoli käyttää siis ihan hehkuvia sanoja. Hän tahtoisi mielellään taivuttaa ja palauttaa heitä, ett'eivät sallisi vääräin apostolein
laskea niskaansa tätä ylön työlästä kuormaa,
eikä jälleen kaulaansa kietoa tätä orjuuden i'estä; ikään kuin sanoisi: tässä on nyt puhe ei halvasta eli mitättömästä asiasta, vaan joko äärettömästä ja ijankaikkisesta vapaudesta taikka
orjuudesta. Sillä niinkuin vapaus Jumalan vihasta ja kaikesta pahasta ei ole ruumiillinen eli
lihallinen, vaan ijankaikkinen, niin on synnin,
kuoleman, perkeleen orjuuski, joka niitä rasittaa, jotka lain kautta pyytävät päästä vanhurskaiksi ja autuiksi, ei ruumiillinen, joka ainoasti
hetkeksi kestäisi, vaan alinomainen. Sillä semmoiset tekopyhät, jotka toden todella tekevät
kaikki (sillä semmoisista Paavali puhuu), eivät
ole koskaan levollisia ja rauhoitettuja. Tässä
elämässä he epäilevät Jumalan tahdosta, pelkäävät kuolemaa, Jumalan vihaa ja tuomiota,
ja tämän elämän jälkeen saavat kärsiä epäuskonsa rangaistuksen, ijankaikkisen kadotuksen.
13. Lain tekiät kutsutaan sentähden oikeimmin perkeleen martyyreiksi, sillä suuremmalla raatamisella ja voimalla ansaitsevat he
helvetin, kuin Kristuksen martyyrit taivaan.
Sillä heitä kuluttaa kahdellainen särkeminen,
ensisti, niinkauvan kuin täällä elävät, tekevät
he monia ja vaikeita töitä, ja vaivaavat itseänsä
surkiasti turhaan; sitte saavat kuoltuansa ijankaikkisen kadotuksen ja rangaistuksen palkaksensa. Niin ovat he siis onnettomimpia martyyrejä täällä ja siellä tulevassa elämässä, ja
heidän orjuutensa on ijankaikkinen. Toisappäin
on hurskailla kristityillä mailmassa tosin ahdinko, mutta Kristuksessa on heillä rauha, sillä
he uskovat hänen voittaneen mailman. Miehuullisesti on siis pysyttävä vapaudessa, jonka
Kristus kuolemallansa meille ansaitsi, ja tarkoin on varottava, ettemme taas tulisi kiedotuiksi orjuuden ikeeseen niinkuin tähän aikaan
hurmahengille on käynyt, jotka kadotettuansa

uskon ja tämän vapauden, hyväksensä nauttivat täällä päällensä vetämää ajallista orjuutta ja
siellä vaivataan ijankaikkisesti. Suurin ja etevin joukko paavilaisia tähän aikaan kääntyy
vähittäin hekumahessuiksi; he nauttivat, niin
kauvan kuin saavat, lihan vapautta ja loilottavat suruttomimmasti: syö, juo, mässää, kuoleman jälkeen on ilo kuttis. Mutta he varmimmasti ovat perkeleen orjia, joka heitä vankinansa kytkee mieltänsä myöden. Sentähden
odottaa heitä ijankaikkinen helvetin orjuus.
Tähän asti on Paavalin varotus ollut vakaa ja
palava, seuraava voittaa kuitenkin edellisen.
2 v. Katso, minä Paavali sanon teille:
jos te annatte teitänne ympärileikata, niin
ei ole Kristus teille hyödyllinen.
14. Paavali on kovin vihastunut ja puhuu
suuresta kiivaudesta ja hengen hehkusta sulia
leimauksia lakia ja ympärileikkausta vastaan.
Ja hänen, joka (vääräin apostolein menetyksestä) on suuresta mielipahasta vihastunut, saa
pyhä Henki sanomaan nämät hehkuvat sanat:
katso, minä Paavali sanon teille y. m. Minä,
sanoo hän, joka tiedän evankeliumini olevan ei
ihmiseltä, vaan Jesuksen Kristuksen ilmoituksen kautta, minä, joka vihdoin viimein varmaan tiedän saaneeni Jumalalta käskyn ja vallan opettamaan ja puhumaan, minä sanon teille
tosin uuden, mutta varman ja totisen päätöksen, että: jos te annatte ympärileikata teitänne, niin ei ole Kristus teille hyödyllinen.
Tämä on varsin kovalause, kuin Paavali sanoo,
että ympärileikkauttaa itsensä on yhtä, kuin
saattaa Kristuksen hyödyttömäksi; ei kuitenkaan itsessänsä, vaan Galatalaisille, jotka vääräin apostolein kavaluus oli pettänyt uskomaan, että Kristukseen uskovaisetki paitsi uskoa tarvitsevat välttämättömästi ympärileikkausta, jota paitsi eivät saisi autuutta. Ja tämäpä juuri onpi sellainen lause, jonka jälkeen
varmimmasti ja vapaimmasti taidamme punnita kaikki kaikkein ihmisten opit, työt, jumalanpalvelukset ja komennot. Kutka ikänänsä, olkootpa paavilaisia, Juutalaisia, Turkkeja, taikka väärä-oppisia, opettavat autuuteen tarpeellisena muuta kuin uskoa Kristukseen, taikka

asettavat töitä eli jonkun jumalanpalveluksen,
taikka myös pitävät jotakuta säätyä, asetusta
taikka komentoa siinä luulossa, että tahtovat
muka sellaisten kautta ansaita synneistä päästöä, vanhurskautta ja ijankaikkista elämää; ne
kuulevat nyt tässä apostolin suusta pyhän Hengen tuomion vastaansa, ett'ei Kristus ollenkaan
ole heille hyödyllinen. Ja, ihmeellistä kyllä,
Paavali tohtii sanoa tämän tuomion laista ja
ympärileikkauksesta, jotka ovat Jumalan säätämiä, mitä tohtisi hän sanoakkin ihmissääntöin
akanoista.
15. Tämä lause on siis peljättävä salahma
koko paavikuntaa vastaan. Sillä kaikki papit,
munkit, eräkkäät y. m. (minä puhun parhaimmista) ovat luottaneet, ei Kristukseen, josta
suurimmalla vääryydellä ja pilkalla tekivät vihoitetun tuomarin, kannustajan ja kiroojan,
vaan töihinsä, vanhurskauksiinsa, lupauksiinsa
ja ansioihinsa, ja kuulevat siis tässä tuomionsa,
että Kristus on heille hyödytön. Sillä jos taitavat omalla vanhurskaudella ja elämänsä ankaruudella pyhitä pois synnit, ja ansaita synneistä
päästön ja ijankaikkisen elämän, mitä hyödyttää heitä, että Kristus on syntynyt ja kärsinyt,
vuodattanut verensä, noussut kuolleista, voittanut synnin, kuoleman, perkeleen, koska itse
voivat voittaa nämät häiriöt omilla voimillansa? Mutta sanoa et taida, millinen ilkeys on,
tehdä Kristus hyödyttömäksi, ja sentähden puhuuki Paavali suuresta mielen harmista ja hengen suuttumuksesta nämät sanat: jos te annatte teitänne ympärileikata, niin ei ole Kristus
teille hyödyllinen, se on, ei anna hän teille mitään hyötyä kaikista hyvistä töistänsä, vaan
hukkaan meni kaikki, mitä hän teidän hyväksenne teki.
16. Tästä on hyvin selvä, ett'ei auringon
alla ole ihmissääntöin ja töitten opetuksia vahingollisempaa oppia, sillä ne kerrassaan hävittävät ja kukistavat evankeliumin totuuden,
uskon, totisen Jumalan palveluksen, Kristuksenki, johon Isä on sioittanut kaikki, Kol. 2: 3,
jossa kaikki viisauden ja taidon tavarat kätketyt ovat; ja: hänessä asuu koko Jumaluuden täydellisyys ruumiillisesti, 2: 9. Töiden

opin keksiä ja hyväiliä sortaa siis evankeliumia, tekee Kristuksen kuoleman ja voiton turhaksi, pimittää hänen sakramenttinsa, ja hävittää niiden oikian nautinnon, on Jumalan ja
kaikkein hänen lupaustensa ja hyväin töittensä
kieltäjä, vihollinen ja häpäsiä. Jota ei se – kuin
Paavali kutsuu lain orjuuden ikeeksi ja sanoo,
että ne, jotka päättävät ympärileikkauksen pitämisen tarpeelliseksi autuuteen, saattavat
Kristuksen itsellensä hyödyttömäksi, – peljätä
laista ja ympärileikkauksesta, ja sitäkin enemmän ihmissäännöistä, oman ja töiden vanhurskauden luottamuksesta, ja yllytä huokaamaan
vapautta Kristuksessa, – se on kiveä ja rautaa
kovempi.
17. Lause on siis selvin: Kristus on hyödytön, se on, hän on hukkaan syntynyt, kärsinyt
y. m., sille, joka ympärileikataan, se on, sille
joka luottaa ympärileikkaukseen. Sillä ei Paavali puhu tässä, niinkuin ennen mainitsin, ympärileikkauksesta itsestänsä, joka, jollei siihen
uskalleta ja sitä vanhurskauttavana pidetä, ei
vahinkoita, vaan jos siihen pannaan uskallus ja
se työ pidetään vanhurskautena. Sillä oikein
ymmärtääksemme Paavalia, pitää meidän katsoman pää-asiaa, jonka hän on ajaaksensa ottanut, ja joka on, että ei ihmiset tule vanhurskaiksi laista, töistä, ympärileikkauksesta y. m.
Hän ei sano töitä itsestänsä mitättömiksi, vaan
töihin uskaltamisen ja töiden vanhurskauden,
sillä se tekee Kristuksen hyödyttömäksi. Joka
siis antaa ympärileikata itseänsä, pitäen sen
välttämättömänä vanhurskauttamiseksi, hänelle ei Kristus ole hyödyllinen.
18. Tätä ahkeraan muistelkaamme kiusauksissamme, koska perkele kannustaa ja peljättää omaatuntoamme ja pakottaa sitä epäilemään. Sillä hän on valheen isä ja kristillisen
vapauden vihollinen. Sentähden hän yhtäpäätä
vaivaa meitä väärillä peljätyksillä, että omatunto, kadotettuansa tämän vapauden, olisi pelvossa ja tuntisi vapistuksella itsensä syylliseksi. Koska, sanon minä, tämä suuri lohikäärme,
vanha mato, perkele (joka viettelee koko maan
piirin ja kantaa veljeimme päälle Jumalan kasvoin edessä yötä ja päivää, Ilm. 12: 9, 10) tulee

ja asettaa etees, ettes ainoasti ollut hyvää tekemätä, vaan olet päälliseksi rikkonut Jumalan
lain, niin sano: sinä raskautat minua entisten
synteini muistolla, sitte tuot esiin, etten tehnyt
mitään hyvää. Tämä ei koske minua. Sillä jos
joko luottaisin tekemiini hyviin töihin, taikka
epäilisin niiden tähden, joita en tehnyt, olisi
Kristus kumpasessaki tapauksessa minulle
hyödytön. Jos siis asetat eteeni joko syntini
taikka hyvättekoni, en pidä väliä mistään, vaan
poistan molemmat silmistäni ja nojaan ainoasti
vapauteen, jolla Kristus on minun vapahtanut.
Hänen tiedän itselleni hyödylliseksi, en tee siis
häntä hyödyttömäksi, joka tapahtuisi, jos joko
hyväin töitteni tähden uskoisin saavani armon
ja ijankaikkisen elämän, taikka synteini tähden
epäilisin autuudestani.
19. Oppikaamme sentähden kauvaksi
eroittamaan Kristus kaikista töistä, hyvistä
sekä pahoista, kaikista lakiloista, jumalallisista
että ihmisellisistä, kaikista ahdistetuista omistatunnoista. Sillä näissä ei ole Kristusta. Hän
tosin kuuluu suruisille omilletunnoille, ei
enemmin peljättääksensä heitä, vaan peljästyneitä jälleen rohvaistaksensa ja lohduttaaksensa. Jos siis Kristus ilmoittaisi itsensä sinulle vihastuneen tuomarin eli lain laatian hahmossa,
joka vaatii sinua tiliä tekemään elämästäs, niin
varmaan tiedämme sen hurjaksi perkeleeksi
eikä Kristukseksi. Sillä raamattu kuvaa Kristuksen olevan sovittajamme, puolestarukoiliamme ja lohduttajamme. Semmoinen on hän
ja pysyy semmoisena, sillä ei hän taida olla
kaltaisensa olemata.
20. Koska siis perkele Kristuksen hahmossa tällä tavalla väittää meidän kanssamme: sitä
ja sitä, jonkas jätit, piti sinun, minun sanani
jälkeen tekemän, se jättämän, jonkas teit, tiedä
siis, että minä nyt olen sinua siitä rankaiseva y.
m., niin älkäämme siitä millänsäkkään olko,
vaan kohta ajatelkaamme: niin ei Kristus koskaan puhuttele epäileväisiä omiatuntoja, ahdistetuille hän ei lisää ahdistusta, särjettyä ruokoa
hän ei murenna, eikä sammuta suitsevaista
kynttilänsydäntä, Math. 12: 20. Tylyjä hän tosin tylysti puhuttelee, mutta särjetyitä hän su-

loisesti haukuttelee tykönsä, sanoen: tulkaat
minun tyköni kaikki, jotka työtä teette ja
olette raskautetut, ja minä tahdon teitä virvoittaa. Math. 11: 28. Samate: en minä ole
tullut kutsumaan vanhurskaita, mutta syntisiä parannukseen, Math. 9: 13. Poikani, ole
hyvässä turvassa, sinun syntis annetaan anteeksi sinulle, Math. 9: 2. olkaat hyvässä turvassa, minä voitin mailman, Joh. 16: 33. Ihmisen poika tuli etsimään ja vapahtamaan
sitä kuin kadonnut oli, Luukk. 19: 10. Varottava on sentähden, ett'emme petettyinä saatanan ihmeellisiltä koneilta ja lukemattomalta
viekkaudelta rupeisi pitämään lohduttajaamme
ja vapahtajaamme päällekantajanamme ja kadottajanamme, ja väärän Kristuksen hahmossa,
se on, perkeleen, kadottaisi totista Kristusta, ja
saattaisi häntä itsellemme hyödyttömäksi. Tässä olemme näyttäneet kuinka kuki käyttäkään
itsensä erinäisissä kiusauksissansa.
3 v. Mutta minä taas todistan, että jokainen ihminen, kuin ympärileikataan, se
on kaikkea lakia velkapää pitämään.
21. Edellinen vahinko, että Kristus on niille hyödytön, jotka ympärileikataan, on varmaan suuri; mutta vähempi ei ole jälkimmäinenkään, kuin hän sanoo heidän, jotka ympärileikataan, olevan velkapäät pitämään koko
lain. Nämät sanat lausuu hän niin suurella toden teolla, että hän niitä vahvistaaksensa vannookin. Minä todista, se on, minä pyhästi
vannon. Nämät sanat taidat ymmärtää kahdella
tapaa. Osittain näin: minä todistan, että jokainen ihminen kuin ympärileikataan, on velkapää kaikkea lakia pitämään, se on, ett'ei hän
ensinkään lakia pidä, ei ympärileikattunakaan
ole ympärileikattu, lakia täyttäissänsäkkään ei
täytä, vaan rikkoo sen. Ja se mielestäni onki
Paavalin suora ja selvä mieli tässä paikassa.
Sillä edeskäsin, 6: 13, sanoo hän tätä selittääksensä: ei nekään, jotka ympärileikataan, lakia pidä. Samate hän ylähällä, 3: 10, sanoi:
niin monta kuin lain töissä rippuvat, ovat
kirouksen alla, ikään kuin sanoisi: ehkä te
ympärileikattaisiin, niin ette sen vuoksi ole
vanhurskaat ja laista vapaat, vaan sen kautta

pikemmin tulitte lain velvottaviksi ja orjiksi.
Juuri sillä kuin yritätte täysiksi tehdä lakia ja
siitä vapahdettaa, sillä kiedotutatte teitänne
enemmin lain ikeeseen, niin että sillä on suurempi oikeus syyttää ja kadottaa teitä. Tämä on
käydä krapun tavalla ja pestä likaa lialla.
22. Ja mitä nyt Paavalin sanain johdosta
sanon,sitä olen oppinut kokemuksesta, omasta
ja muiden, luostarissa ollessani. Minä näin
monta, jotka suurimmalla ahkeruudella ja parhaimmassa mielessä tekivät mitä suinki taisivat, omaatuntoa rauhoittaaksensa, kantoivat yllänsä jouhipaitaa, paastosivat, rukoilivat, vaivasivat ja rääkkäsivät ruumistansa monellaisilla kiusauksilla, joilla kuitenki vihdoin olisivat
turmelleet ne, vaikka olisivat rautaa olleet, ja
tulivat sentään sitä aremmiksi, jota enemmin
tekivät työtä. Ja olivat semmenki kuoleman lähetessä, niin pelkureita, että olen nähnyt usean
murhasta kuolemaan tuomitun murhaajan kuolevan rohkeempana, kuin heidän, jotka kuitenkin olivat eläneet aivan pyhästi.
22. Aivan totta on siis, ett'eivät lain tekiät
tee lakia. Jota enemmän ihmiset yrittävät täyttämään lakia, sitä enämmin rikkovat sen. Samaa on pääteltävä ihmissäännöistä. Jota enämmin ihminen yrittää niillä rauhoittamaan
omaatuntoa, sitä levottomammaksi saattaa hän
sen. Munkkina ahkeroitsin suurimmalla ahkeruudella elää säätyni ohjeen jälkeen, tapanani
oli, aina kuitenkin ennen särjettynä, tunnustaa
ja luetella kaikki syntini, ja ripitin usein itseni
ja täytin totisesti minulle määrätyt katumustemput. Mutta ei omatuntoni tullut kuitenkaan
koskaan lepoon, vaan epäili aina ja sanoi: sitä
et tehnyt oikein, et ollut tarpeeksi särjetty, sen
unohdit ripistä y. m. Jota kauvemmin siis koetin ihmissäännöillä lääkitä epäilevää, arkaa ja
ahdistettua omaatuntoani, sitä se tuli epäileväisemmäksi, aremmaksi ja levottomammaksi, ja
näin pitäissäni ihmissääntöjä rikoin niitä sitä
enemmän, ja ajaen takaa vanhurskautta säädystäni, en taitanut koskaan saavuttaa sitä; sillä, sanoo Paavali, mahdotonta on rauhoittaa
omaatuntoa lain töillä saatikka ihmissäännöillä, ilman lupausta ja evankeliumia Kristukses-

ta.
24. Jotka siis laista pyytävät vanhurskautta
ja elämää, ne eksyvät vanhurskaudesta ja elämästä kauvemmaksi, kuin puplikaanit, syntiset
ja portot. Nämät eivät saata uskalluksellansa
luottaa töihinsä, jotka ovat sellaisia, ett'eivät he
taida uskoa niiden tähden saavansa armoa ja
synneistä päästöä. Sillä jolleivät lain mukaan
tehdyt työt vanhurskauta, paljon vähemmin
vanhurskauttavat vastoin laki tehdyt synnit.
Tämän suhteen ovat he tekopyhiä onnellisemmat, sillä he ovat vajalla luottamusta omiin töihin, joka, jollei kokonansa hävitä uskoa Kristukseen, kuitenki suurimmasti estää sitä. Tekopyhät sitä vastaan pidättäen itsensä ulkonaisesti synneistä ja päältä nähden eläen nuhteettomasti ja hurskaasti eivät taida olla ilman luottamusta omaan vanhurskauteen. Mutta semmoisen luulon kanssa ei sovi usko Kristuksen
päälle yhteen ja sentähden ovat he onnettomampia kuin puplikaanit ja portot, jotka eivät
vihastuneelle Jumalalle uhraa (niinkuin tekopyhät) hyviä töitä, niistä saadaksensa palkaksi
ijankaikkisen elämän, kuin ei heillä olekkaan
sellaisia, vaan pyytävät syntinsä anteeksi Kristuksen tähden y. m.
25. Joka siis tekee lakia, vanhurskautettaaksensa siitä, hän on koko lain tekemisestä
velallinen, se on, ei hän ole tehnyt lain ainoaakaan puustavia. Lakia ei ole myös annettu vanhurskauttamaan, vaan syntiä osottamaan, peljättämään, syyttämään ja kiroomaan. Sentähden jota hartaammin joku etsii lain ja töiden
kautta valvoa omantuntonsa parasta, sitä epäileväisemmäksi ja epätietoisemmaksi saattaa
hän sen. Kysyttäköön kaikilta munkeilta, jotka
täyttä totta ahkeroitsevat säädyillänsä saattaa
omantuntonsa rauhaan, jos taitavat varmaan
päättää elämänsä kelpaavan Jumalalle, ja sentähden olevansa armossa Jumalan tykönä? Jos
tahtovat totuuden tunnustaa, niin he vastaavat:
elän nuhteettomasti kyllä, ja pidän suurimmalla ahkeruudella säätyni, mutta varmaan en taida päättää, jos tämä kuuliaisuuteni kelpaa Jumalalle, vaiko ei. Isäin elämäkerrassa luetaan
Arsenio munkista (josta ylhälläkin olen puhu-

nut). Vaikka hän oli elänyt kauvan suurimmassa pyhyydessä ja itsensä kieltämisessä, rupesi
hän kuitenki, koska huomasi kuoleman ei enää
olevan kaukana, kauhiasti pelkäämään ja vapisemaan. Kysyttynä, miksi pelkäsi kuolemaa,
kuin oli koko elinkautensa viettänyt pyhää elämää ja lakkaamata palvellut Jumalaa, vastasi
hän kyllä eläneensä ihmisten tuomion jälkeen
nuhteettomasti, mutta sanoi Jumalan tuomitsevan toisin kuin ihmisten. Hän ei voittanut siis
elämänsä pyhyydellä ja ankaruudella muuta
kuin kuoleman pelkoa ja kauhua. Jos hän autuaaksi tuli, täytyi hänen hyljätä koko oma
vanhurskautensa ja luottaa vain Jumalan laupiuteen ja sanoa: minä uskon Jesuksen Kristuksen päälle, meidän Herramme, joka kärsi ja
ristiinnaulittiin ja kuoli meidän synteimme
edestä.
26. Toisella tapaa voit nämät Paavalin sanat ymmärtää näinki: joka ympärileikataan,
hän ottaa velvollisuudeksensa pitää koko lain.
Sillä joka yhdessä ottaa Moseksen vastaan,
hän on kaikissa vaadittu ottamaan hänen. Joka
vaateessa pitää yhden osan laista, hänen pitää
pitämän kaikki muutkin osat, eikä auta sanoas
ympärileikkausta tarpeelliseksi, vaan ei muita
Moseksen lakiloita. Samasta syystä, kuin pidät
ympärileikkauksen, on sinun pitäminen myös
koko laki. Mutta pitää koko lain, on työllä ja
teolla osottaa, ett'ei Kristus ole vielä tullut. Jos
tämä on totta, sitte ovat kaikki Juutalaiset komennot ja säännöt ruuista, pyhistä paikoista ja
ajoistaki pidettävät, ja lisäksi Kristustakin odotettava, peräyttämään Juutalaisten valtakuntaa
ja pappiutta ja rakentamaan uutta valtakuntaa
koko mailmassa. Mutta koko raamattu todistaa
ja itse asiakin osottaa, että Kristus on jo tullut,
on kuolemallansa lunastanut ihmissuvun, peräyttänyt lain, ja täyttänyt kaikki, mitä kaikki
profeetat ovat hänestä ennustaneet. Hän on siis
ottanut lain pois ja lahjoittanut armon ja totuuden. Ei siis laki eikä lain työ vanhurskauta,
vaan usko Kristukseen, joka jo on tullut.
27. Muutamat tahtoivat ajallamme, samate
kuin väärät apostolit silloin, velvoittaa meitä
pitämään Moseksen laista, mitä he katsoivat

hyväksi säätää. Sitä älköön millään ehdolla
sallittako. Sillä jos sallisimme Moseksen jossakussakin asiassa hallitsevan meitä, olisimme
vaaditut kantamaan koko hänen valtaansa.
Sentähden emme salli ensinkään millään Moseksen lain säännöllä vaivata itseämme. Me
myönnämme että on Mosesta luettava ja kuultava saarnaajana ja todistajana Kristuksesta,
niin myös etsiäksemme siitä hyväin lakein ja
tapain esimerkkejä, mutta vähintäkään valtaa
omantunnon yli emme millään ehdolla anna
sille. Siellä olkoon hän kuollut ja haudattu, ja
älköön kukaan tietäkö, kussa hänen hautansa
on.
28. Edellinen selitys tästä paikasta on sentään mielestäni hengellisempi ja sopivampi.
On toinenki kanssa hyvä, ja kumpanenki kiroo
lain vanhurskautta. Ensimäinen selitys sanoo:
niin paljo puuttuu, että me laista vanhurskautetaan, että sitä enemmän rikomme lain, jota
enemmän sitä pyydämme täyttää; tämä toinen
taas sanoo: joka tahtoo tehdä yhtä osaa laista,
hän on velvollinen tekemään koko lain; lyhyesti: Kristus ei hyödytä niitä ollenkaan, jotka tahtovat vanhurskautettaa laista. Näistä seuraa, että Paavali ilmoittaa kaikilla näillä, lain
olevan Kristuksen kieltämistä. Mutta ihmeellistä on, että Paavali tohtii sanoa, että Jumalan
Moseksen kautta Israelin kansalle antama laki
on Kristuksen kieltäminen. Mintähden jumala
sitte antoi lain? Ennen Kristuksen tuloa, koska
vielä odotettiin häntä lihaan tulevana, oli se
tarpeellinen. Sillä laki on kurittajamme Kristuksen tykö. Mutta nyt Kristuksen tultua, sen
verran kuin häneen uskomme, emme ole enää
tämän kurittajan alla. Tästä olemme tarpeeksi
puhuneet ylähällä kolmannen luvun lopulla.
Joka siis opettaa lakia tarpeellisena autuuteen,
hän opettaa Kristuksen ja kaikkein hänen hyväin tekoinsa kieltämistä, tekee Jumalan valehteliaksi, tekeepä itse lainki valehteliaksi. Sillä
laki on lupausten todistaja Kristuksesta ja saarnaa, että Kristus on, ei lain, vaan armon kuningas.

4 v. Te oletta Kristuksen kadottaneet,
jotka lain töillä tahdotta vanhurskaaksi tulla.
29. Tässä Paavali selittää puhuvansa ei
laista eli ympärileikkauksen työstä itsestänsä,
vaan uskalluksesta siihen ja luulemisesta siitä
vanhurskauttamisen tulevan, ikään kuin hän
sanoisi: ympärileikkausta ja lakia itsestänsä en
kiroo. Vapaasti saan syödä, juoda ja pitää seuraa Juutalaisten kanssa lain jälkeen, saan myös
ympärileikata Timotheuksen y. m. Vaan tahtoa
vanhurskautettaa laista, ikään kuin ei olisi
Kristus vielä tullut, eli tulleena ei voisi yksin
vanhurskauttaa, sitä minä kiroon, sillä se on
kadottaa Kristuksen. Sentähden hän sanoo: te
olette kadottaneet, se on, te oletta Faraoita, se
on, olette vapaat Kristuksessa, Kristus on laannut teissä olemasta ja vaikuttamasta. Te olette
kokonansa kadottaneet Kristuksen tunnon,
Hengen, mielen, suosion, vapauden, elämän ja
vaikutuksen, ja olette ihan erinneet hänestä,
niin ett'ei teillä ja hänellä ole enää mitään tekemistä keskenänne.
30. Se on siis visusti tarkattava ja terotettava, kuin Paavali sanoo, tahtoa vanhurskautettaa laista olevan yhtä kuin eroitettaa Kristuksesta ja hänen tulevan meille varsin hyödyttömäksi. Mitä voimallisempaa sanottanee lakia
vastaan? Mitä pantanee vastaan tätä ukon
nuolta? Mahdotonta on sentähden Kristuksen
ja lain ynnä yhdessä asua sydämmessä. Jommankumman joko lain taikka Kristuksen pitää
välttämän. Mutta jos olet siinä luulossa, että
Kristus ja uskallus lakiin taitavat yhdessä asua
sydämmessä, niin tiedä varmaan, ett'ei silloin
asu sydämmessäs Kristus, vaan perkele, joka
Kristuksen muodossa syyttää ja peljättää sinua,
ja vaatii sinulta lakia ja töitä vanhurskaudeksi.
Sillä oikia Kristus, kuten nykyään sanoin, ei
vaadi sinua tilille synteis tähden, eikä käske sinua luottamaan hyviin töihis, eikä totinen
Kristuksen tunto eli usko kysy, jos olet tehnyt
hyviä töitä vanhurskaudeksi taikka pahoja kadotukseksi, vaan se päättää yksinkertaisesti
näin: jos olen tehnyt joko hyviä töitä, niin en
sentähden vanhurskauteta, taikka pahoja töitä,

niin en sentähden kadoteta. En riisu tällä kuitenkaan hyviltä töiltä kunniaa, enkä ylistä pahoja, vaan sanon, että vanhurskauttamisen
asiassa on katsominen sitä, että Kristuksen säilyttäisin, ett'ei hän olisi minulle hyödytön, jos
etsin vanhurskautettaa laista. Sillä Kristus yksinänsä vanhurskauttaa minun vastoin pahoja
töitäni, ja hyväin töitteni auttamata. Jos näin
Kristuksesta ajattelen, niin oikian Kristuksen
käsitän. Mutta jos luulen, että hän vaatii minulta lakia ja töitä vanhurskaudeksi, on hän
tullut minulle hyödyttömäksi, ja minä olen kadottanut hänen.
31. Nämät tuomiot ja uhkaukset lain ja
omaa vanhurskautta vastaan ovat kauhiat. Ne
ovat myös varmimmat todistukset vahvistamaan vanhurskauttamisen oppia. Loppupäätös
on siis tämä: menetä joko Kristus, taikka lain
vanhurskaus. Jos Kristuksen pidät, niin olet
vanhurskas Jumalan edessä. Jos taas lain, niin
on Kristus sinulle hyödytön, ja sinä olet velkapää pitämään koko lain, ja omistat tuomios: kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikissa
kuin lakiraamatussa kirjoitettu on, että hän
niitä tekis, Gal. 3: 10. Samoin lausumme ihmissäännöistä, kuin nyt sanoimme laista: paavin on pappinensa taikka kadottaminen kaikki,
joihin on tähän asti luottanut, taikka on Kristus
heille hyödytön. Tästä helposti voi päättää,
kuinka vahingollinen ja myrkyllinen paavin
oppi on ollut. Sillä se siirsi meidän mitä kauvimmaksi Kristuksesta ja saatti hänen meille
ihan hyödyttömäksi. Jumala valittaa (Jer. 23:
26), että profeetat ennustavat valhetta ja ennustavat oman sydämmensä petoksia, siinä
mielessä, että kansa unohtaisi Herran nimen y.
m. Niinkuin siis väärät profeetat heittivät siksensä lain oikian selityksen ja opin Abrahamin
siemenestä, kaikkein kansain siunaajasta, ja
saarnasivat omia uniansa, että kansa olisi
unohtanut Jumalansa nimen: samate peittivät
ja sortivat paavisetkin evankeliumia Kristuksesta, niin ett'ei sitä enää olisi käytetty, ja terottivat ainoasti töiden oppia, jolla he mitä kauvimmaksi siirtivät koko mailman Kristuksesta
pois. Joka näitä toden tiestä tutkii, ei hän saata

olla kauhistumata.
Ja olette armosta luopuneet.
32. Se tietää: ette ole enää armon valtakunnassa. Niinkuin seki, joka laivasta putoo
mereen, hukkuu, pudotkoon miltä kohtaa tahtonsa, samate hukkuu seki, joka armosta luopuu. Tahtoa vanhurskautettaa laista, on joutua
haaksirikkoon ja saattaa itsensä varmimpaan
hengen vaaraan. Mutta mikä saattaa olla suurempi tyhmyys ja jumalattomuus, kuin tahtoa
kadottaa Jumalan armon ja suosion, ja pitää
Moseksen lakia, jonka pitämällä välttämättömästi lisäät itselles vihaa ja kaikkea pahaa?
Mutta jos ne luopuvat armosta, jotka pyytävät
vanhurskauttamista kymmen käskyn laista,
kunnekka kaatuvat, minä kysyn, tekopyhät,
jotka etsivät vanhurskauttamista säännöistänsä
ja munkkilupauksistansa? Syvimpään helvettiin. Eipä vainen, sanot, he viedään taivaaseen.
Sillä näinhän opettivat: jotka elävät Fransiskuksen säädyn jälkeen y. m., niillä on Jumalan
rauha ja laupius; niin myös: joka noudattaa
puhtautta, kuuliaisuutta y. m., hän saa ijankaikkisen elämän. Mutta heitä siksensä nämät turhat ja jumalattomat lörpötykset, malta, mitä
Paavali tässä opettaa, sitte myös mitä Kristus
sanoo: joka uskoo Jumalan Pojan päälle,
hänellä on ijankaikkinen elämä. Mutta joka
ei usko Pojan päälle, ei hänen pidä elämää
näkemän, mutta Jumalan viha pysyy hänen
päällänsä, Joh. 3: 36. Niin myös: joka ei
usko, se on jo tuomittu, Joh. 3: 18.
33. Paavilaisten oppi (ohimennen mainittuna) ihmissäännöistä, töistä, lupauksista, ansioista y. m., oli yhteisin mailmassa ja pidettiin
parhaimpana ja turvallisimpana, joten perkelekki paavin kautta mahtavimmasti pystyssä
piti ja tukesi valtakuntaansa. Ei ihmettäkään
siis, jos saatana nyt, koska me Jumalan sanan
voimalla vastustamme ja raasimme sitä, kuin
tuuli akanoita, niin kauhiasti rajuaa, täyttää
kaikki paikat kapinoilla ja pahennuksilla, ja ärsyttä koko mailman kimppuumme. Joku ehkä
siis sanoo: olisit pitänyt suus kiinni, ei olisi
sellaisia paheitakaan syntynyt. Ei niin, Jumalan suosion tulee meidän pitää kalleempana,

jonka kunniaa saarnaamme, kuin meitä vainoovan mailman kiukun. Sillä mikä on paavi
ja koko mailma Jumalan suhteen, jota meidän
kaiketikki tulee ylistää ja kaikkia luotuja arvoisampana pitää? Sitte jumalattomat suuremmiksi huutavat ne kapinat ja pahennukset, jotka
saatana herättää joko kukistaaksensa taikka
kumminki rumentaaksensa meidän oppimme.
Me puoleltamme korottakaamme tämän opin
arvaamatonta etua ja hyötyä, jonka suhteen
kaikki kapinat, lahvot ja pahennukset ovat mitättömiä. Me tosin olemme harvat ja heikot, ja
kannamme taivaan aarteita savisissa astioissa.
Mutta vaikka kuinkaki heikkoja olemme, on
kuitenkin aarre ääretön ja käsittämätön.
34. Kylmästi ja laiskasti ei pidä sentähden
näitä sanoja tutkittaman: te oletta armosta
luopuneet. Sillä niissä on suuri paino. Sillä
joka armosta luopuu, hän suoraan kadottaa sovinnon ja päästön synneistänsä, vanhurskauden, vapauden, elämän y. m. jonka Kristus
kuolemallansa ja nousemisellansa kuolleista
meille ansaitsi, ja vetää päällensä sitä vastaan
Jumalan vihan ja tuomion, synnin, kuoleman,
perkeleen orjuuden ja ijankaikkisen kadotuksen. Tämäki lause lukee ja vahvistaa mahtavasti uskon taikka vanhurskauttamisen oppiamme ja lohduttaa meitä ihmeeksi vastoin
vainoovain ja meitä, tätä oppia opettavia, villioppisiksi tuomitsevain paavisten raivoa. Tämän lauseen toki pitäisi peljättämän kaikkia
uskon ja armon vihollisia, se on, kaikkia tekopyhiä, lakkaamaan vainoomasta ja häpäsemästä armoa, elämän ja ijankaikkisen autuuden sanaa. Mutta niin paatuneita ja uppiniskasia ovat,
ett'eivät nähden näe, ja vaikka kuulevatki tämän hirvittävän tuomion itsestänsä apostolin
suusta, eivät kuitenkaan kuule. Antakaamme
siis heidän olla, sillä he ovat sokeita sokeitten
taluttajia.
5 v. Mutta me odotamme Hengessä uskon kautta vanhurskauden toivoa.
35. Tässä Paavali somasti päättää sanoen:
te tahdotte vanhurskautettaa laista, ympärileikkauksesta ja töistä. Näin emme etsi me vanhurskautta, ettei Kristus olisi meille hyödytön,

ettemme olisi velanalaiset koko lain pitämisestä, ettemme luopuisi armosta, vaan me odotamme Hengessä uskon kautta vanhurskauden
toivoa. Jokainen sana on tässä suurella huolella tutkittava, sillä niissä on suuri paino. Hän ei
tahtonut sanoa ainoastansa, niinkuin tapansa
muutoin oli: me vanhurskautetaan uskosta, eli
Hengestä uskosta, vaan lisää: me odotamme
vanhurskauden toivoa, sisältäen siihen ynnä
toivon, yhteen käsittääksensä koko uskon toimituksen. Kuin hän sanoo: Hengestä uskon
kautta, on sanan hengen vastakohtaa muistettava, ikään kuin sanoisi: emme etsi vanhurskauttamista lihasta, vaan puuhaamme vanhurskautettaa hengessä, eikä silläkään tapaa hengessä, että siitä syntyisi hurmahenki ja itsestänsä syntynyt maisteri, millä tapaa villi-oppiset kerskaavat hengestä, vaan meidän henkemme on uskosta eli uskon kautta. Hengestä ja
uskosta on ylähällä runsaasti puhuttu. Mutta
tässä hän ei ainoasti sano: me vanhurskautetaan hengessä uskon kautta, vaan hän lisää
myös: me odotamme vanhurskauden toivoa,
joka on uusi lisäys.
36. Sana toivo ymmärretään raamatussa
kahdella tavalla: ensin asiasta, jota toivotaan,
ja sitte mielestä joka toivoo. Toivotusta asiasta
ymmärretään sana toivo, Kol. 1: 5, sen toivon
tähden, joka teille taivaissa tallelle pantu
on, se on toivottu asia. Toivovasta mielestä jälleen Rom. 8: 24, 25, jos toivo näkyy, niin ei
se ole toivo; sillä kuinka joku taitaa toivoa,
jonka hän näkee? Mutta jos me sitä toivomma, jota emme näe, niin me odotamme sitä
kärsivällisyydessä. Niin taittaan sana toivo
tässäkin paikassa ymmärtää kahdella tavalla, ja
sen johdosta syntyy siitä kahdellainen selitys.
Edellinen on: me odotamme hengessä uskon
kautta vanhurskauden toivoa, se on, me odotamme vanhurskautta, joka aikanansa on ilmestyvä. Toinen on: hengessä uskon kautta
odotamme toivolla ja ikävällä vanhurskauttamme, se on, me olemma vanhurskaat, ja kuitenkaan ei ole vanhurskautemme ilmestynyt, vaan
seisoo vielä toivossa, niinkuin Paavali. Rom.
8: 24, sanoo: me olemma toivossa vapahde-

tut. Sillä niinkauvan kuin elämme, istuu synti
lihassamme, laki pysyy lihassa ja jäsenissämme, joka sotii mielemme lakia vastaan, ja sitoo
meidän syntiä tottelemaan. Kuin nyt tämmöiset lihan liikunnot rajuavat meissä ja me hengessä taistelemma, niin on toivolla siellä sia.
Me tosin alotimme vanhurskautettaa uskosta,
jonka kautta Hengen uutiset saimme, ja lihan
kuolettaminen aljettiin, mutta emme ole vielä
täydellisesti vanhurskaat; meiltä puuttuu, että
me täydellisesti vanhurskautetaan, ja sitä me
toivomma. Niin on siis vanhurskautemme vielä toivossa, eikä itsessä asiassa.
37. Tämä on suurin ja suloisin lohdutus,
jolla taidamme ihmeellisesti rohvaista ahdistettuja ja levottomia mieliä, jotka tuntevat synnin
ja hämmästyvät jokaista saatanan tulista nuolta. Sillä synnin, Jumalan vihan, kuoleman, helvetin, ja kaikkein peljätysten tunto hallitsee
semmoisessa omantunnon kamppauksessa voimallisesti, niinkuin me koettelemuksesta oppineina tiedämme. Silloin on kiusatulle sanottava: sinä, veikkoni, halaat saada tuntuvan vanhurskauden, se on, mielit tuntea niin vanhurskauden, kuin tunnet synnin, mutta se ei tapahdu. Mutta vanhurskautes pitää voittaman synnin tunnon, ja toivoman olevas vanhurskas Jumalan edessä, se on, vanhurskautes ei ole näkyväinen, ei ole tuntuva, vaan toivoo ajallansa
sen ilmestyvän. Älä siis päätä synnin tunnon
jälkeen, joka peljättää ja levottomaksi tekee sinun, vaan lupauksen ja uskonopin jälkeen, jonka kautta Kristus luvataan sinulle, joka on täydellinen ja ijankaikkinen vanhurskautes. Näin
kiihtyy ja vahvistuu uskon kautta keskellä peljätyksiä ja synnin tuntoa toivoni, niin että toivon olevani vanhurskas. Sitte toivoo toivo
vanhurskauteni, jota en vielä näe, aikanansa
täydelliseksi tulevan ja ilmestyvän.
38. Kumpanenki selitys on hyvä, mutta ensimäinen tuottaa runsaamman lohdutuksen.
Sillä vanhurskauteni ei ole vielä täydellinen ja
tuntuva, sentähden en kuitenkaan epäile, vaan
usko osottaa minulle Kristuksen, johon luotan.
Käsitettyäni hänen uskolla sodin perkeleen tulisia nuolia vastaan ja rohvaistun toivon kautta

synnin tuntoa vastaan, päättäen, että minulle
on taivaassa täydellinen vanhurskaus valmistettuna. Niin on kumpanenkin oikia, että täällä
olen vanhurskas alkavalla vanhurskaudella, ja
tässä toivossa virkistyn syntiä vastaan ja odotan täydellisen vanhurskauden päättymistä taivaissa. Tämä ymmärretään oikein vasta, koska
sitä elämässä koetaan.
Eroituksena uskon ja toivon välillä.
39. Tässä syntyy kysymys, mikä eroitus on
uskon ja toivon välillä? Tässä asiassa ovat järkiniekat hikoilleet, mutta eivät ole mitään varmaa osanneet sanoa. Meillekki, jotka kuitenki
hartaasti tutkimme pyhiä kirjoja ja (älköön kukaan sanojamme pahaksensa panko) paljo suuremmalla hengellä ja ymmärryksellä selitämme niitä, on työläs havaita eroitusta niiden välillä. Niin suuri on sukulaisuus uskon ja toivon
välillä, ett'ei saata toista toisesta eroittaa. Ja
kuitenkin on niiden vaiheella jonkilainen eroitus. Sen tulemme huomaamaan, koska katsellaksemme otamme kumpasenki virkaa, tarkoitusta ja sitä kohtaa, kussa kumpikin erikseen
toimii.
40. Ensiksi ovat ne erilaisia luontonsa
vuoksi, sillä usko on ymmärryksessä, toivo
tahdossa. Mutta mitä asiaan tulee, ei taideta
niitä eroittaa, sillä ne katsovat toinen toistansa,
niinkuin Kerubimit armo-istuimen päällä.
41. Toiseksi on niiden välillä virkansa
suhteen se eroitus, että usko säätää, johtaa ja
opettaa ja on siis tieto. Toivo taas on kehoitus,
joka yllyttää sielua olemaan miehuullisena ja
pelkäämättömänä, niin että se uskaltaa, kantaa
ja kestää onnettomuuksia ja odottaa niistä parempaa.
42. Kolmanneksi on niiden välillä esineensä suhteen tämä eroitus: uskon esineenä
on totuus, jossa se opettaa meidän varmaan ja
lujasti rippumaan, ja katsoo sanaa eli mitä Jumala sanassa on meille luvannut. Toivon esineenä on hyvä, ja katsoo sanassa meille luvattua hyvää eli asioita, joita meidän on toivominen, ja joita usko on opettanut meitä vastaanottamaan.

43. Neljänneksi eriävät ne järjestyksen
suhteen toisistansa tällä tavalla: usko on ennen
kaikkea koetusta, on elämän alku (Ebr. 11);
toivo tulee sitte ja syntyy koetuksissa (Rom. 5:
3, 4).
44. Viidenneksi on sitä katsoen, missä
kumpikin eriksensä toimii (a contrariis), niiden välillä tämä eroitus: usko on opettaja ja
tuomari, joka sotii erhetyksiä ja villityksiä vastaan, ja tuomitsee henget ja opit. Toivo on päämies eli sotapäällikkö, joka sotii vaivaa, ristiä,
kärsimättömyyttä, murhetta, alakuloisuutta,
epäilystä ja häväistystä vastaan ja odottaa vastuksista hyvää (loppua).
45. Koska siis Jumalan sanasta opetettuna
tartun uskolla Kristukseen, ja koko sydämmeni
uskalluksella (josta toimesta ei tahtokaan sentään ole osaton) uskon hänen päällensä, niin
minä sellaisella tiedolla olen vanhurskas. Kuin
näin olen uskolla eli tällä tiedolla vanhurskautettu, niin perkele, valheen isä, tulee kohta, ja
kokee kavaluudella, se on, valheella, erhetyksillä ja villityksillä, sammuttaa uskoa. Vielä,
kuin hän myös on murhaaja, pyytää hän väkivallallaki sulloa sitä maahan. Silloin toivo taistellen tarttuu arteeseen, josta usko on opettanut, rohvaistuu ja voittaa uskoa vastustavan
perkeleen. Voittoa seuraa sitte rauha ja riemu
pyhässä Hengessä. Mitä siis itse asiaan tulee,
niin työläästi saatat eroittaa uskon ja toivon
toisistansa, ja kuitenkin on niiden välillä jonkunlainen eroitus. Että tämän helpommin näkisimme selitän sen vertauksella. Maallisissa
asioissa tehdään eroitus älyn ja miehuuden välillä, kuitenkin ovat nämät avut niin kiinteässä
yhteydessä, ett'ei niitä saa helposti toisistansa
eroitetuiksi. Miehuus on mielen lujuus, joka ei
vastuksissa epäile, vaan kestää urhollisesti ja
odottaa parempaa. Mutta jollei äly ohjaa miehuutta, on se röykkeys, ja taas toisappäin, jollei miehuus auta älyä, on äly turha ja hyödytön.
Niinkuin siis maallisissa asioissa äly ilman
miehuutta (taito ilman tointa) on turha, samate
on uskokin autuuden asioista ilman toivoa mitätön, kuin toivo kantaa ja kestää vastuksissa ja
voittaa ne. Ja toisappäin: niinkuin miehuus il-

man älyä on röykkeys, niin on toivoki hengellisissä asioissa ilman uskoa röykkeys ja jumalaa kiusaaminen. Sillä se on vajalla totuuden
eli Kristuksen tuntoa, jota usko opettaa, ja sentähden on se sokia ja röykkiä miehuus. Sentähden tarvitsee hurskas ihminen ensin, että hänellä on oikia uskon kautta opetettu käsitys ja
ymmärrys, joka ahdistuksissa ohjaa sielua, niin
että se vaivoissa odottaa kaikkea hyvää, jota
usko on neuvonut ja opettanut.
46. Usko puhuu siis ymmärrykselle, joka
käsittää, mitä uskottakaan; toivo puhuu taas
tunnolle ja kiihoittaa, opettaa, yllyttää ja varottaa lujuuteen, ett'ei usko kiusauksessa sortuisi,
vaan säilyttäisi sanan ja rippuisi siinä lujasti.
Mutta niinkuin ajatustaito ja puhetaito on kaksi
eri tiedettä, ja ovat kuitenki keskenänsä niin likiset, ettet taida eroittaa toista toisesta (sillä
puheniekka, jos äly puuttuu, ei osaa opettaa
mitään varmaan, ja taas päin vastoin ei osaa
miettiä ilman puhetaitoa taivuttaa kuulioitansa,
mutta miettiä ja puhuja yhdessä sekä opettaa
että innostuttaa) niin ovat uskoki ja toivo luontoansa erilaiset; sillä usko on toista, kuin toivo
ja toivo toista kuin usko, mutta kuitenkaan et
taida eroittaa niitä suuren keskinäisen heimolaisuutensa vuoksi. Niinkuin ajatus ja puheoppi auttavat toinen toistansa, samate usko ja toivo. Autuusopissa on siis eroitus uskon ja toivon välillä sama, kuin viisausopissakin ymmärryksen ja tahdon välillä, ja maallisissa
asioissa älyn ja miehuuden ja puheessa ajattelemisen ja puhumisen välillä.
47. Lyhyesti: usko saadaan opettamisen
kautta, joten sielu saa tietää, mikä totuus on,
mutta toivo kehoituksen kautta, sillä kehoituksella herätetään toivo vastuksissa, joka vahvistaa uskon kautta jo vanhurskautettua käymään
rohkiammin vastuksista huolimata. Mutta jollei uskon soitto valaisisi tahtoa, niin ei toivoa
syntyisi. Meillä on siis usko, joka opettaa meitä ja antaa meille taitoa ja ymmärrystä taivaallisessa viisaudessa, sen kautta käsitämme Kristuksen ja pysymme hänen armossansa. Kuin
nyt uskolla ripumme Kristuksessa ja tunnustamme häntä, kohta karkaavat vastaamme vi-

holliset, mailma, liha ja perkele, jotka vihaavat
ja vainoovat meitä katkerimmasti ruumiin ja
hengen suhteen. Näin uskoen odotamme hengessä uskosta vanhurskautettuina vanhurskautemme toivoa. Mutta me odotamme kärsiväisyydellä, kuin näemme ja tunnemme juuri päin
toista. Sillä mailma ja hänen päämiehensä perkele sotii meitä vastaan ulkonaisesti ja sisällisesti kaikellaisilla paheilla. Sitte rippuu meissä
vielä syntiäkin, joka tavan takaa murehduttaa
meitä. Näissä kaikissa emme kuitenkaan väsy
emmekä näänny, vaan kohennamme urhollisesti tahtoa uskon kautta, joka valaisee, opettaa
ja ohjaa tahtoa, ja näin pysymme lujina, ja voitamme kaikki pahat hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut, kunnes vanhurskautemme,
jonka nyt uskomme ja jota odotamme, ilmestyy.
48. Uskolla siis alamme, toivolla kestämme, Kristuksen ilmestymisellä saamme kaikki.
Sillävälin opetamme me uskovaisina eläissämme sanaa ja levitämme Kristuksen tuntemista
muihinkin. Tätä tehden kärsimme vainoa, niinkuin profeetta (Ps. 116: 10) sanoo: minä uskon, sentähden minä puhun, mutta minä
sangen suuresti vaivataan. Kärsimisissä meitä kuitenki väkevästi rohvaisee toivo, joka kehoittaa meitä raamatun suloisimmilla ja lohdutusta täysinäisillä lupauksilla, joita usko opetti.
Ja näin syntyy ja kasvaa toivo meissä, että:
meillä kärsivällisyyden ja raamattuin lohdutuksen kautta toivo olisi (Rom. 15: 4).
Syystä siis Paavalikin Rom. 5 ja 8 ja muuallakin yhdistää kärsivällisyyden koetuksissa toivon kanssa, sillä toivo herätetään koetuksissa.
Usko sitä vastaan on ennen toivoa, sillä se on
elämän alku, ja saa alkunsa ennenkuin yhtään
koetusta on ollut. Sillä se oppii ja käsittää
Kristuksen ilman ristiä, mutta Kristuksen tuntemista seuraa kohta risti ja sota. Silloin on
sielu kehoitettava hengen miehuuteen (sillä
toivo on hengellinen miehuus ja usko on hengellinen äly), jonka virkana on kestää, niinkuin
sanotaan: että meillä on kärsivällisyyden ja
y. m. Nämät kolme pysyvät siis: usko, joka
opettaa totuutta ja sotii erhetyksiä ja villityksiä

vastaan, toivo kantaa ja voittaa kaikki ruumiilliset ja hengelliset vastukset, rakkaus, joka,
kuten edespäin sanotaan, tekee kaikkea hyvää.
Näin on ihminen sisällisesti ja ulkonaisesti
eheä ja täydellinen tässä elämässä, kunnes
vanhurskaus ilmestyy, jota se odottaa. Se vanhurskaus on oleva ihan täydellinen ja ijankaikkinen.
49. Tämä paikka sisältää vielä sangen painavan sekä opin että lohdutuksen. Oppi on,
ett'emme vanhurskauteta töistä, kirkonmenoista, uhreista eikä jumalan palveluksesta Moseksen lain jälkeen, saaten sitte omista töistä ja ihmissäännöistä, vaan ainoasti Kristuksen kautta.
Mikä ikänä meissä on häntä paitsi, olkoon
taikka laki, teko, kärsiminen, eli ymmärrys,
tahto y. m., se on liha, ja ei henki. Mitä ikänä
sentähden mailmassa on parhainta ja pyhintä
ilman Kristusta, se on synti, erehdys ja liha.
Ympärileikkaus, lain pitäminen, työt, uskonnot, munkkilupaukset ja kaikkein itsevanhurskasten teot, kaikki ovat sentähden lihallisia.
Mutta me, sanoo Paavali, olemma paljo korkeimmissa asioissa hengessä, kuin uskon kautta omistamme Kristuksen, ja kiusauksessa
odotamme toivossa sitä vanhurskautta, jonka
jo uskossa omistamme. Lohdutus jälleen on
tämä: koska kovat peljätykset, joissa synnin,
surun, epäilyksen y. m. Tunto on ylen suuri ja
väkevä (sillä ne tunkevat ja valloittavat sydämmen ja sisällykset), ahdistavat sinua, niin älä
tuntemistas tottele; muutoin olet sanova: minä
tunnen lain tuimat peljätykset ja synnin tiranniuden, joka ei ainoastansa sodi minua vastaan, vaan päänänsä sitoo minun, en tunne yhtään lohdutusta eli vanhurskautta, sentähden
olen syntinen, enkä vanhurskas; mutta jos syntinen, niin olen sentähden syypää ijankaikkiseen kuolemaan. Mutta sinä sodi semmoista
tuntoa vastaan ja sano: vaikka näen synnin
varsin sortaneen ja nielleen minun, ja sydämmeniki sanoo Jumalan kääntyneen minusta
pois ja vihastuneen minulle, niin se totisesti ei
kuitenkaan ole totta, vaan tuntoni vain päättää
niin. Jumalan sana, jota tämmöisissä peljästyksissä kuullani tulee, eikä tuntemistani, opettaa

varsin toisin, Jumalan nimittäin olevan läsnä
ahdistettuja sydämmiä, ja vapahtavan nöyrät
henget; samate, ett'ei hän hyljää särjettyä ja
nöyrytettyä sydäntä. Tässä myös Paavali päälliseksi opettaa uskon kautta hengessä vanhurskautettuin ei vielä tuntevan, vaan odottavan
vanhurskauden toivoa.
50. Koska sentähden laki syyttää ja synti
peljättää sinua, etkä tunne muuta kuin Jumalan
vihaa ja tuomiota, niin älä sentään epäile, vaan
pue ylles Jumalan sota-aseet, uskon kilpi, toivon kypäri ja hengen miekka, ja koeta, kuinka
jalo ja urhollinen sotia lienet. Käsitä uskolla
Kristus, joka on lain, synnin ja kaikkein sen
seurakumppaneitten Herra. Uskotko hänen,
niin olet vanhurskas (sitä ei sano sinulle, kiusatulle, järkes ja sydämmes tunto, vaan Jumalan sana), sitte odota näissä sodissa ja peljästyksissä, jotka ajottain palajavat ja harjoittavat
sinua, kärsivällisesti toivossa vanhurskautta,
joka sinulla uskossa on, mutta vaan aljettuna ja
vajavaisena, siksi että se ajallansa ilmestyy
täydellisenä ja ijankaikkisena. Mutta sanot: en
tunne minulla olevan vanhurskautta, eli tunnen
sen vain heikosti. Ei sinun pidäkkään tunteman, vaan uskoman, omistavas vanhurskauden
ja jolles usko olevas vanhurskas, niin suuresti
häpäset Kristusta, joka puhdisti sinun vedenpesossa sanan kautta, joka kuoli ristin puussa,
tuomitsi ja surmasi syntis, saadakses hänen
kauttansa vanhurskauden ja elämän. Tätä et
taida kieltää (paitsi jolles tahdo olla juuri julki
jumalaton ja häväisiä, ja päänänsä ylenkatsoa
Jumalan, kaikki Jumalan lupaukset, Kristuksen
ja kaikki hyvät tekonsa), sentähden et taida
myöskään kieltää olevas vanhurskas.
51. Oppikaamme sentähden suurissa ja
kauheissa peljästyksissä, kussa omatunto ei
tunne muuta kuin syntiä, ja päättää Jumalan vihastuneeksi ja Kristuksen hänensä pois kääntäneeksi, neuvottelemaan ei sydämmemme tuntemisen kanssa, vaan Jumalan sanalta on neuvoa kysyttävä, joka sanoo, Jumalan ei vihastuvan, vaan katsovan ahdistettuin puoleen, jotka
ovat hengessä särjetyt ja vapisevat hänen sanansa edessä; Kristuksen ei liion kääntävän it-

seänsä pois niistä, jotka työtä tekevät ja ovat
raskautetut, vaan virvoittavan heitä. Tämä
paikka selkiästi siis opettaa lain ja töiden ei
tuovan vanhurskautta ja lohdutusta, vaan Hengen tekevän sen uskon kautta Kristukseen,
joka herättää toivoa keskellä peljästyksiä ja
kiusauksia, joka toivo kantaa ja voittaa kaiken
pahan. Sangen harvat tietävät, kuinka heikko
ja pieni usko ja toivo on ristin ja kiusauksen
hetkenä. Se näyttää silloin suitsevalta kynttilän
sydämmeltä, jonka väkevä koettelemuksen
tuuli on sammuttamaisillansa. Mutta ne, jotka
näissä sodissa ja peljästyksissä uskovat vastoin
toivoa toivoen, se on, sotivat Kristuksen lupauksen vastoin synnin ja Jumalan vihan tuntemista, ne saavat perässä nähdä tämän sangen
pienen uskon kipenäisen (joksi se järjen silmissä näkyy, sillä se tuskin tuntee sitä), leimahtavan suureksi tuleksi, joka täyttää koko
taivaan, ja kuluttaa kaikki peljätykset ja synnit.
52. Tämä oppi on hurskasten rakkain ja
kallein omaisuus maan päällä; sillä tämän käsittäneet tietävät, mistä koko mailma on tietämätön, että nimittäin synti ja kuolema ja kaikki
onnettomuudet, ruumiilliset ja hengelliset paheet tulevat valituille parhaaksi. He tietävät
senkin, että Jumala on silloin ihan läsnä koska
hän näkyy olevan mitä kauvimpana, että hän
silloin on enin laupias ja vapahtaja, koska hän
heidän nähtensä enin vihastuu, ahdistaa ja turmelee. He tietävät, että heillä silloin on ijankaikkinen vanhurskaus, jota he vissimpänä
omaisuutenansa toivossa odottavat, tallelle
pantuna taivaissa, koska enin tuntevat synnin
ja kuoleman peljätyksiä; että silloin ovat kaikkein herroja, koska ovat köyhimpiä, niinkuin,
2 Kor. 6: 10, sanotaan: niinkuin ne, joilla ei
mitään ole, ja joiden kuitenki kaikki omat
ovat. Tämän kutsuu raamattu lohdutuksen käsittämiseksi toivon kautta. Mutta tätä taitoa ei
opita ilman taajoja ja suuria kiusauksia.
6 v Sillä ei Kristuksessa Jesuksessa ympärileikkaus, eikä esinahka mitään kelpaa,
vaan usko, joka rakkauden kautta työtä tekee.
53. Tämän paikan ovat järkiniekat vääntä-

neet omaan mieleensä. Se muka nyt opettaa,
että me vanhurskautetaan rakkaudesta eli töistä. Sillä he sanovat, ett'ei usko, ei Jumalan
vuodattamakaan (ansaitusta ei ole puhumistakaan) vanhurskauta, jollei se ole muodostettu
rakkauden kautta; sillä rakkauden he kutsuvat
otolliseksi tekeväksi, se on, vanhurskauttavaksi armoksi, (puhuakseni meidän taikka paremmin sanottu Paavalin sanoilla). Sitte he sanovat, että rakkaus ansaitaan meidän ansiollamme y. m. Jopa sanovat, että kuolettavaki synti
voi olla yhdessä Jumalan meihin vuodattaman
uskon kanssa. Niin peräti siirtävät he vanhurskauttamisen uskosta ja omistavat sen siitä
syystä yksin rakkaudelle, ja tämän tahtovat he
oikiaksi todistetuksi näiden pyhän Paavalin sanain kautta tässä paikkaa: usko, joka rakkauden kautta vaikuttaa, ikään kuin olisi Paavali
tahtonut sanoa: katso, ei usko vanhurskauta,
sehän on mitätön, jollei siihen tule vaikuttava
rakkaus lisäksi, joka muodostaa uskon.
54. Mutta nämät kaikki ovat kummituksia,
jotka laiskat ihmiset ovat kokoonpanneet. Sillä
kuka sietää opetettavan, että usko, Jumalan
lahja, pyhän Hengen kautta sydämmiin vuodatettu, sopii olemaan yhdessä kuolettavan synnin kanssa? Jos puhuisivat ansaitusta eli historiallisesta uskosta ja luonnollisesta luulosta,
jonka ihminen historiasta on itsellensä tehnyt,
niin voisimme sen kärsiä, ja se olisiki puhuttu
oikein historiallisesta uskosta. Mutta niin ajatella sydämmeen vuodatetusta uskosta, on ihan
suoraan tunnustaa olevansa uskosta varsin tietämättömän. Sitte lukevat tätä Paavalin lausetta, niinkuin sanotaan, maalatun klasin läpitse,
ja vääräntävät tekstin omiin uniinsa. Sillä eipähän Paavali sano: usko, joka rakkauden kautta
vanhurskauttaa, eikä: usko, joka rakkauden
kautta tekee otolliseksi. Semmoisen tekstin panevat he itse kokoon, ja tunkevat sen väkisin
tähän paikkaan. Sitäki vähemmin sanoo hän:
rakkaus tekee otolliseksi. Ei Paavali niin sano,
vaan hän sanoo näin: usko, joka vaikuttaa
rakkauden kautta. Hän sanoo, että työt lähtevät uskosta rakkauden kautta, vaan ei, että ihminen vanhurskautetaan rakkauden kautta.

Mutta kuka on niin tyhmä kielitaituri, joka ei
sanain merkityksestä ymmärtäisi, että vanhurskauttaa on toista, ja vaikuttaa toista?
Sillä ovathan Paavalin sanat suorat ja selvät:
usko vaikuttaa rakkauden kautta. Julkista
petosta on siis, että he sysäävät syrjään Paavalin oikian ja totisen mielen ja sanovat sanan
”vaikuttaa” tietävän yhtä kuin vanhurskauttaa,
ja töiden samaa kuin vanhurskauden, vaikka
heidän täytyy siveysopissaki tunnustaa, etteivät työt ole vanhurskaus, vaan että työt lähtevät vanhurskaudesta.
55. Vielä, ei Paavali kuvaa uskoa tässä
muodottomaksi ja muodostumattomaksi juuri
kuin muodottomaksi mailman peri-aineeksi, ilman muotoa ja laatua, vaan hän omistaa uskolle vaikutuksen, eikä rakkaudelle. Uskoa ei kuvaa hän siis muodottomaksi ja muodostumattomaksi omaisuudeksi, vaan toimivaksi ja vaikuttavaksi asiaksi, jolla on oma olennollinen
muotonsa. Sillä ei hän sano: rakkaus vaikuttaa,
vaan: usko vaikuttaa. Ei siis rakkaus vaikuta,
vaan usko vaikuttaa. Mutta rakkaudesta hän tekee uskon aseen, jonka kautta se vaikuttaa.
Tietäähän jokainen, että aseella on voima, liikunto ja toiminta ei itsestänsä, vaan tekiästä ja
sitä käyttäjästä. Sillä kuka sanoisi: kirves antaa
puusepälle voimaa ja taitoa hakkaamaan? Laiva antaa merimiehelle voimaa ja taitoa purjehtimaan? Taikka, matkiakseni esimerkin profeetta Esaian 10: 15, kuka sanoisi: saha vetää
sahuria ja kapula nostaa hakkaajan käden?
Juuri samoin neki, jotka sanovat, että rakkaus
on uskon muoto, eli että rakkaus antaa uskolle
voiman ja vaikutuksen, se on, että se vanhurskauttaa. Mutta ei Paavali myönnä rakkaudelle
edes töitä, kuinka myöntäisi hän sille voiman
vanhurskauttamaan? Varmaa on siis, että suuri
vääryys ei ainoasti Paavalia, vaan uskoaki ja
rakkautta kohtaan on, että tämä lause on nurin
väännetty rakkauden puolesta uskoa vastaan.
56. Mutta niinhän käy laiskoille lukioille
ja niille, jotka vievät omat mietteensä pyhän
raamatun lukemiseen sen verosta, kuin heidän
tulisi ryhtyä siihen tyhjinä ja ammentaa raamatusta mietteensä, sitte ahkerasti tutkistella sa-

noja, laskea edelliset paikat seuraavain rinnalle
ja ahkeroita siitä, että kustaki paikasta käsitettäisiin täydellinen merkitys, niin ett'ei pantaisi
omia unia lisää katkottuihin lauseisiin taikka
sieltä täältä noukittuihin sanoihin. Sillä Paavali
ei puhu tässä paikassa, mikä usko on, eli mitä
se Jumalan edessä vaikuttaa. Sillä hän ei puhu
nyt sanon minä vanhurskauttamisesta. Siitä
hän on ylähällä kautta kirjan laviasti puhunut.
Tässä hän vaan lopuksi näyttää, mikä totinen
kristillinen elämä on, sanoen: ei Kristuksessa
Jesuksessa ympärileikkaus, eikä esinahka mitään kelpaa, vaan usko, joka rakkauden kautta
vaikuttaa, se on, usko, joka ei ole kuvailtu eikä
ulkokullainen, vaan totinen ja elävä. Se harjoittaa ja harrastaa hyviä töitä rakkauden kautta. Se ei ole toisin sanottu kuin: joka tahtoo
olla totinen kristitty eli Kristuksen valtakunnassa, hänen pitää oleman totisesti uskovaisen.
Mutta hän ei oikein usko, jos rakkauden työt
eivät seuraa uskoa. Näin hän sulkee ulos Kristuksen valtakunnasta molemmilta puolilta, oikialta ja vasemmalta, ulkokullatut. Vasemmalta puolelta Juutalaiset ja itse vanhurskaat, sanoen: ei Kristuksessa ympärileikkaus, se on,
mikään työ, jumalanpalvelus, mikään elämän
laatu, mitään kelpaa, vaan paljas usko, paitsi
mitään uskallusta töihin; oikialta puolelta jälleen laiskat ja hitaat ja tekemättömät ihmiset,
kuin sanovat: jos usko ilman töitä vanhurskauttaa, sentähden älkäämme mitään tehkö,
vaan uskokaamme vain, ja tehkäämme, mitä
haluttaa. Ei mar niin, jumalattomat, sanoo Paavali. Tosi on kyllä, että usko ilman töitä vanhurskauttaa, mutta minä puhun oikiasta uskosta, joka, vanhurskautettuansa, ei makaa laiskana, vaan vaikuttaa rakkauden kautta.
57. Kuten sanoin, niin Paavali siis kuvaa
tässä koko kristillisen elämän olevan: sisällisesti uskon Jumalan päälle, ja ulkonaisesti rakkauden eli työt lähimmäistä kohtaan, niin että
ihminen on kristitty sisällisesti uskon kautta
Jumalan silmissä, joka ei tarvitse meidän töitämme, ulkonaisesti ihmisten silmissä, joita
usko ei auta, vaan työt eli rakkaus. Niin, että
kuulet ja opit tietämään kristillisen elämän

muodon olevan, kuten sanoin, uskon ja rakkauden, ei vielä sanota, mikä usko on, mikä
rakkaus on, sillä se on peräti toinen kysymys.
Sillä uskosta eli uskon sisällisestä luonnosta,
voimasta ja vaikutuksesta on apostoli ennen
puhunut, kussa hän opetti, että se on vanhurskaus eli paremmin vanhurskauttaminen Jumalan edessä. Tässä hän uskon kanssa yhdistää
rakkauden ja työt, se on, hän puhuu uskon ulkonaisesta virasta. Tässä hän sanoo sen vaativat ja vaikuttavan hyviä töitä eli rakkautta lähimmäistä kohtaan.
58. Sentähden ei taida kukaan oikein ymmärtäväinen ihminen ymmärtää tätä lausetta
puhuvaksi vanhurskauttamisesta Jumalan
edessä. Ei; vaan apostoli puhuu kristittyin
koko elämästä, ja se on hyvin puuttuvainen
pääte, koska osasta sanotaan, mitä kokonaisesta sanotaan. Ei päätetaito saa niinkuin puhetaito käyttää kuvauksellisia ja liika paljo sanovia
puheenparsia. Päätetaidolla on omituisimpana
virkanansa opettaa, määriä, jakaa ja sovittaa
yhteen niin tyysten kuin suinkin. Sillä kummoinen olisi tämä pääte: ihmisellä on sielu ja
ruumis, eikä hän taida olla ilman sielua ja ruumista; ruumis ymmärtää siis, ei sielu yksin
ymmärrä? Samallainen pääte on tämäkin: kristillinen elämä on usko ja rakkaus, eli usko,
joka rakkauden kautta vaikuttaa, niin muodoin
vanhurskauttaa rakkaus, eikä paljas usko. Mutta jättäkäämme ihmisunet.
59. Tästä paikasta oppikaamme myös, millinen kauhia Ekyptin pimeys hallitsee niitä,
jotka katsovat ylön sekä uskon että rakkauden
kristillisyydessä, ja väsyttävät niiden verosta
itsensä itsevalituilla töillä, kaljupäällä, vaatteilla, ruuilla ja muilla epälukuisilla ulkonaisilla
komennoilla, joiden tähden tahtovat nähden
olla kristityitä. Mutta tässä seisoo Paavali ihan
rohkiana ja todistaa suorilla ja selvillä sanoilla:
usko, joka rakkauden kautta vaikuttaa, tekee
kristityksi. Ei hän sano: munkkikaappu, paasto, vaate, komennot, vaan Jumalaa kohtaan totinen usko, joka rakastaa lähimmäistä ja tekee
hänelle hyvää, tekee kristityksi, olkoon sitte
orja, herra, kuningas, pääpappi, mies, vaimo,

puettu purppuraan taikka ryysyihin, syököön
lihaan taikka kalaa. Ei mikään näistä tee kristityksi, vaan usko ja rakkaus. Kaikki muut ovat
valheita ja sulaa epäjumaluutta, ja kuitenkaan
ei pidetä mitään suuremmassa lasteessa, kuin
uskoa ja rakkautta. Sitä tekevät eritoten ne, jotka tahtovat olla kristillisimpiä, ja paljo pyhempi seurakunta, kuin Jumalan pyhä seurakunta.
Sitä vastaan ihmettelevät he ja kehuvat itsevalitsemainsa töiden kiiltoa ja korskaa, jonka
verhossa hyvivät ja verhoovat kauhiata epäjumaluuttansa, jumalattomuuttansa, ahneuttansa,
saastaisuuttansa, vainoansa, murhiansa ja koko
helvetin ja perkeleen valtakuntaa. Näin väkevä
on ulkokullaisuuden ja taika-uskon valta kaikkina aikoina, mailman alusta loppuun asti.
7 v. Te juoksitta hyvin, kukasta teidän
esti totuutta uskomasta?
60. Sanat tässä ovat suorat. Paavali vakuuttaa vielä opettavansa oikein ja opettavansa
samaa, kuin hän ennenki opetti, mutta heidän
tosin ennen juosseen hyvin, koska totuutta
kuulivat, se on, oikein uskoivat ja elivät, mutta
ei nyt enää, sitte kuin väärät apostolit ovat eksyttäneet heitä. Vielä käyttää hän tässä outoa
puheen partta, kuin kutsuu kristillisen elämän
juoksuksi. Sillä Ebrean kielellä on ”juosta” eli
”käydä” sama kuin elää ja olla. Opettajat ja
oppilaat juoksevat, koska edelliset puhtaasti
opettivat, jälkimäiset ilolla ottavat sanan vastaan, ja molemmin puolin Hengen hedelmät
seuraavat, joka Galatiassa tapahtui, niin kauvan kuin Paavali oli läsnä, kuten hän ylähällä 3
ja 4 luv. todistaa, ja tässä: te juoksitte hyvin,
se on, kaikki oli teillä hyvässä tilassa ja edistyksessä, te elitte hyvin, pyritte oikiaa tietä
ijankaikkiseen elämään, jonka sana lupasi teille y. m. Sanat, te juoksitta hyvin, sisältävät
suuren lohdutuksenkin. Tämä kiusaus rasittaa
hurskaita, että heidän elämänsä näkyy laiskalta
ja pikemmin matelemiselta, kuin juoksemiselta. Mutta jos puhtaassa opissa pysyvät ja hengessä vaeltavat, älkööt sitä surko, että työnsä
näkyy hiljaksensa edistyvän eli pikemmin matelevan. Jumala tuomitsee perin toisin. Sillä se
kuin meidän mielestämme näkyy hitaalta eli

tuskin matelemiselta, se on, hänen mielestänsä
rieten juosta. Samate on se Jumalan silmissä
ilo, nauru ja autuus, kuin meidän silmissämme
on suru, murhe ja kuolema. Sentähden sanoo
Kristus: autuaat ovat murheelliset, ja jotka nyt
itkette, sillä te saatte lohdutuksen ja teidän pitää nauraman (Mth. 5: 4; Luukk. 6: 2). Niille,
jotka uskovat Jumalan Pojan päälle, kääntyy
kaikki parhaaksi, joka se on murhe eli kuolema. He ovat siis oikeita juoksioita, ja mitä ikänänsä tekevät, se juoksee ja onnellisesti edistyy, sillä Kristuksen Henki, jolle ei mikään
kuorma ole raskas, auttaa heitä edespäin.
Kukasta teidän esti totuutta uskomasta?
61. Tämmöisessä juoksussa ne estetään,
jotka lankeevat armosta ja uskosta lakiin ja töihin, niinkuin Galatalaisille tapahtui, jotka väärät apostolit olivat vietelleet ja eksyttäneet, joita hän salavihkaa toruu näillä sanoilla: kuka
teidän esti y. m.? Samate sanoi hän ylhäällä,
3: 1, kuka on teidän vimmannut totuutta uskomasta? Ohimennen ilmoittaa Paavali tässäkin, että väärä oppi pimittää ihmiset niin kamalasti, että he vastaanottavat valheen ja villitykset totuutena ja hengellisenä oppina, ja taas
toisappäin vannovat terveellisen opin, jota ennen rakastivat, vääräksi, ja erehdyksensä oikiaksi opiksi ja puolustavat sitä kaikista voimista. Samate saattivat väärät apostolit Galatalaisetki, jotka ensin hyvin juoksivat, siihen
luuloon, että uskoivat ennen, koska Paavalia
käyttivät opettajana, erehtyneensä ja sangen
hitaasti käyneensä. Mutta sitte, kuin väärät
apostolit olivat vietelleet heitä, ja he olivat
kauvimmaksi poikenneet totuudesta pois, oli
näiden väärä opetus niin heidän vimmannut,
että nyt luulivat kaiken omansa onnellisimmasti menestyvän ja edeskäsin juoksevan. Samoin kävi niille, joita hurmahenget nyky-aikoina pauloinsa kietoivat. Minä olen sentähden
aina sanonut, että lankeeminen opista ei ole ihmisellinen, vaan perkeleellinen, lankeemus nimittäin korkiasta taivaasta alhaisimpaan helvettiin, kuin väärässä opissa pysyväiset ihmiset
ovat niin kaukana synteinsä tunnosta, että niitä
suurimpana vanhurskautenaki puolustavat.

Heidän on sentähden mahdoton saada ne anteeksi.
8 v. Ei senkaltainen yllytys ole Hänestä,
joka teitä kutsuu.
62. Tämä on erinomainen lohdutus ja oppi,
Paavali opettaa, kuinka jumalattomain opettajain kautta vieteltyt ihmiset otetaan ulos väärästä luulostansa. Väärät apostolit olivat jaloja
miehiä, paljo etevämmät Paavalia ulkonäön
jälkeen opissa ja hurskaudessa. Semmoinen
korska petti Galatalaiset, jotka, kuullessansa
heitä, luulivat kuulevansa Kristusta, ja päättivät sentähden heidän vakuuttamisensa olevan
Kristuksesta. Paavali päin toisin ilmoittaa salaa
ja taiten semmoisen yllytyksen ja opin olevan,
ei Kristuksesta, joka heitä oli kutsunut armossa, vaan perkeleeltä, ja näin otti hän monta
ulos sellaisesta väärästä luulosta. Samalla tapaa palautamme meki vielä monta villi-oppisten viettelemää ihmistä erehdyksestä, että näytämme heidän luulonsa hurjaksi ja jumalattomaksi. Sitte ulottuu tämä lohdutus kaikille ahdistetuillekki, jotka kiusauksessa käsittävät
väärän luulon Kristuksesta. Sillä perkele on ihmeellinen yllyttäjä, joka osaa niin suureksi
paisuttaa turhimman ja lähes pilkkasynnin, että
kiusattu pitää sen kauheimpana rikoksena,
ijankaikkisen rangaistuksen ansiollisena. Tässä
on peljästynyt sielu oijennettava samalla tapaa,
kuin Paavalikin oijensi Galatalaiset, nimittäin
niin, että sanotaan sellaisen ajatuksen eli vakuuttamisen olevan, ei Kristuksesta, kuin se
sotii evankeliumin sanaa vastaan, joka kuvaa
Kristuksen, ei kannustajaksi, tylyksi vaatiaksi,
vaan lempiäksi, sydämestä nöyräksi, laupiaaksi vapahtajaksi ja lohduttajaksi.
63. Mutta jos nyt saatana, (tuhansien kurien mestari) kääntää ja asettaa Kristuksen sanat ja esimerkin silmiis nurin tällä tavalla:
Kristus tosin on lempiä ja hyvä y. m., mutta
vain vanhurskaille ja hyville, syntisiä hän sitä
vastaan uhkaa vihalla ja kadotuksella, Luukk.
13: 3, 5; julistaapa uskottomat olevan jo tuomitutkin, Joh. 3: 18; niin myös: Kristus teki
paljo hyvää, paljo pahaa hän kärsei, ja käskee
meitä noudattamaan askeleitansa, mutta sinun

elämäs ja sanas ei sovi Kristuksen esikuvan
kanssa yhteen, kuin olet syntinen ja uskoton; ja
viimein vihdoin et ole mitään hyvää tehnyt;
sentähden omistuvat sellaiset lauseet, joissa
Kristus kuvataan tuomarina y. m., sinulle, eikä
lohdulliset paikat, joissa Kristus kuvataan Vapahtajana y. m., – silloin kiusattu lohduttakaan
itsensä näin: raamattu kuvaa Kristuksen kahdella tavalla: ensiksi lahjana. Koska hänen
semmoisena käsitän, niin ei minulta ensinkään
mitään puutu; sillä hänessä kaikki viisauden
ja taidon tavarat kätketyt ovat. Kol. 2: 3.
Kaikkinensa on hän Jumalalta tehty minulle
viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhyydeksi
ja lunastukseksi. 1 Kor. 1: 3. Ehkä siis olen
monta ja suurta syntiä tehnyt, niin hänen vanhurskautensa, jos ainoastansa uskon hänen
päällensä, nielee ne kaikki. Sitte kuvaa raamattu hänen myös meiltä noudatettavana esikuvana. Mutta Kristusta esikuvana en salli eteeni
pantaa, vaan ilon päivänä, koska olen ilman
kiusausta (vaikka silloinki tuskin tuhannennen
osan hänen esikuvaansa voin noudattaa), että
minulla olisi peili, johon katselisin, nähdäkseni, kuinka paljo minulta vielä puuttuu; niin tavoin suruttomuutta välttääkseni. Mutta kiusauksen aikana en kuule, enkä kärsi muuta,
kuin Kristuksen lahjana, joka kuoli synteini
tähden ja lahjoitti minulle vanhurskautensa, ja
minun siassani teki ja täytti, mitä minun elämästäni vielä puuttuu. Sillä hän on lain loppu
itse kullekkin uskovaiselle autuudeksi.
64. Tämä tieto on hyödyllinen, ei ainoastansa sentähden, että kullakin olisi kiusauksen
aikana varma lääke, välttääksemme sitä epäilyksen myrkkyä, jolla saatana aikoo saastuttaa
meitä, vaan myös vastustaaksemme sillä nykyajan hurjia lahkolaisia. Sillä kasteenkertojain
ainoa suloisin kappale koko heidän opissansa
on, että he niin teroittavat Kristuksen esimerkkiä ja ristiä, semmenki kuin itse Kristuski selkeillä sanoilla opetuslapsillensa ylistää ristiä.
Opittava on siis, kuinka vastustaisimme saatanaa, joka ottaa päällensä valkeuden enkelin
muodon, niin nimittäin, että huomaamme sen
eroituksen, että Kristus paikoin asetetaan

eteemme lahjana, paikoin esimerkkinä. Kummasellaki tavalla on sovelias aikansa, mutta
jollei sitä huomata, niin autuuden saarna tulee
turmioksi.
65. Peljästyneille ja jo entiseltään synteinsä kuormasta hämmästyneille on siis Kristusta
teroitettava vapahtajana ja lahjana, eikä esimerkkinä ja lainlaatiana. Mutta suruttomain ja
paatuneitten eteen on Kristus asetettava esimerkiksi, sekä myös on heille julistettava hänen kovat tuomionsa, ja kauhistuttavat esimerkit Jumalan vihasta, niinkuin vedenpaisuminen, Sodoman hävitys y. m., että tekisivät parannuksen. Oppikaan siis jokainen kristitty,
koska hän on peljästynyt ja ahdistettu, varistamaan tyköänsä väärän luulon, jonka hän saatanan kuiskutuksesta on Kristuksesta käsittänyt,
ja sanomaan: mitäs nyt saatana, taistelet minun
kanssani tekemisestä? Kuin jo entiseltään olen
töitteni ja synteini tähden peljästynyt ja hämmästynyt, kuin nyt olen työtä tekevä ja raskautettu, niin en kuule sinua, kannustajaa ja turmeliaa, vaan Kristusta, ihmissuvun vapahtajaa,
joka sanoo tulleensa mailmaan, syntisiä vapahtamaan, epäileviä lohduttamaan, sidotuille
saarnaamaan vapautta y. m. Se on oikia ja totinen Kristus, ja paitsi häntä ei kukaan muu. Esimerkkejä pyhästä elämästä sopii ottaa Abrahamista, Esaiaasta, Johannes kastajasta, Paavalista ja muista pyhistä. Mutta ne eivät taida antaa
minulle syntiä anteeksi, vapahtaa sinun vallastas ja kuolemasta, autuuttaa ja lahjoittaa elämää. Sellaisia tekee yksin Kristus, jonka Isä
Jumala on lukinnut. Sentähden en kuule opettajanani sinua, vaan Kristusta, josta Isä sanoi:
tämä on minun rakas Poikani, johonka
minä mielistyin, häntä kuulkaat, (Mth. 3:
17; Mrk. 9: 7). Tällä tapaa oppikaamme kiusauksessa ja väärän opin yllytyksessä oijentamaan meitämme uskon kautta, muutoin perkele joko pettää meidän palveliainsa kautta, taikka tappaa tulisilla nuolillansa.
9 v. Vähä hapatus kaiken taikinan hapattaa.
66. Hieronymus ja kutka häntä seuraavat
muistuttavat, että Paavali vääntää monta raa-

matun lausetta väärään mieleen. Tästä syystä
sanovat, että Paavalin kirjoissa moni lause sotii itseänsä vastaan, mitä ne eivät tee oikeassa
paikassansa. Mutta syyttömästi he syyttävät
Paavalia, joka oikein ja taitavasti sovittaa välistä yleisen lauseen erinäisiin tapauksiin, niinkuin hän ylähällä, 3: 13, sovittaa tämän yleisen
lauseen: kirottu on jokainen, joka puussa
rippuu aivan sopivasti Kristukseen erittäin,
välistä tekee hän erinäisen totuuden yleiseksi,
niinkuin hän tässä ymmärtää tämän erinäisen
lauseen: vähä hapatus j. n. ed. yleiseksi, sovittaen sitä välistä oppiin, niinkuin tässä, jossa
hän puhuu vanhurskauttamisesta, välistä taas
elämään ja pahoin tapoihin, niinkuin 1 Kor. 5:
6.
67. Koko epistola todistaa yllin kyllin,
kuinka Paavali oli pahoilla mielin Galatalaisten lankeemuksesta ja kuinka ahkerasti hän,
nyt toruen, nyt varaten, jahnasi heille, mitkä
suurimmat ja arvaamattomat onnettomuudet
seuraisivat heidän lankeemuksestansa, jolleivät
katuisi. Tämä isällinen ja apostolinen huoli ja
varotus ei sattunut ollenkaan muutamiin ja
useakaan ei tunnustanut kauvemmin Paavalia
opettajaksensa, vaan katsoi väärät apostolit
paljo paremmiksi ja uneksi saaneensa oikian
opin heiltä, eikä Paavalilta. Sitte myös väärät
apostolit epäilemätä suuresti halvensivat Paavalia Galatalaisten tykönä, sanoen hänen olevan itsepintaisen ja riitaisen miehen, joka halvimman asian tähden särki seurakuntain sovinnon, ei mistään muusta syystä, vaan että hän
tahtoi yksin pidettää viisaana ja arvossa y. m.
Tällä väärällä syytöksellä he saattivat Paavalin
vihatuksi monelta. Toiset, jotka eivät vielä kokonansa olleet langenneet, ajattelivat siitä ei
mitään vaaraa tulevan, jos vanhurskauttamisen
ja uskon opissa hiukan erisivätki hänestä. Koska he sentähden kuulivat Paavalin niin erinomaisesti suureksi ja painavaksi tekevän tätä
heidän luultensa niin vähäpätöistä asiaa, ihmettelivät he ja ajattelivat: olkoonpa, että hiukan olemme erinneet Paavalin opista, ja siinä
vähän erehtyneet, kuitenkin on se hyvin vähän;
sentähden tulisi hänen syystä olla siitä huoli-

mata, taikka ei kuitenkaan nostaa siitä niin
suurta tohua, ettei seurakuntain sovinto ratkeisi
tämän halvan asian tähden. Näitä vastaa Paavali sopivimmasti tällä sanan parrella: vähä
hapatus kaiken taikinan hapattaa. Tämä on
varotus, jonka Paavali pitää painavana. Myös
meidän tulee se painavana pitää nyky-ajalla.
Sillä sakramentin riivaajat, jotka kieltävät
Kristuksen ruumiillisen läsnä-olon Herran ehtoollisessa, moittivat myös meitä tähän aikaan,
sanoen, että olemme riitaisia, kovia ja myöntymättömiä, jotka yhden ainoan opin kappaleen
tähden revimme kristillisen rakkauden ja seurakuntain sovinnon. Ei meidän muka pitäisi pitämän niin suurena tätä vähää asiaa, joka ilman
sitä on niin epävarma, eivätkä apostolitkaan
ole sitä tarpeeksi selittäneet, semmenki kuin
muissa tarpeellisimmissa ja tähdellisimmissä
opinkappaleissa sovimme yhteen, että sentähden olemme lukuun ottamata kristinopin kokonaisuudessansa ja koko kristikunnan yhteisen
sovinnon. Tällä varsin hyväksyttävällä syyllä
he eivät ainoastansa sälytä niskoillemme heikäläistensä vihaa, vaan myös eksyttävät monta
rehellistä miestä, jotka päättävät jostaki muusta erinäisestä syystä. Mutta tämä on perkeleen
häijyä kavaluutta, jolla hän kokee kukistaa tämän kappaleen ja lisäksi koko kristin opin.
68. Tähän heidän syyhynsä vastaamme
Paavalin sanoilla: vähä hapatus kaiken taikinan hapattaa. Viisausopissa tuottaa vähänen
erehdys alussa suurimman erehdyksen loppupäätteessä. Samate kukistaa vähänen erehdys
autuusopissa koko opin. Sentähden on oppi
eroitettava mitä kauvimmaksi elämästä. Oppi
on Jumalan, ei meidän, me olemme ainoasti
kutsutut sen palvelioiksi. Sentähden emme saa
siitä piirtoakaan hellittää taikka muuttaa. Elämämme on omamme ja sen suhteen eivät saata
sakramentin riivaajat vaatia meiltä, mitä emme
tahtoisi ja mitä emme tahtoisi ja mitä meidän
ei tulisi otaksuakki, myöntää ja kärsiä, kuin
vaan oppi ja usko pidetään eheinä. Sillä opista
sanomme Paavalin kanssa aina: vähä hapatus
j. n. ed. Tässä emme vältä rahtuakaan. Oppi on
nimittäin suurretieden pisteen kaltainen, jota ei

käy jakaa, se on, johon ei saa lisätä eikä siitä
mitään vähetä. Elämä sitä vastaan on tosi pisteen kaltainen, jonka saattaa jakaa, ja jossa sopii aina jotain antaa myöden.
69. Vähin raiska silmissä karttaa silmää.
Sentähden on Saksalaisilla sananpartena sanoa
silmävoiteista: Nichts ist in die Augen gut (ei
mikään ole hyvää olemassa silmässä) ja Kristus sanoo: silmä on ruumiin valkeus. Koska
siis silmäs on yksinkertainen, niin myös
koko sinun ruumiis on valaistu y. m. Luukk.
11: 34, ja saman luvun 36 v.: jos koko sinun
ruumiis on valaistu, ja ei ole siinä yhtään pimiätä paikkaa, niin se tulee kokonansa valaistuksi. Tällä vertaelmalla Kristus ilmoittaa,
että silmän, se on, opin tulee olla suoraan puhtaan, selvän ja turmelemattoman, ilman vähintäkään pimeyttä, pilkkuakaan y. m.; ja apostoli
Jakob sanoo (2: 10), ei omasta hengestänsä,
vaan varmaankin yhtäpitäväisesti apostolein
opin kanssa, aivan kauniisti: joka rikkoo yhdessä, hän on vikapää kaikissa. Opin tulee
siis olla yhtäjaksoisen ja ympyriäisen sormuksen ilman halkeemaa. Jos sellainen ilmaantuu,
ei ole vähinkään sormus enää eheä y. m. Mitä
hyödyttää Juutalaisia uskonsa, että Jumala on
yksi ainoa, ja kaikkein kappalten Luoja, ja että
uskovat kaikki muut kappaleet ja hyväksyvät
koko raamatun pyhänä kirjana, kuin kieltävät
Kristuksen? Joka rikkoo yhdessä, hän on vikapää kaikissa.
70. Tämä paikka on siis tyysten tarkattava
vastoin niitä, jotka syyttömästi parjaavat meitä
rakkauden rikkojiksi koko kristikunnan suurimmaksi vahingoksi. Me olemme varmaan
valmiita pitämään rauhaa ja rakkautta kaikkein
kanssa, saate vaan jättävät meille uskon opin
eheänä ja täydellisenä. Jos emme sitä saa, turhaan vaativat meiltä rakkautta. Kirottu olkoon
rakkaus, joka pysytetään uskon opin hukkaamisella, joka kuitenki kaikkein täytyy välttää,
rakkauden, apostolin, taivaan enkelin y. m. He
tarpeeksi todistavat halvaksi arvaamalla tämän
asian, missä arvossa pitävät sanan majesteetin.
Jos uskoisivat sen Jumalan sanaksi, eivätpä
niin tekisi pilaa siitä, vaan kunnioittaisivat

suurimmalla kunnioituksella, ja uskoisivat sen
ilman väännehtimätä ja epäilemätä ja tietäisivät, että yksi ainoa Jumalan sana on kaikki, ja
että kaikki on yksi, niin tietäisivät myös, että
yksi uskon kappale on kaikki, että kaikki on
yksi, ja että kaikki hukattua yhden, menevät
vähittäin hukkaan. Sillä ne kaikki kuuluvat yhteen ja ovat juuri kuin siteellä yhteen kimppuun sidotut.
71. Antakaamme siis heidän ylistää sovintoa ja kristillistä rakkautta, me päin vastoin
ylistämme sanan majesteettiä ja uskoa. Rakkauden saatat paikassansa jättää oheen ilman
vaaraa, mutta et sanaa ja uskoa. Rakkauden
omaisuus on kärsiä kaikki, uskoa kaikki. Mutta
usko ei saa mitään kärsiä, ei ketään uskoa.
Rakkaus, joka kernaasti antaa myöden, uskoo
kaikki, antaa anteeksi ja kärsii kaikki, petetään
usein, mutta petettynäkään ei saa se siitä kuitenkaan mitään vahinkoa, jonka vahingoksi
taitaisit kutsua, se on, ei se kadota Kristusta.
Sentähden ei se pahene, vaan tekee hyvää taukoomata kiittämättömille ja mahdottomillekkin. Mutta autuuden asiassa, koska hurmahenget ihmiset opettavat valhetta ja erhetyksiä totuuden varjolla, ja pettävät monta, silloin ei
suinkaan käy harjoittaa rakkautta, eikä hyväksyä erhetystä. Sillä ei ole kysymystä hyvästä
työstä, joka menee hukkaan kiittämättömässä,
vaan tässä menee hukkaan sana, usko, Kristus,
ijankaikkinen elämä y. m. Sentähden jos kiellät
Jumalan yhdessä kappaleessa, olet hänen kieltänyt kaikissa, sillä Jumalaa ei käy jakaa moneen uskonkappaleeseen, vaan on kokonansa
jokaisessa erinäisessä kappaleessa ja vaan yksi
niissä kaikissa. Sentähden myös alati vastaamme sakramentin riivaajia, jotka meitä syyttävät
rakkauden panemisesta oheen, tällä Paavalin
lauseella: vähä hapatus hapattaa kaiken taikinan; niin myös: pilaa ei kärsi maine, usko,
silmä. Näitä olen sanonut monelle, vahvistaakseni meikäläisiä ja opettaakseni toisia, jotka
ehkä pahentuvat meidän lujuudestamme, eikä
luule meillä olevan tukevia ja painavia syitä
lujuuteemme. Älköön se siis meihin ollenkaan
sattuko, että he kehuvat niin palavasti harrasta-

vansa rakkautta ja sovintoa. Sillä joka ei rakasta Jumalaa ja hänen sanaansa, häntä ei hyödytä, mitä ja kuinka paljo hän rakastaa.
72. Paavali varottaa tällä lauseella sekä
opettajia että sanankuulioita, ei arvaamaan uskon oppia halvaksi eli mitättömäksi asiaksi,
josta mielemme mukaan saisimma lystiä lyödä. Se on auringon säde, joka taivaasta tulee,
valaisee, sytyttää ja johdattaa meitä. Mutta, samate kuin mailma ei voi kaikella viisaudellansa ja voimallansa taivuttaa eli vääristää taivaasta maahan päittäin tulevia auringon säteitä, niin ei taitta uskonkaan opista mitään pois
ottaa eli siihen lisätä, muutoin se päänänsä nurin väännetään.
10 v. Minä turvaan teihin Herrassa.
73. Ikään kuin sanoisi hän: tarpeeksi olen
varottanut, vahvistanut ja torunut teitä, jos
vaan muutoin tahdotte kuulla. Minä kuitenki
turvaan teihin Herrassa. Tässä syntyy kysymys, tokko Paavali teki siinä oikein, että sanoo
turvaavansa Galatalaisiin, semmenki kuin pyhät kirjat kieltävät turvaamasta ihmisiin. Sekä
usko että rakkaus turvaa (luottaa), mutta erillaiset ovat kumpasenkin silmämäärät. Usko
luottaa Jumalaan, sentähden ei se pety; rakkaus luottaa ihmisiin, sentähden se usein pettyy. Mutta rakkauden usko on nykyisessä elämässä niin välttämätön, että ei elämää mailmassa taida sitä paitsi olla. Sillä jollei ihminen
uskoisi toista eli luottaisi häneen, niin kummoinen olisi elämämme maan päällä? Kristityt
uskovat rakkauden kautta nopiammin, kuin tämän mailman lapset. Sillä hurskasten uskallus
ihmisiin on Hengen eli kristillisen uskon hedelmä. Siitä syystä Paavalikin turvasi langenneihin Galatalaisiin, mutta vain Herrassa,
ikään kuin sanoisi: sen verran turvaan teihin,
minkä verran Herra on teissä, ja te hänessä, se
on, minkä verran pysytte totuudessa. Ja jos te,
vieteltyinä saatanan palvelioilta, luovutte Herrasta, niin en minä enää turvaa teihin. Näin
saattavat hurskaatkin uskaltaa ja luottaa ihmisiin.

Ettet te toista mieltä ottaisi.
74. Opissa ja uskossa nimittäin, kuin minulla oletta kuulleet ja oppineet, se on, minä
turvaan teihin, ettet te vastaanota toista, minun
opistani erkanevaa oppia.
Mutta joka teitä eksyttää, hänen pitää
tuomionsa kantaman, olkaa kuka hän olisi.
75. Tällä lauseella Paavali ikään kuin tuomarina istuen tuomitsee väärät apostolit, kutsuen heitä sangen vihattavalla nimellä eksyttäjiksi, joita Galatalaiset kuitenkin pitivät hurskaimpina ja paljo jalompina opettajina kuin
Paavalin. Samallansa hän tahtoo tällä kauhialla
lauseella, jolla niin rohkiasti tuomitsee väärät
apostolit, yllyttää Galatalaisia välttämään heitä
vahingollisimpana myrkkynä, ikään kuin sanoisi: miksi kuultelette niitä hurttia, jotka eivät
opeta, vaan ainoastansa eksyttävät teitä? Oppi,
jota teille opettavat, on sula omaintuntoin eksyttäminen. Sentähden saavatki kadotuksensa,
olkoot kuinka jaloja tahtonsa. Näistä sanoista:
olkaan kuka hän olisi, ymmärretään vääräin
apostolein päältä katsoen olleen sangen jaloja
ja pyhiä miehiä, ja joku heistä suitti olla apostolein kuuluisia opetuslapsi, arvoisa ja kunnioitettu mies. Sillä suotta ei käytä Paavali
näin voimallisia ja merkitseviä sanoja. Samaan
suuntaan lausui hän 1: 8 myös, sanoen: ehkä
me taikka joku enkeli taivaasta saarnaisi
teille toisin evankeliumia, kuin me olemme
teille saarnanneet, se olkoon kirottu; ja varsin varmaan pahentui moni tästä Paavalin kiivaudesta suuresti ja ajatteli: miksi loukkaa
Paavali rakkautta? Miksi on hän niin itsepäinen näin turhassa asiassa? Miksi julistaa hän
niin äkkiä ijankaikkisen kadotuksen tuomion
niiden yli, jotka ovat Kristuksen palvelioita
yhtä hyvin, kuin hänkin? Tämä ei kuitenkaan
estä häntä, vaan kiroo ja tuomitsee suurimmalla visseydellä ja vakuudella ne, jotka turmelivat opin, vaikka päältä nähden ovat pyhiä, oppineita ja suuriarvoisia miehiä.
76. Samate pidämme meki seurakunnasta
ulos suljettuina ja kirottuina ne, jotka sanovat
uskonkappaleen Herran ruumiin ja veren sak-

ramentista epävissiksi, taikka tekevät väkistä
Kristuksen omille sanoille ehtoollisessa. Suurimmalla jäykkyydellä tahdomme kaikki uskonkappaleet, suuret ja pienet (vaikkei meidän
mielestämme yksikään ole pieni) olemaan
puhtaina ja visseinä. Ja tämä onki suuresti tarpeellinen. Sillä oppi on ainoa valkeutemme,
joka valaisee ja johdattaa meitä ja näyttää
meille tien taivaaseen, ja jos se jossaki osassa
on pilattu, niin täytyy sen kokonaisuudessansa
myöskin olla pilalla. Kussa näin tapahtuu, siellä ei auta rakkaus meitä. Me kyllä saatamme
tulla sakramentin riivaajain kanssa autuiksi ilman rakkautta ja sovintoa, vaan ei ilman puhdasta oppia ja uskoa. Muutoin pidämme kyllä
mielellä hyvällä rakkauden ja sovinnon niitä
kohtaan, jotka Jumalan sanan jälkeen ajattelevat meidän kanssamme yhtäläisesti kaikista
kristinopin uskonkappaleista. Niin, mitä meihin tulee, tahdomme pitää rauhan vihollistemmeki kanssa, ja rukoilla heidän puolestansa,
jotka tietämättömyydestä häpäsevät meidän
oppiamme ja vainoovat meitä; vaan ei niin niiden kanssa, jotka tietensä ja vastoin omaa tuntoansa turmelevat jonkun taikka usean kristinopin uskonkappaleen.
77. Ja tässä opettaa Paavali meitä omalla
esimerkillänsä olemaan itsepintaisia, koska
hän aivan halvan ja vääränkin asian tähden,
milliseksi se näkyi vääräin apostolein ja heidän
opetuslastensa mielestä (sillä kumpikin luuli,
edelliset oikein ja puhtaasti opettavansa, jälkimäiset oikein ja raamattuin jälkeen uskovansa), kuitenki niin varmaan ennalta sanoo heidän saavan kantaa tuomionsa. Josta syystä
myös, niinkuin usein olen varottanutkin, oppi
on tyysten eroitettava elämästä. Oppi on taivas, maa on elämä. Elämässä on syntiä, erhetyksiä, saastaisuutta ja viheliäisyyttä ja paljo
vaivaa. Siinä rakkaus silmänsä painakoon umpeen, kärsiköön, petettäköön, uskokoon, toivokoon, kantakoon kaikki. Siinä olkoon anteeksi
antamisella täysi valta, kuin ei vaan syntiä ja
erhetystä puolusteta. Mutta niinkuin opissa ei
saa olla erhetystä, niin ei se tarvitse anteeksi
antamustakaan. Oppia ja elämää et saata siis

vertailla keskenänsä. Yksi ainoa piirto opissa
on suurempi, kuin taivas ja maa. Sentähden
emme salli sitä vähemmässäkään asiassa turmeltavan. Mutta erhetyksille elämän suhteen
osaamme hyvin ummistaa silmämme. Sillä
niinkuin meki jokapäivä erehdymme elämässä
ja käytöksessä, ja kaikki pyhätkin erehtyvät,
jonka he vakaasti tunnustavatki Herran rukouksessa ja uskon tunnustuksessa. Mutta oppimme on, Jumalan kiitos, puhdas, ja kaikki
uskomme kappaleet ovat lujasti perustetut pyhään raamattuun. Nepä perkele mielellänsä
saastuttaisi ja kukistaisi. Sentähden hyökää
hän kimppuihimme niin viekkaasti tällä kiiltosyyllä: ei saa loukata seurakunnan rakkautta ja
sovintoa.
11 v. Mutta jos minä vielä, rakkaat veljet, ympärileikkausta saarnaan, minkä tähden minä siis vainoa kärsin? Ja niin olisi
ristin pahennus hävinnyt.
78. Ei Paavali jätä mitään koettamata palauttaaksensa Galatalaiset. Sentähden ottaa hän
todistuksen omasta esimerkistänsä. Hän sanoo:
minä nostin vastaani ylimäisten pappein, kansan vanhinten ja koko kansani katkerimman
kiukun ja vainon, että riisuin ympärileikkaukselta vanhurskauden. Jos olisin vanhurskauden
sille omistanut, olisivat Juutalaiset olleet vainoomata minua, olisivatpa kiittäneetki minua
ja palavasti rakastaneet. Nyt kärsin vainoa,
kuin, peräyttäen lain ja ympärileikkauksen,
saarnaan Kristuksen evankeliumia ja uskon
vanhurskautta. Väärät apostolit päin vastoin,
päästäksensä rististä ja tässä Juudan kansan
katkerasta kiukusta, saarnaavat ympärileikkausta, ja voittivat niin itsellensä Juutalaisten
suosion ja säilyttivät heidän ystävinänsä. Samate myös 6: 12, ne teitä ympärileikkaukseen vaativat y. m. Myös senki mielellänsä tekisivät, ett'ei pakanain ja Juutalaisten välillä
olisi yhtään eripuraisuutta, vaan suurin rauha
ja sovinto. Mutta se ei menesty vahinkoa saattamata uskon opille, joka on ristin oppi ja
täynnä pahennuksia. Sentähden koska hän sanoo: jos minä vielä ympärileikkausta saarnaan, minkätähden minä siis vainoa kärsin?

Niin olisi ristin pahennus hävinnyt; niin tahtoo hän sillä ilmoittaa, että se olisi suurin mielettömyys ja sopimattomuus, jos ristin pahennus lakkaisi. Samoin puhuu hän 1 Kor. 1: 17
sanoen: Kristus lähetti minun evankeliumia
saarnaamaan, ei sanan viisaudella, ettei
Kristuksen risti turhaan menisi, ikään kuin
sanoisi: en tahtoisi mielelläni, että pahennus ja
Kristuksen risti katoisi.
79. Tässä joku sanonee: kristityt ovat siis
roima hulluja, jotka mieltä mielin antauvat
vaaroihin. Sillä eivät saarnallansa muuta matkaan saata, vaan vetävät niskoillensa vihan ja
kiukun ja synnyttävät pahennuksia. Tämähän
on, kuten sanotaan, nähdä suotta vaivaa ja etsiä paljasta vihaa palkaksensa. Paavali sanoo:
se asia ei ollenkaan pahenna taikka eksytä
meitä, vaan ainoasti tekee rohkeiksi, ja käskee
hyvin odottamaan onnellista menestystä ja
seurakunnan lisääntymistä, joka ristin alla kukoistaa ja kasvaa. Sillä seurakunnan pään ja yljän, Kristuksen, tulee hallita vihollistensa keskellä. Ps. 110: 2. Päin vastoin, koska risti, hirmuvaltain ja väärä-oppisten raivo on pois, ja
pahennukset ovat lakanneet ja, perkeleen varjellessakaan huonettansa, kaikki on rauhassa,
on se varmin merkki siitä, että puhdas Jumalan
sanankin oppi on pois. Sen huomasi myös
Bernhardus, joka sanoo seurakunnan tilan silloin parhaammaksi, koska saatana kaikkialta
ahdistaa sitä väkirynnäköllä ja kavaluudella,
mutta silloin sanoo hän sen pahimmaksi, koska
se elää parhaimmassa rauhassa, ja sovittaa tähän kauniisti, mutta aivan rohkiasti Hiskiaan
ylistysvirrestä lauseen (Ef. 38: 17) ikään kuin
sanoisi seurakunta levon ja rauhan aikana:
”katso, rauhassa on katkeruuteni katkerin.”
Paavalin mielestä on se vissein todistus siitä,
ettei siellä ole evankeliumia, kussa sitä rauhassa saarnataan. Mailma päin vastoin pitää sen
vissimpänä merkkinä siitä, että evankeliumi on
villi-oppi ja kapinallinen saarna, kuin se näkee
evankeliumin saarnasta syntyvän kauheita kapinoita, muljauksia, pahennuksia, lahkoja y. m.
Näin pukeuu Herra Jumala perkeleen pukuun,
ja perkele Jumalan pukuun; ja Jumala tahtoo,

että tuntisimme hänen perkeleen puvussa ja
hyljäisimme perkeleen Jumalan puvussa.
80. Ristin pahennus taitaan ymmärtää
kahdella tavalla (active ja passive). Risti seuraa kohta sanan oppia niinkuin Ps. 116: 10 sanotaan: minä uskon, sentähden minä puhun,
mutta minä sangen vaivataan. Mutta kristittyin risti on vaino ja häpiä, jota he kenenkään
surkuttelemata kärsivät, ja sentähden tuottaa se
suuren pahennuksen. Ensin he kärsivät niinkuin pahimmat pahantekiät, niinkuin profeetta
Esaias ennustaa Kristuksesta (58: 12) sanoen:
Hän oli luettu pahantekiäin sekaan. Sitte on
tapana lievittää ryövärein, varasten y. m., rangaistuksia, ja ihmiset heltyvät säälimään heitä,
siinä ei ole pahennus yhdistettynä rangaistuksen kanssa. Päin toisin mailma, kuin hän pitää
kristityt vahingollisimpina ihmisinä, niin ei ole
hänen mielestänsä yksikään rangaistus oikein
sovelias heidän pahaintekoinsa jälkeen, eikä
tunne sentähden vähintäkään säälimistä heitä
kohtaan, vaan saattaa heille häpiällisimmän
kuoleman, ja luulee siitä niittävänsä kahdenkertaisen hyödyn, ensin tottelevansa Jumalaa,
jos tappaa heidän, toiseksi toivoo entisellensä
saattavansa yleisen rauhan, kuin on surmannut
nämät myrkylliset ihmiset. Sentähden on risti
ja hurskasten kuolema täynnä pahennuksia.
Mutta älkäämme olko tässä häpäsevästä asiasta millänsäkkään, sanoo Paavali, ja älkäämme
surko jos pahennus ja Kristuksen risti kauvanki rasittaisi, vaan se pikemmin vahvistakoon
teitä, sillä näiden kestäessä on kristillisyys parhaillaan.
81. Samoin lohduttaa Kristuskin omiansa
Mth. 5: 11, 12, autuaat olette te, koska he
pilkkaavat ja vainoovat teitä, ja puhuvat
kaikkinaista pahuutta teitä vastaan, valhetellen minun nimeni tähden. Iloitkaat ja riemuitkaat, sillä teidän palkkanne on suuri
taivaissa; sillä näin he vainosivat profeettaita, jotka teidän edellänne olivat. Tätä iloa ei
salli kristitty riistää itseltänsä. Sentähden en
mielelläni soisi, että paavi, pispat, ruhtinaat ja
hurmahenget olisivat sovinnossa meidän kanssamme. Sillä sellainen sovinto olisi varma

merkki siitä, että olemme kadottaneet oikian
opin. Lyhyesti: seurakunnan täytyy kärsiä vainoa, koska hän evankeliumia puhtaasti opettaa.
Sillä evankeliumi saarnaa Jumalan laupiutta ja
armoa, ja paljastaa perkeleen ilkeyden ja kavaluuden, kuvaa hänen oikiassa karvassaan, riisuu häneltä majesteetin ja kunnian, jolla hän
petti koko mailman; se on, evankeliumi osottaa kaikellaiset Jumalanpalvelukset, uskonnot,
ihmisten miettimät säädyt, samate myös, naimattomuuden, ruokain y. m., säännöt, joilla ihmiset muka mielivät ansaita itsellensä synteinsä anteeksi saamisen ja ijankaikkisen elämän,
olevan varsin jumalattomia kappaleita ja perkeleen opetuksia. Ei sentähden muu mikään
niin härsytä perkelettä, kuin evankeliumin
saarna. Sillä evankeliumi riisuu häneltä Jumalan kunnian, ja tuo hänen semmoisena valkeuteen, kuin hän totisesti onkin, nimittäin perkeleenä, eikä Jumalana. Mahdoton on sentähden
välttää ristiä evankeliumin kukostaessa, taikka
ei ole varmaan perkelettä oikein kohdattu,
vaan ainoastansa vähä satutettu. Mutta jos hän
kohdataan, niin ei hän suinkaan lepää, vaan rupee kauhiasti rajuamaan ja kaikkia häiritsemään.
82. Älkööt kristityt sentähden pahentuko
eli hämmästykö (jos muutoin tahtovat säilyttää
sanan puhtaana), jos kohta näkevät perkeleen
irrallansa rajuavan, koko mailman kapinoitsevan, tirannit kiukuitsevan, lahkoja nousevan,
vaan varmaan tietäkööt, semmoiset olevan, ei
kauhistuksen, vaan ilon merkkejä, niinkuin
Kristus selittää: iloitkaat ja riemuitkaat y. m.
Math. 5: 11. Kaukana olkoon, että ristin pahennus poistettaisiin, joka tapahtuisi, jos saarnaisimme, mitä tämän mailman ruhtinas ja hänen jäsenensä mielellään kuulisivat, nimittäin
töiden vanhurskautta. Silloinpa meillä toki olisi perkele laupias, mailma ystävällinen, paavi
ja ruhtinaat armollisia. Mutta kuin ylistämme
Kristuksen kunniaa ja hyviä töitä, niin vainoavat meitä, ja riistävät meiltä tavarat ja ruumiit.
12 v. O joska ne eroitettaisin, jotka teitä
hukuttelevat.
83. Onko se apostolille soveliasta, kutsua

väärät apostolit häiritsiöiksi, tuomita heitä ja
antaa heidän perkeleen haltuun, ja vielä rukoillakkin heitä vastaan, että he varsin revittäisiin
juurinensa ylös ja hukkuisivat, sehän on kokonansa sadatella? Minun luulteni lyö Paavali
tässä leikkiä ympärileikkauksesta, ikään kuin
sanoisi: he pakottavat teitä ympärileikkauttamaan itseänne, oi jospa he poisleikattaisiin.
Tästä syntyy kysymys, jos kristitty saa sadatella. Saa kyllä, mutta ei aina eikä mistä syystä
hyvänsä. Koska siksi on tullut, että sinua vaaditaan kiroomaan sanaa eli häpäsemään oppia
ja seuraavasti itse Jumalaa, silloin käännä asia
toisin ja sano: siunattu olkoon Jumala ja hänen
sanansa, ja kirottu olkoon kaikki, paitsi sana ja
Jumala, olkoon apostoli, taikka taivaan enkeli.
Samate sanoi hän ennen 1 luv. 8 v.: ehkä me
taikka joku enkeli taivaasta y. m. Olkoon kirottu. Tästä näemme, kuinka suureksi Paavali
katsoo vähääkin hapatusta, että tohtii kirota
vääriä apostoleitakin, jotka kuitenkin olivat arvoisia ja kuuluisia miehiä. Ei sovi siis meidänkään pitää hapatusta opissa halpana, ei näöltänsä vähäistäkään, sillä siitä voisi syntyä, että
totuus ja autuus vähittäin kadotettaisiin ja Jumala kiellettäisiin. Sillä jos sana on vääristetty
ja seuraavasti Jumala kielletty ja häväisty, ei
ole enää autuudesta toivoa. Mutta jos meitä häväistään, kirotaan ja tapetaan, niin elää vielä
Hän, joka voi herättää meidän kuolleista ja vapahtaa kirouksesta, kuolemasta ja helvetistä.
84. Oppikaamme siis korottamaan ja ylistämään sanan majesteettiä ja arvoa. Sillä asia
ei ole turha, niinkuin hurmahenget nyt luulevat, vaan yksi ainoa piirto on taivasta ja maata
suurempi. Tässä asiassa ei käy siis ollenkaan
pitää lukua rakkaudesta ja sovinnosta, vaan
tässä käytämme tuomarivaltaa, se on, me kiroomme ja tuomitsemme kaikki, jotka vähimmässäkin asiassa turmelevat eli loukkaavat Jumalan sanan majesteettiä, kuin vähäki hapatus
hapattaa kaiken taikinan. Mutta jos jättävät
meille sanan eheänä ja loukkaamattomana,
olemme valmiita ei ainoasti pitämään rakkautta ja sovintoa heidän kanssansa, vaan tarjoomaan itsemme heille palvelioiksikin ja kaikkia

tekemään. Jollei, niin hukkukoot ja syöstäkööt
helvettiin, he itse, ja koko mailmaki, hurskaat
ja jumalattomat, ainoastansa Jumala jääköön.
Kuin hän jää, niin jää autuus, ja hurskaat jäävät.
85. Paavali tekee siis oikein, että hän kiroo
näitä eksyttäjiä, ja lausuu heidän kirotuiksi oppinensa ja tekoinensa ja että hän toivottaa, että
he eroitettaisiin elämästä, ja semmenkin seurakunnasta, se on, ett'ei Jumala hallitsisi ja menestyttäisi heidän oppiansa ja töitänsä. Ja tämmöisen tuomion p. Henki julisti heistä Paavalin kautta. Samalla tavalla Pietariki kiroo Simonia, Ap. T. 8: 20, sanoen: sinun rahas olkoon sinun kanssas kadotuksessa. Semmoisia kirouksia vietteliöitä vastaan tavataan usein
raamatussa, eritoten Psalmeissa, niinkuin 55:
16, langetkoon kuolema heidän päällensä, ja
he menkään elävänä alas helvettiin; samate:
joska jumalattomat palaisit helvettiin (Ps. 9:
18).
86. Paavali on nyt tähän saakka sangen jalosti ja vahvasti tukenut vanhurskauttamisen
oppia. Sitte hän, ett'ei mitään puuttuisi, on siellä ja täällä sekoittanut väitteeseensä nuhteita,
kiitoksia, varotuksia, uhkauksia y. m. Lopulta
hän asetti itsensä esikuvaksi, sanoen kärsivänsä vainoa tämän opin tähden, varottaen sillä
kaikkia hurskaita, ei pahentumaan ja pelkäämään, jos evankeliumin aikana näkevät nousevan kapinoita, pahennuksia, lahkoja y. m.,
vaan pikemmin iloitsemaan ja riemuitsemaan.
Sillä jota ankarammin mailma rajuaa evankeliumia vastaan, sitä enemmin se menestyy.
87. Tämä olkoon siis meillekki nyt otollisin lohdutus. Sillä tietysti ei vihaa eikä vainoo
mailma meitä minkään muun tähden, kuin sentähden, että tunnustamme evankeliumin totuutta. Ei se voi syyttää meitä varkaiksi, huorintekiöiksi, murhaajiksi y. m., vaan tätä yhtä se
meissä kammoo, että opetamme Kristusta oikein ja puhtaasti, ja ettemme lakkaa puoltamasta totuutta. Varmaan siis tiedämme oppimme pyhäksi ja jumalalliseksi siitä, että mailma
sitä niin katkerasti vihaa. Muutoin ei ole mailmassa yhtään niin jumalatonta, tyhmää, nau-

rettavaa ja turmiollista oppia, jota ei mailma
mieluisesti vastaanottaisi, rakastaisi ja puolustaisi. Sitte se myös kunnioittaa, suosii, kehuu
ja tekee kaikkia sellaisen opin opettajain hyväksi. Mutta yksin jumalisuuden, elämän ja
autuuden oppia ja opettajia se kammoo ja kaikin tavoin pilkkaa. Tästähän siis on ihan selvä,
että mailma vihaa meitä ainoastansa sanan tähden. Koska siis vastustajamme moittivat meitä
siitä, että opistamme syntyy paljaita sotia, kapinoita, pahennuksia, lahkoja ja epälukuisia
onnettomuuksia, niin vastanemme: siunattua
päivää, jona meidän suodaan sellaisia nähdä. –
Mutta onhan koko mailma sekasin. Niin pitääkin olla, sillä jollei mailma häirintyisi, ja perkele niin rajuaisi ja seuhkoisi, ei olisi meillä
puhdasta oppia, josta juuri sellaiset kapinat ja
mellastukset tulevat. Minkä te siis pahana pidätte, sen pidämme parhaimpana etuna.
Oppi hyvistä töistä.
88. Tästä käsin seuraa varotuksia ja käskyjä hyviin töihin. Sillä apostoleilla on tapana,
uskoa opetettuansa ja omiatuntoja neuvottuansa, lisätä varotuksia, kehoittaaksensa uskovaisia keskenänsä rakkauden töiden harjoitukseen, jonka opin osan järkikin joinkin määrin
ymmärtää ja opettaa, vaan uskonopista se ei
ensinkään tiedä. Ettei siis kristillinen oppi näkyisi hyviä tapoja hävittävältä ja sotivalta
maallisen hallituksen sääntöjä vastaan, neuvoo
apostoli myös hyvistä tavoista ja kunniallisesta
ulkonaisesta elämästä, rakkaudesta, sovinnosta
y. m. Ei voi siis mailma syystä syyttää kristityitä hyväin tapain hävittämisestä, yhteisen
rauhan, kunniallisuuden y. m. häiritsemisestä,
kuin juuri he opettavat hyviä tapoja ja kaikkia
avuja paremmin, kuin järjen viisaat ja maallinen esivalta. Kristityt opettavat myös uskoa.
13 v. Sillä te, rakkaat veljet, oletta
vapauteen kutsutut, ainoasta karttakaat,
ettette salli sen vapauden lihalle tilaa antaa, vaan palvelkaat rakkaudessa toinen
toistanne.
89. Ikään kuin sanoisi: te olette nyt, Kristuksen kautta, saaneet vapauden, se on, omantunnon suhteen ja Jumalan silmissä olette yli

lain, olette onnelliset ja autuaat, Kristus on elämänne. Sentähden eivät lakikaan, synti, kuolema, vaikka teitä peljättävät, voi kuitenkaan vahingoittaa eikä epäilykseen pakottaa. Tämä vapautenne on jalo ja arvaamaton. Nyt tulee teidän ahkeraan karttaa, ettette salli sen vapauden
lihalle tilaa antaa. Tämä pahe on sangen salainen, ja kaikkein häijyin, jonka saatana uskonoppia vastaan herättää, että hän monessa
kohta muuttaa tämän vapauden, jolla Kristus
meidän vapahti, lihalliseksi vapaudeksi. Samaa
Juudaskin epistolassansa, 4 v., valittaa, sanoen:
muutamat ihmiset ovat luikahtaneet sisälle,
jotka meidän Jumalamme armon vetävät
haureuteen. Sillä ei liha ollenkaan ymmärrä
armon oppia, sitä, sanon minä, etteivät työt
vanhurskauta, vaan yksin usko, ja ettei lailla
ole oikeutta meihin. Koska se siis kuulee tätä
oppia, kääntää se sen haureuteen ja ajattelee
näin: jos olemme ilman lakia, niin elänemme
siis mieltämme myöden, älkäämme tehkö hyvää, auttako köyhiä, saaten kärsikö mitään pahaa. Sillä eipähän ole yhtään lakia, joka vaatisi
eli velvottaisi meitä.
90. Tässä on siis vaara tarjonna molemmilta puolilta, toinen on kuitenkin toista keviämpi. Jollei armoa eli uskoa saarnata, ei tule kukaan autuaaksi, sillä usko yksin vanhurskauttaa ja autuuttaa. Toisappäin, jos uskoa taas
saarnataan, niinkuin sitä pitääkin saarnattaman, niin käsittää suurempi osa ihmisiä uskon
opin lihallisesti ja tekee hengen vapaudesta lihan vapauden. Tämän näet nyt kaikissa elämän
säädyissä niin ylhäisissä kuin alhaisissa. Kaikki kerskaavat itseänsä evankeliumista, kerskaavat kristillisestä vapaudesta, mutta noudattavat kuitenki sillä välin omia himojansa ja
kääntyvät ahneuteen, hekumaan, ylpeyteen,
kateuteen y. m. Ei kukaan tee virkaansa uskollisesti, ei kukaan palvele toista rakkauden
kautta y. m. Tämä sopimattomuus saattaa minun välistä niin kärsimättömäksi, että usein
toivon, että sellaiset porsaat, jotka jaloin tallaavat päärlyjä, vielä olisivat paavin hirmuvallan
alla. Sillä mahdoton on, hallita tätä Gomorran
kansaa rauhan evankeliumilla.

91. Sitte emme tee mekään, sanan opettajat, nyt totuuden valossa virkaamme niin suurella ahkeruudella, kuin sitä teimme ennen tietämättömyyden pimeydessä. Sillä jota vissemmät olemme tästä Kristuksen meille ansaitsemasta vapaudesta, sitä laiskemmat ja hitaammat olemme viljelemään sanaa, rukoilemaan,
tekemään hyvää, kärsimään pahaa y. m., ja
jollei saatana kiusaisi meitä sisällisesti hengellisillä kiusauksilla ja ulkonaisesti vihollisten
vainolla, ja myös meikäläisten lasteella ja kiittämättömyydellä, niin tulisimme varsin suruttomiksi, huolettomiksi ja kaikkiin hyviin töihin
kelpaamattomiksi, ja kadottaisimme niin vähittäin Kristuksen tuntemisen ja uskon, jättäisimme sanan palveluksen, ja etsisimme lihalle leutoisampaa elämää. Sitä jo rupeekin sangen
moni meistä tekemään siitä syystä, etteivät sanan palveliat taida työstänsä saada elatusta ja
enin sentähden, että heitä häpiällisimmästi
kohtelivat ne, jotka he evankeliumin saarnan
kautta vapahtivat paavin hirveästä orjuudesta.
Nämät jättävät köyhän ja häväistyn Kristuksen
ja kietoontuvat nykyisen elämän toimiin ja palvelevat vatsaansa, eikä Kristusta, mutta mitä
siitä hyötynevät, sen aikanansa saavat nähdä.
92. Koska siis tiedämme perkeleen enimmästi väijyävän meitä, joilla on sana (muut
hän mieltänsä myöden pitää vankeinansa), ja
toden tiestä pyytää ryöstää meiltä tätä hengen
vapautta taikka kumminkin saattaa meitä kääntämään sen haureuteen, sentähden suurimmalla
ahkeruudella ja huolella opetamme ja varotamme Paavalin esimerkkiä seuraten meikäläisiä,
etteivät katsoisi tätä hengen vapautta, jonka
Kristus kuolemallansa ansaitsi meille, lahjoitetuksi meille sitä varten, että antaisimme lihalle
tilaa, taikka pitäisi sitä, niinkuin Pietari (1 Ep.
2: 16) sanoo, pahuuden peitteenä, vaan että
toinen palvelisi toistansa rakkauden kautta.
Etteivät siis kristityt, niinkuin sanoimme, väärinkäyttäisi vapauttansa, laskee Paavali heidän
lihansa orjuuteen lain kautta keskinäisestä rakkaudesta, joten hurskaat muistakoot omassa
tunnossansa olevansa Jumalan edessä vapaita
lain kirouksesta, synnistä ja kuolemasta Kris-

tuksen tähden, mutta ruumiinsa suhteen orjia.
Tässä tulee toisen palvella toista rakkaudessa.
Jokainen ahkeroikoon siis uskollisesti toimittamaan virkansa töitä ja, kussa ikänä sopii, auttamaan lähimmäistänsä. Sitä vaatii Paavali
meiltä näillä sanoilla: palvelkaat rakkaudessa toinen toistanne, sillä ne sanat eivät salli
pyhäin olevan lihan jälkeen vapaita, vaan laskevat heidän orjuuteen.
93. Mutta tätä oppia keskinäisestä rakkaudesta ei taitta tyrkyttää ja terottaa lihallisiin ihmisiin. Kristityt ovat tässä asiassa mielellänsä
kuuliaisia. Toiset, koska tätä vapautta saarnataan, ajattelevat kohta: jos olen vapaa, niin
saan tehdä, mitä tahdon. Tämä on minun tavaraani, miksen saisi ottaa siitä niin kallista hintaa, kuin suinkin? Niin myös: koskei meille
anneta autuutta hyväin töiden tähden, miksi
sitte antaisimme jotain köyhille? He rohkeimmasti pudistavat pois tämän lihalle säädetyn
ikeen ja orjuuden ja kääntävät hengen vapauden lihan vallattomuudeksi ja hempeydeksi.
Näille suruttomille ylönkatsojille varmaan julistamme (vaikk'eivät usko, vaan nauravat
meitä), että he, jos käyttävät ruumistansa ja tavaroitansa oman mielensä jälkeen (kuten varmaan tekevät, kuin eivät auta köyhiä, eivät
anna lainaksi, vaan pettävät veljiänsä asioissa,
oikein ja väärin kokoon käärivät), että he, sanon minä, eivät ole vapaita, vaikka siitä kuinkaki kerskaisivat, vaan että ovat kadottaneet
Kristuksen ja vapauden, ja ovat perkeleen orjia, ja kristillisen vapauden nimellä seitsemän
kertaa pahempia, kuin paavin hirmuvallan alla.
Sillä perkele, joka oli ajettu ulos, on tullut takasin heihin seitsemän itseänsä pahempaa henkeä muassansa. Sentähden ovat heidän viimeiset työnsä pahemmat kuin ensimäisensä.
94. Jumalan käskystä saarnaamme evankeliumia, joka julistaa kaikille ihmisille, ainoastansa uskovat, lahjaksi Kristuksen tähden vapauden laista, synnistä, kuolemasta, Jumalan
vihasta y. m. Ei ole meidän huomassamme ja
vallassamme salata ihmisiltä tätä jo evankeliumin kautta yleisesti levitettyä vapautta taikka
taas tyhjään tehdä sitä, kuin Kristus on sen

meille lahjoittanut ja ansainnut, emmekä voi
liion pakottaa noita sikoja, jotka täyttä laukkaa
syökseyvät lihalliseen vallattomuuteen, palvelemaan ruumiillansa ja tavaroillansa muita.
Sentähden teemme, mitä voimme, tietysti neuvomme heitä ahkerasti sitä tekemään. Jollemme näillä varotuksilla saa mitään aikoin, niin
uskomme asian Jumalan haltuun. Hän on aikansa kurittava ylönkatsojia vanhurskailla rangaistuksilla. Sillä välin lohduttaa se meitä, ettei
työmme ja ahkeruutemme mene hurskaissa
mitättömiin, joista varmaan monta meidän palveluksemme kautta on tullut temmatuksi perkeleen orjuudesta ja siirretyksi tähän hengen
vapauteen. Nämät harvat, jotka tuntevat hengen vapauden kunnian, ja ovat valmiita palvelemaan rakkaudessa muita, ja tietävät lihan jälkeen olevansa veljeinsä velvollisia, saattavat
meille suuremman ilon, kuin niiden epälukuinen joukko, jotka tätä vapautta väärinkäyttävät, voi murehduttaa meitä.
95. Paavali käyttää hyvin selkeitä ja omituisia sanoja sanoessaan: te oletta, veljeni, vapauteen kutsutut. Tätä ett'ei kukaan uneksisi
lihalliseksi vapaudeksi, selittää hän, millaista
vapautta tarkoittaa, sanoen: ainoastansa ettet
te salli sen vapauden lihalle tilaa antaa,
vaan palvelkaat rakkaudessa toinen toistanne. Jokainen kristitty tietäköön siis Kristuksen
asettaneen hänen omantunnon puolesta lain,
synnin, kuoleman y. m. herraksi, niin ett'ei
niillä ensinkään ole hänessä oikeutta. Tietäköön myös ruumiinsa velvoitetuksi tähän ulkonaiseen orjuuteen, palvelemaan lähimmäistänsä rakkaudessa. Jotka nyt toisin ymmärtävät
kristillisen vapauden, ne nautitsevat evankeliumin etuja kadotukseksensa, ja ovat kristityn nimellä pahempia epäjumalan palvelioita, kuin
paavin alla olivatkaan. Nyt Paavali rupee selittämään kymmenestä käskystä, mitä on palvella
rakkaudessa.
14 v. Sillä kaikki laki yhdessä sanassa
täytetään nimittäin: rakasta lähimmäistäs
niinkuin itsiäs.
96. Paavali, perustettuansa kristillisen
opin, rakentaa tälle perustukselle kultaa, ho-

piata ja kalliita kiviä. Mutta perustus ei ole
muu, kuin Jesus Kristus eli Kristuksen vanhurskaus, niinkuin hän 1 Kor. 3: 11 sanoo.
Semmoiselle perustukselle hän nyt rakentaa
hyviä töitä ja juuri hyviä, jotka kaikki hän sulkee tähän lyhyeseen käskyyn: rakasta lähimmäistäs niinkuin itseäs. Ikään kuin sanoisi:
kuin nyt käsken teitä rakkauden kautta palvelemaan toinen toistanne, niin tarkoitan samaa,
kuin lakikin 3 Mos. 19: 18 sanoo: ”rakasta lähimmäistäs niinkuin itseäs.” Tämä nyt on oikein selittää raamattua ja Jumalan käskyjä. Se
ajatus, joka järkiniekoilla on rakastamisesta,
on varsin kuiva ja tyhjä. Sillä rakastaa, sanovat
he, ei ole mitään muuta, kuin suoda jollekulle
hyvää, eli: rakkaus on sielussa asuva omaisuus, jolla ihminen tuottaa esiin sen sydämmen
liikutuksen eli vaikutuksen, joka kutsutaan hyvää suomiseksi. Mutta tämä on ihan tyhjä ja
laiha kuori, niin sanoakseni, ilman lihaa ja siis
myös työhön ryhtymätön. Paavali taas sanoo,
että rakkauden tulee olla palvelian, ja ettei se
ole rakkaus, jollei se palvele.
97. Mutta opettaessaan rakkaudesta pistelee hän samallansa salaa vääriä opettajia, joihin hän tähtää nuolensa, heitä vastaan puolustaaksensa ja vahvistaaksensa oppinsa myös hyvistä töistä, ikään kuin sanoisi: tähän asti olen
opettanut teitä, Galatalaiset, oikiassa ja hengellisessä elämässä, nyt opetan teitä hyvistä töistäki, ja tätä teen sentähden, että oppisitte tuntemaan nuot naurettavat ja lapselliset seremoniat, joita väärät apostolit ainoastansa teroittavat, paljo halvemmiksi rakkauden töitä. Sillä
kaikkein jumalattomain opettajain ja hurmahengein tyhmyys ja raivo on sellainen, etteivät
ainoasti jätä totista perustusta ja puhdasta ja
tukevaa oppia, vaan taika-uskossansa rippuen
eivät mainitse mitään oikeista hyvistä töistä, ja
rakentavat sentähden perustuksen päälle, niinkuin Paavali 1 Kor. 3: 12, sanoo, ainoastansa
puita, heiniä ja korsia. Niin eivät opettaneet
väärät apostolit, jotka olivat töitten kiivaimpia
puolustajia, eikä vaatineet tekemään rakkauden töitä, että kristittyin tulee rakastaa toinen
toisiansa, olla valmiita tarvittaissa auttamaan

lähimmäistänsä, ei ainoasti tavaroillansa, vaan
myös koko ruumiillansa, se on, kielellä, kädellä, sydämmellä ja kaikilla voimilla; vaan he
vaativat ainoasti ympärileikkauttamaan itseänsä, pitämään päiviä, uusia kuita y. m. Ja muita
hyviä töitä eivät osanneet he opettaakkaan, sillä kuin perustus, Kristus, revitään maahan ja
uskonoppi pimitetään, on mahdotonta, että sitte vielä jäisi jäljille oikeaa mieltä hyvistä töistä, ja että niitä harjoitettaisiin ja toimitettaisiin.
Sillä koska puu on otettu pois, ovat hedelmätkin otetut pois.

meltu ja pimitetty, ett'ei se ymmärrä tätä myötäsyntynyttä tuntoa, eli jos hän, Jumalan sanasta muistutettuna, ymmärtääki sen, niin hän kuitenki tietensä (niin suuri on saatanan valta)
ylenkatsoo ja hyljää sen. Tähän yhtyy vielä tämäki pahe, että perkele niin pimittää kaikki itsevanhurskaat ja lahkolaiset, että he, ohimennen opin totisista hyvistä töistä, terottavat
muutamia lapsellisia tapoja eli muutamia kummallisia töitä, joita itse miettivät. Näitä uskosta
tietämätön järki ylistää ja niihin ihmeeksi mielistyy.

98. Samoin hassuttelevat vieläki lahkolaiset opissa hyvistä töistä. Heidän opettamansa
työt ovat siis välttämättömästi hurjia ja tyhmiä.
He hävittivät Kristuksen, hakkasivat puun ja
kukistivat perustuksen, sentähden rakentavat
sannalle ja taitavat sille rakentaa ainoasti puita,
heiniä ja korsia. Mainiosti tosin osottelevat
rakkautta, nöyryyttä y. m., vaan ei työssä ja totuudessa, vaan, niinkuin Johannes sanoo, 1 Ep.
3: 18, he rakastavat ainoasti sanalla ja kielellä.
He osottelevat suurta pyhyyttä, ja sellaisella
pyhyyden muodolla he pettävät ihmisiä, niin
että päättävät heidän työnsä olevan mainioita
ja Jumalalle otollisia. Mutta jos asetat ne sanan
valkeuteen, niin havaitset, että ne ovat paljaita
tyhjiä lörpötyksiä naurettavista ja mitättömistä
asioista, jotka koskevat paikkaa, aikaa, vaatteita, personain muodon katsomista y. m. Hurskasten opettajain täytyy sentähden yhtä ahkerasti terottaa oppia hyvistä töistä, kuin uskonkin oppia. Sillä kumpasellenkin on saatana vihainen ja vainoo ankarimmin. Usko on kuitenkin ensin istutettava; sillä paitsi sitä on mahdoton ymmärtää, mikä hyvä työ on, mitä Jumalalle kelpaa.

100. Niin tekivät ihmiset paavikunnassa
suurimmalla ilolla, ahkeruudella, hehkulla ja
kustannuksella sellaisia tyhmiä ja tyhjiä töitä,
joita ei Jumala käske eikä vaasi. Samallaisen
innon tyhjin näemme vieläki lahkolaisissa ja
heidän opetuslapsissaan, semmenki kasteenkertojissa. Meidän seurakunnissamme, kussa
ahkerimmasti terotetaan oikiaa oppia hyvistä
töistä, hallitsee, ihmeeksi kyllä, toimettomuus
ja uneliaisuus. Jota enemmän neuvomme ja
kehoitamme ihmisiä tekemään hyvää, harjoittamaan keskinäistä rakkautta, hyljäämään vatsan suru y. m., sitä laiskemmaksi ja kylmemmiksi tulevat kaikkiin jumalisuuden harjoituksiin. Saatana siis ankarasti vihaa ja estää, ei
yksin uskon oppia, vaan myös oppia hyvistä
töistäkin, yhdeltä puolelta, ett'eivät ihmiset opi
sitä, taikka jos oppivatkin, etteivät kuitenkaan
tee; ulkokullatut ja eriseuraiset toisaalta sen
peräti hyljäävät, ja opettavat sillä välin siinä
siassa tyhmiä komentoja eli muutamia naurettavia hurjia töitä, joilla ihmiset kiedotaan ja
joihin he mielistyvät. Sillä mailmaa ei hallita
evankeliumilla ja uskolla, vaan lailla ja taikauskolla.

99. Mutta että saatana vihaa oikiaa oppia
hyvistä töistäki, nähdään tästä: vaikka kaikilla
ihmisillä on luonnostaan se tieto, ja se on kirjoitettu heidän sydämmiinsä, että tehkööt toinen toisellensa, mitä itsellensäkki tahtovat tehtävän (joka mieli ja muut sellaiset, jotka luonnon laiksi kutsumme, ovat ihmislain ja kaikkein hyväin töiden perustus), niin ihmisen järki on kuitenkin perkeleen pahuudesta niin tur-

101. Apostoli varottaa sentähden kristityitä
vakaasti harjoittamaan hyviä töitäkin, ensin
kuultuansa puhdasta oppia uskosta ja sen otettuansa vastaan. Sillä vanhurskautettuihinki jää
synnin jätteitä, jotka vetävät ja estävät yhtä hyvin uskosta kuin toden hyvistä töistäkin. Sitte
on ihmisjärkiki ja liha, joka pyhissä vastustaa
henkeä, mutta jumalattomissa hallitsee voimallisimmasti, laatuansa sellainen, että se miellyt-

tää ihmisen farisealaisiin hullutuksiin, se on,
tahtoo päättää Jumalasta mielemmin omain
ajatustensa, kuin hänen sanansa jälkeen, ja tekee paljo suuremmalla innolla töitä, joita itse
valitsi, kuin Jumalan käskemiä. Hurskasten
opettajain pitää sentähden niin hartaasti opettaman ja terottaman rakkautta, ei ulkokullattua;
eli terottaman niin totisia hyviä töitä, kuin heidän uskoaki pitää opettaman.
102. Älköön siis kukaan luulko täydellisesti käsittäneensä tätä käskyä: sinun pitää rakastaman sinun lähimmäistäs y. m. Sanain
suhteen on se tosin lyhyin ja helpoin, mutta
tuo nähdäkseni opettajia ja oppilaita, jotka
opettamalla, oppimalla ja elämällä sitä oikein
harjoittavat ja tekevät. Sentähden ovat sanat:
palvelkaat rakkaudessa toinen toistansa, ja:
sinun pitää rakastaman sinun lähimmäistäs
niinkuin itseäs ijankaikkiset, joita ei yksikään
hurskas kylliksi punnitse, mieleensä paina ja
harjoita, ja, ihme kyllä, hurskailla on se kiusaus, että heidän omatuntonsa kohta loukkaantuu, jos jättävät tekemätä sen taikka tämän tehtävänsä halvan työn, mutta ei niin, jos laiminlyövät rakkauden (niinkuin jokapäivä tapahtuu) ja ovat vajalla vilpitöntä ja veljellistä sydäntä lähimmäistä kohtaan. Niin suurena eivät
pidä rakkauden käskyä, kuin omat luulonsa,
joista eivät tässä elämässä ole täysiksi vapaita.
103. Paavali toruu siis Galatalaisia näillä
sanoilla: kaikki laki yhdessä sanassa täytetään, ikään kuin sanoisi: tepä olette kauniita
ihmisiä, uupuneita kummalliseen pyhyyteen ja
komentoihinne ajoista, paikoista, ruuista, jotka
eivät hyödytä teitä, eikä muita, ja jätätte sillä
välin rakkauden, jota yksin piti harjoitettaman.
Niin sanoo Hieronymuski: me turvaamme ruumiimme valvomisilla, paastoilla, työllä y. m.,
ja laimin lyömme rakkauden, joka yksin on
töiden herra ja mestari. Ja sen näemme erittäinki munkeissa, jotka jäykimmästi pitivät
sääntönsä komennoistansa, ruuasta, vaatteista
y. m. Näissä, jos rahtusenki laiminlyövät, tekevät kohta kuolettavan synnin. Mutta jos eivät
ainoasti laiminlyö rakkautta, vaan jos lisäksi
toinen vihaaki katkerimmasti toista, niin siinä

eivät ollenkaan tee syntiä, eikä vihoita Jumalaa.
104. Paavali ei siis ainoasti opeta tällä käskyllä hyviä töitä, vaan myös kiroo hurjat ja
nurjan pyhyyden työt. Hän ei ainoasti rakenna
perustukselle kultaa, hopiaa, kalliita kiviä,
vaan purkaa myös puut, polttaa heinät ja korret. Siinä teki Jumala tosin hyvin, että hän antoi Juutalaisille monta seremoniaa. Hän tahtoi
sillä tapaa opettaa, ettei ihminen, turhaan hurskauteen luonnostaan taipuvainen, pidä lukua
rakkaudesta, vaan on kiintynyt komentoihin, ja
mielistyy lihalliseen vanhurskauteen. Kuitenkin on Jumala vanhassaki testamentissä esimerkkein kautta todistanut, kuinka kalliina hän
on pitänyt rakkauden, jota hän tahtoi lainki komentoinensa välttämään. Koska David ja hänen kumppaninsa ruuan puutteessa isosivat,
söivät he pyhiä leipiä, joita ainoasti pappein oli
luvallinen syödä, mutta ei muitten. Opetuslapset rikkoivat sabbatin, repien tähkäpäitä. Itse
Kristuski rikkoi sabbatin, niinkuin Juutalaiset
selittivät, parantamalla sairaita sabbattina. Nämät kaikki osottavat, että rakkaus on pidettävä
kaikkia lakia ja komennoita y. m. Parempana,
ja ettei Jumala mitään muuta niin suuresti vaadi, kuin rakkautta lähimmäistä kohtaan. Sen
Kristuski, Mth. 22: 39, todistaa, sanoen: ja toinen on samallainen.
Kaikki laki yhdessä sanassa täytetään.
105. Ikään kuin sanoisi: miksi raskautatte
itsenne lailla? Miksi tuskallisina hikoitatte itseänne lain komennoilla, ruuilla, päivillä paikoilla y. m.? Kuinka nimittäin syötäköön, juotakoon, juhlia pidettäköön, uhrattakoon y. m.?
Laatkaat noista joutavista, ja kuulkaat, mitä sanon teille. Koko laki suljetaan täydellisimmästi
tähän yhteen sanaan: sinun pitää rakastaman
lähimmäistäs niinkuin itseäs. Jumalaa ei varmaankaan miellytä eikä hän tarvitse komentoin pitämistä, vaan tätä yhtä vaatii hän teiltä,
että uskotte Kristuksen, jonka hän lähetti. Hänessä olette sitte täydellisiä ja omistatte kaikki.
Mutta jos tahdotte uskoon, Jumalalle otollisimpaan palvelukseen, lisätä lakiaki, niin tietäkäät
kaikki lait suljettavan tähän lyhyimpään käs-

kyyn: sinun pitää rakastaman lähimmäistäs
niinkuin itseäs. Tätä käskyä ahkeroitkaat täyttää, sillä sen täytettyänne olette täyttäneet
kaikki lait.
106. Ja Paavali on paras Jumalan käskyin
selittäjä. Sillä hän sulkee lyhimpään lauseeseen koko Moseksen kaikin lakinensa, joita oli
melkein epälukuisia, ja osottaa niiden kokonaisuudessansa sisältävän ei mitään muuta, kuin
tämän lyhimmän sanan: sinun pitää rakastaman sinun lähimmäistäs, niinkuin itseäs.
Järki pahenee tässä halpuudesta ja sanain harvuudesta, kuin sanotaan lyhimmästi: usko
Kristuksen päälle, ja: rakasta lähimmäistäs,
niinkuin itseäs. Kumpastakin oppia, sekä uskosta että totisista hyvistä töistä, lastaa siis järki. Sillä välin on kuitenki tämä halvin ja lyhyin
uskon sana: ”usko Kristuksen päälle” uskovaisille jumalallinen voima, jolla voittavat synnin,
kuoleman, perkeleen y. m., jolla autuuden saavuttavat. Samate päättää järki mitättömäksi
työksi rakkauden kautta palvella toista, se on,
opettaa eksyväistä, lohduttaa ahdistettua, rohvaista heikkoa, auttaa lähimmäistä, minkä verran taitaa, kärsiä hänen yks'toikkoisia tapojansa ja raakuuttansa, maallisessa ja hengellisessä
hallituksessa kantaa tytyväisellä mielellä vaivoja, rasituksia, ihmisten kiittämättömyyttä ja
lastetta, kuulla esivaltaa, kunnioittaa vanhimpia, olla kotona kärsiväinen nurisevan puolison
ja hillittömän perheen kanssa y. m. Mutta usko
minua, ne ovat niin jaloja ja kunniallisia töitä,
ett'ei koko mailma ensinkään käsitä niiden
hyötyä ja arvoa (siltikuin se ei mittaa töitä eli
muita asioita Jumalan sanan jälkeen, vaan jumalattoman, sokian ja hullun järkensä päätteen
jälkeen). Niin aina, mailma ei ensinkään osaa
arvata vähimmänkään totisen hyvän työn arvoa.
107. Ihmiset erehtyvät siis varsin, koska
uneksivat hyvin käsittävänsä rakkauden käskyn. Se kyllä on kirjoitettuna heidän sydämmessänsä, sillä luonnosta he päättävät, että toiselle on tehtävä, mitä itselle tahdotaan, mutta
ei siitä seuraa, että sen oikein ymmärtävät.
Muutoin sen töillä täyttäisivät, pitäisivät rak-

kauden kaikkia muita töitä parempana, eivätkä
arvaisi niin mainioiksi ja ylistäisi vesikellojansa, se on, joutaviansa ja taika-uskojansa, jommoisia ovat: käydä alla mielin kallella päin,
syödä leipää ja vettä, mennä korpeen, elää naimatonna, käydä likaisissa vaatteissa, ja niin
pois. Näitä epäluontoisia ja haira-uskoisia töitä, joita valitsevat, ei Jumalan käskystä eikä
suostumuksesta, vaan itse, pitävät he niin merkillisinä ja pyhinä, että voittavat ja yltä ylensä
himmentävät rakkauden, joka sentään on kaikkein töiden aurinko. Niin käsittämätön, niin rajaton on ihmisjärjen sokeus, ett'ei se osaa oikein päättää, en sanokkaan uskon opista, mutta
ei elämästäkään ja töistä. Sentähden on meidän
aina taisteleminen, ei ainoasti sydämmemme
luuloja vastaan, joihin luonnostamme autuuden asiassa mielemmin nojaamme, kuin Jumalan sanaan, vaan myös itse valittuin töiden
korskaa ja pyhää muotoa vastaan, että niin oppisimme suuriksi arvaamaan työt, joita jokainen kutsumuksestansa tekee, vaikka muotoansa olisivatki meidän mielestämme halpoja ja
arvottomia, jos vaan meillä on Jumalan käsky
niistä, ja sitä vastoin halpoina pitämämme työt,
jotka järki valitsee ilman Jumalan käskyä,
vaikka olisivat näköänsä kuinkaki jaloja, tärkeitä, suuria ja pyhiä.
108. Tämän käskyn olen minä muualla tarkemmin ja laviammin selittänyt, sentähden sitä
nyt lyhyesti vain tutkin. Lyhyet ovat sanat,
mutta somaan ja voimallisesti sanotut: rakasta
lähimmäistäs, niinkuin itseäs. Kukaan ei taida antaa parempaa, selkiämpää ja sopivampaa
esikuvaa, kuin ihminen itse. Ei liion saata olla
jalompaa ja korkiampaa halua eli avua, kuin
rakkaus, eikä sillä parempaa esinettä eli alaa,
kuin lähimmäinen. Rakkauden esikuva ja silmämäärä ovat siis sangen jalot. Tahdotko siis
tietää, kuinka lähimmäistä on rakastettava, tahdotkos tästä asiasta saada jalon esikuvan, niin
tutki ahkeraan, kuinka itseäs rakastat. Varmaan
tarpeessa ja hädässä sangen suuresti toivoisit
kaikkein ihmisten ja luontokappalten rakastavan ja auttavan sinua neuvoillansa, varoillansa
ja voimillansa. Et sentähden tarvitse mitään

kirjaa, joka sinua opettaisi ja neuvoisi lähimmäistäs rakastamaan; sillä se kaunein ja parhain kirja kaikista kirjoista on sydämmessäs.
Tässä asiassa et yhtään opettajaa kaipaa, vaan
kysy sydämmeltäs, se yllinkyllin opettaa, että
sinun pitää lähimmäistäs niin rakastaman, kuin
itseäskin. Sitte on rakkaus jaloin hyvä avu,
joka on valmis palvelemaan, ei ainoasti kielellä, kädellä, rahoilla, varoilla, vaan ruumiillakin
ja elämällä, eikä kehoiteta siihen ansioita eli
joltakin muulta kappaleelta, eikä estetä siitä
mahdottomuudelta, kiittämättömyydeltä y. m.
Äiti ruokkii ja korjaa poikaansa sentähden, että
hän rakastaa sitä. Ei ole vihdoin yksikään
luontokappale mahdollisempi nauttimaan rakkauttas, kuin lähimmäises. Ei hän ole perkele,
ei jalopeura, karhu, susi, ei kivi, kanto y. m.,
vaan juuri ihan kaltaises eläin, jota kauniimpaa, rakastettavampaa, hyödyllisempää, ystävällisempää, lohdullisempaa ja tarpeellisempaa
ei toista ole, joka luontoansa on myös luotu
kansalaista ja yhteydellistä elämää varten. Sentähden ei sovi koko avarassa mailmassa asettaa
eteemme ketään, joka olisi rakkaudellemme
soveliaampi, kuin lähimmäisemme.
109. Mutta ihmeellinen on perkeleen kuri,
että hän ei ainoastansa osaa hyvin pimittää ja
sielusta ottaa pois tätä rakkauden jalointa esinettä, vaan osaa myös ja osaa aivan helposti
painaa sydämmeen perin toisen mielen, niin
että lähimmäinen pidetään ansaitsevana, ei
rakkautta, vaan katkerinta vihaa. Hän kuiskasee vaan näin: katsos, se vika rasittaa sitä ihmistä, hän torui sinua, vahingoitti sinua y. m.
Näin kohta halventuu tuo rakastettavin esine,
niin ettei häntä enää tunneta rakastettavaksi lähimäiseksi, vaan vihaa ansainneeksi viholliseksi. Näin osaa saatana ihmeellisesti muuttaa
rakkauden halun sydämmessämme, niin että
lähimäisen rakastajista muutumme sortajiksi,
vihaajiksi ja vainoojiksi, niin ettei meihin tästä
käskystä (rakasta lähimmäistäs, niinkuin itseäs) jää jäljelle muuta, kuin tyhjiä ja merkittömiä puustavia ja tavauksia. Mutta lähimmäisemme on jokainen ihminen, semmenkin
apuamme tarvitseva, niinkuin Kristus Luukk.

10 opettaa. Vaikka hän olisi minua vääryyttänyt eli vahingoittanut, ei hän sentähden riisunut ihmisyyttänsä, eikä lakannut olemasta liha,
veri, Jumalan luontokappale, minun kaltaiseni;
lyhyesti: hän ei lakannut olemasta lähimäiseni.
Sentähden niin kauvan kuin hänessä on ihmisellinen luonto, niin kauvan vaatii rakkauden
käsky minua, ei kääntymään pois lihastani,
eikä pahaa pahalla palkitsemaan, vaan paha
hyvällä voittamaan, muutoin ei olisi rakkaus
se, joka kaikki peittää, kaikki uskoo, kaikki
toivoo, kaikki kärsii. 1 Kor. 13: 7.
110. Ei kipiää jäsentä leikata pois, vaan
parataan ja hoidetaan, ja niiden päälle, sanoo
Paavali 1 Kor. 12: 23, jotka me luulemme häpiällisemmäksi ruumiissamme, me enimmän kunnian panemme. Mutta niin on perkele myrkyllänsä pimittänyt ja turmellut luonnon, että mailman lapset, jos tuntevat jonkun
monella mainiolla lahjalla ja avulla varustetun
miehen, kuitenkin unohtavat kaikki hänen lahjansa ja avunsa ja ainoasti sitä katsovat, jos
huomaavat hänessä vähäsenki luomapilkun
taikka virheen. Me tapaamme monta niin raakaa ja törkiää pilkkakirvestä, etteivät kutsu niitä, joille pahan suovat, omalta nimeltänsä,
vaan nimittävät heitä jollakulla pilkkanimellä,
niinkuin tuo kuuluisa Terentiuksen pilkkakirves: vinosilmäksi, vääränenäksi, leveäsuiseksi
y. m. Lyhyesti: mailma on perkeleen valtakunta, joka huolettomimmasti lastaa uskoa, rakkautta ja kaikkia Jumalan sanoja ja tekoja.
Paavali ylistää siis rakkautta Galatalaisille ja
kaikille hurskaille (sillä ne yksin rakastavat),
ja varottaa heitä siinä palvelemaan toinen toistansa, ikään kuin sanoisi: ei teidän tarvitse rasittaa itseänne ympärileikkauksella ja Moseksen seremonioilla, vaan pysykäät ennen kaikkia uskon opissa, jonka minulta saitte. Jos sitte
tahdotte hyvää tehdä, niin yhdellä sanalla osotan teille suurimmat ja parhaimmat työt, ja
kuinka te täytätte koko lain: rakastakaat toinen toistanne rakkaudessa. Teiltä ei ole puuttuva niitä, joille hyvää tehkäät; sillä mailma on
täynnä ihmisiä, jotka tarvitsevat muiden apua.
Tämä on täydellinen oppi uskosta ja rakkau-

desta, ja sekä lyhyin että pisin autuudenoppi;
lyhyin, mitä sanoihin tulee; mutta harjoituksessa ja elämässä laviampi, pidempi, syvempi ja
korkiampi, kuin koko mailma.
15 v. Mutta jos te toinen toistanne purette ja syötte, niin katsokaat, ettette toinen
toiseltanne syödyksi tule.
111. Paavali todistaa näillä sanoilla, seurakunnassa ei olevan opissa eikä elämässä rauhaa ja sovintoa, jos jumalattomat opettajat nurin kääntävät perustuksen, se on, uskon Kristukseen, vaan kohta nousevan toisia ja toisia
mieliä ja erinäisyyksiä opissa ja elämässä.
Mutta kuin seurakunnan sovinto on kerran häiritty, ei ole riidoilla määrää eikä loppua. Sillä
lahkojien synnyttäjät, keskenänsä eripuraiset,
opettavat yksi sitä, toinen tätä työtä autuuteen
tarpeellisena. Kukin pitää oman mielensä ja
harhaluulonsa hyvänä, ja moittii toisen. Silloin
välttämättömästi nousee riitoja ja eriseuroja.
Siitä tulee, että toiset purevat ja syövät toisiansa, se on, tuomitsevat ja kiroovat toisiansa, siksi että vihdoin hukkuvat. Tämän todistaa paitsi
raamattua kaikkein aikain esimerkkikin. Koska
Afrikan seurakunta häirittiin Manikajoin kautta, seurasivat Donatistat heitä, ja nämätkin erimielisiä keskenänsä, hajousivat kolmeksi lahvoksi y. m. Meidän ajallamme luopuivat meistä ensin sakramentin riivaajat, sitte kasteenkertojat, jotka kumpikaan ei sovi yhteen keskenänsä. Näin synnyttää yksi lahko aina toisia, ja
toinen kiroo toista. Ja koska yhteys on kadonnut, niin numero eli luku kasvaa aina loppumata, niinkuin luvunlaskiat sanovat. Samate, koska hengen yhteys on loukattu ja kadonnut, ei
voi sovinto opissa eikä tavoissa pysyä jäljellä,
vaan kohta syntyy molemmin puolin uusia erhetyksiä äärettömiin saakka.
112. Tämän näemme paavikunnassaki,
kussa uskon opin maahan pantua sovinnon on
mahdotonta pysyä jäljellä. Koska se (uskon
oppi) oli kadonnut töitten opin kautta, syntyi
lähes epälukuisia munkkilahkoja. Nämät, keskenänsä erimieliset, mittasivat keskenänsä pyhyyden munkkiohjettensa ankaruuden ja turhamaisten töittensä vaikiuden jälkeen. Niitä töitä

olivat itse keksineet. Tästä tuli, että toiset tahtoivat olla toisiansa pyhemmät. Mutta eivät ainoasti erimunkkisäädyt, vaan saman säädynki
munkit olivat keskenänsä eripuraisia. Niinkuin
toinen savenvalaja kadehtii toista, samate vihaa ja kadehtii toinen Minorita-munkki toista.
Vihdoin oli joka luostarissa yhtä monta mieltä,
kuin munkkiakin. Niin kauvan kesti keskinäistä kateutta, riitaa, toraa, vainoa, puremista ja
syömistä, kunnes he, Paavalin sanan mukaan,
hukkuivat. Mutta jotka säilyttävät uskonopin,
ja noudattaen tätä Paavalin käskyä, rakastavat
toisiansa keskenänsä, ne eivät moiti toinen toisensa elämää ja töitä, vaan itsekukin kutsumuksessansa pitää toisensa elämän laadun ja
viran hyvänä. Ei kukaan hurskas pidä Jumalan
edessä esivallan virkaa alammaista korkiampana, kuin hän tietää kumpaisenkin Jumalan
säännöksi ja kumpaisella olevan Jumalan käskyn. Ei hän tee mitään eroitusta isän ja pojan,
opettajan ja oppilaan, isännän ja palkollisen
säädyn eli työn vaiheella, vaan varmaan päättää kumpaisetkin Jumalalle kelpaavan, jahka
sitä uskossa ja Jumalan kuuliaisuudessa toimittavat. Mailman silmissä nämät elämän laadut
ja virat ovat erinlaiset, mutta tämä ulkonainen
erinlaisuus ei hämmennä hengen yhteyttä, jonka voimasta kaikki ajattelevat ja uskovat yhdellä tavalla Kristuksesta, että me kaikki yksin
Hänen kauttansa saamme syntimme anteeksi ja
vanhurskauden. Mitä jälleen ulkonaiseen keskuuteen ja virkaan tulee, niin toinen ei tuomitse toista, eikä lasta hänen töitänsä, kiitä omiansa, vaikka olisivatkin etevämpiä, vaan yhdellä
suulla ja hengellä tunnustavat heillänsä olevan
saman Kristuksen Vapahtajana, joka ei katso
kenenkään personaa eli töitä.
113. Mutta tätä tehdä on niille mahdoton,
jotka hyljäten uskon ja rakkauden opin, opettavat taikuullisia töitä. Munkki ei myönnä, että
maallikon työt, joita se tekee kutsumuksessansa, ovat yhtä hyviä ja Jumalalle otollisia, kuin
hänenkin. Nunna pitää oman elämänsä laadun
ja työt paljon parempina, kuin naineen perheen
emännän elämän laadun ja työt. Omat työnsä
hän luulee ansaitsevan armon ja ijankaikkisen

elämän, vaan ei perheen emännän töiden. Tästä myös tulee, että nämät kirotut ihmiset, samate kuin kullan ahneet, kiivaasti takailivat ja
uskottelivat koko mailmaa, että heidän säätynsä ja työnsä olivat paljon arvokkaampia ja pyhempiä, kuin maallikkoin sääty ja työt, ja jollei
heillä vieläkin olisi arvossa ja voimassa muutamain mielissä tämä heidän töittensä pyhyyden luulo, niin eivät kauvaakaan pitäisi kunniaansa ja tavaroitansa. Et saa siis ainoaakaan
munkkia taikka muuta tekopyhää, olkoon kuka
hyvänsä, uskomaan, että aviomiehen ja vaimon, palkollisen ja piikan y. m. Työt, jotka
ovat uskossa ja kuuliaisuudessa Jumalaa kohtaan tehdyt, ovat paljon paremmat ja Jumalalle
otollisemmat, kuin nämät kummalliset taikauskon työt, joita he itse tekevät. Sillä koska
kulmakivi on poistettu eivät taida tekopyhät
toisin päättää, vaan että yksinänsä he ovat Jumalalle otollisia, semmenki kuin tekevät niin
jaloja ja mainioita töitä. Niin uneksivat nyt
kasteenkertojat olevansa pyhiä, kuin ovat puuttuvaisia, näkevät nälkää ja vilua, ja käyvät
huonossa vaatteessa y. m., vaan ei muiden,
joilla on omaisuutta y. m. Mahdoton on siis,
että tekopyhillä ja lahkoin sepillä olisi rauha
niiden kanssa, jotka eivät suostu heidän luuloonsa, vaan he purevat ja syövät heitä.
114. Paavali sitä vastaan opettaa, että sellaisen eripuraisuuden syitä pitää vältettämän,
ja neuvoo, kuinka niitä vältettäköön. Tämä, sanoo hän, on tie sovintoa kohti: jokainen tehköön virkansa elämänsä laadusta, johon Jumala on hänen kutsunut. Älköön korottako itseänsä muiden yli, ja moittiko muiden töitä, ja kiittäkö omiansa muka parempina, vaan palvelkoon toinen toistansa rakkaudessa. Tämä on
puhdas ja suora oppi hyvistä töistä. Sitä eivät
tee ne, jotka ovat joutuneet haaksirikkoon uskon suhteen ja käsittäneet vääriä ajatuksia uskosta ja elämästä eli hyvistä töistä, vaan keskenänsä erimielisiä uskon ja töitten opista purevat ja syövät, se on, syyttävät ja kiroovat toiset
toisiansa, kuten Paavali sanoo Galatalaisista:
mutta jos te toinen toistanne purette y. m.;
ikään kuin sanoisi hän: laatkaat syyttämästä ja

kiroomasta toinen toistanne ympärileikkauksen, juhlain viettämisen ja muiden seremoniain
tähden, mutta pikemmin palvelkaat toinen toistanne rakkaudessa. Mutta jos yhä edellensä purette ja syötte toinen toisianne, niin katsokaat,
ettette toinen toiseltanne syödyksi tule, se on,
ettette myös ruumiillisesti huku. Sepä usein tapahtuu, semmenki lahkoin alkajille, niinkuin
Ariukselle ja muille, ja muutamille nykyajallakin. Sillä sen, joka hyljäten kulmakiven rakentaa sannalle puita, heiniä, korsia, täytyy hukkua ja palaa. Sillä kaikki sellainen on valmistettu tulen varaksi palamaan. Mainita en tahdo,
että sellaista puremista ja syömistä usein seuraa, ei yhden kunnan, vaan maakuntain ja valtakuntain hävitys. Nyt hän selittää, mitä on
palvella lähimmäistä rakkaudessa.
115. Vaikiaa ja vaarallista on opettaa, että
me ilman töitä vanhurskautetaan, ja kuitenkin
ynnä vaatia töitä. Jolleivät Kristuksen palveliat
ja Jumalan salaisuutten huoneen haltiat tässä
kohden ole uskollisia ja taitavia, jotka oikein
jakavat totuuden sanaa, niin kohta sekaantuvat
usko ja työt toisihinsa. Kumpaakin, uskoa ja
töitä pitää ahkeraan opetettaman ja terotettaman, kuitenki niin, että kumpanenkin pysyy
piirissänsä. Muutoin, jos ainoasti töitä opetetaan, niin usko menee hukkaan. Jos uskoa yksinänsä opetetaan, niin lihalliset ihmiset kohta
uneksivat töitä tarpeettomiksi. Ylähällä Paavali
rupesi kehottamaan hyviin töihin, ja sanoi
koko lain yhdessä sanassa täytettävän, tässä nimittäin: rakasta lähimmäistäs niinkuin itseäs. Tässä nyt joku saattaisi ruveta ajattelemaan: Paavali on koko epistolassaan kieltänyt
lailta vanhurskauden, kuin sanoo: ei yksikään
liha tule vanhurskaaksi lain töiden kautta;
samate: niin monta kuin lain töissä rippuvat,
ovat kirouksen alla. Mutta kuin hän nyt sanoo
koko lain yhdessä sanassa täytettävän, niin
näyttää hänen unohtaneen asian, jota kautta
epistolan ajoi, ja nyt perin vastoin opettavan,
nimittäin, että rakkauden töiden tekiät täyttävät
lain ja ovat vanhurskaat. Mutta tähän väitteeseen hän nyt vastaa näin:

16 v. Mutta minä sanon: vaeltakaat
hengessä.
116. Ikään kuin sanoisi: en unohtanut edellistä oppiani uskosta, enkä sitä nyt peräytä,
koska manaan teitä keskinäiseen rakkauteen, ja
sanon koko lain rakkaudella täytettävän, vaan
varsin sama on vieläki mieleni, kuin ennenkin.
Oikein sentähden minua ymmärtääksenne, lisään minä: vaeltakaat hengessä.
Kumotaan järkiniekkain todiste: rakkaus
on lain täyttymys, sentähden
vanhurskauttaa laki.
117. Vaikka Paavali on tässä puhunut suoraan ja selvään, ei se kuitenkaan auttanut. Sillä
järkiniekat, väärin ymmärrettyänsä nämät Paavalin sanat: rakkaus on lain täyttymys, tekivät niistä tällaisen väärän päätöksen: jos rakkaus on lain täyttymys, sentähden olemme
vanhurskaita, jos rakastamme. Ne mainiot ihmiset päättivät siis sanoista asiaan, opista eli
käskyistä elämään tähän tapaan: laki käskee
rakastamaan, sentähden myös kohta rakastamme. Mutta kelvottomin tapa on päättää, että
käsky otetaan todistukseksi ja sen johdosta
päätetään töistä. Meidän piti kyllä täyttämän
lain, ja vanhurskautettaman sen täyttämisestä,
mutta synti estää. Laki tosin säätää ja käskee
meitä rakastamaan Jumalaa kaikesta sydämmestä ja lähimmäistä niinkuin itseämme, mutta
et sen vuoksi taida sanoa: näin on kirjoitettu,
se tapahtuuki, laki käskee rakastamaan, sentähden rakastammekin. Mutta ei ole yhtään ihmistä maan päällä, joka niin rakastaisi Jumalaa
ja lähimmäistä, kuin laki vaatii. Mutta vasta
tulevassa elämässä, kussa me puhdistetaan kaikista vioista ja synneistä ja olemme puhtaita,
kuin aurinko, rakastamme täydellisesti, ja
olemme täydellisestä rakkaudesta vanhurskaita. Mutta sellaista puhtautta estää tässä elämässä liha, jossa rippuu syntiä, niin kauvan kuin
täällä elämme. Sentähden on synnillinen itserakkautemme niin väkevä, että se melkoisesti
voittaa Jumalan ja lähimmäisen rakkauden.
Mutta sillä välin ja että jo tässäkin elämässä
olisimme vanhurskaita, on meillä armon istuin,
Kristus, johon uskoessamme ei meille lueta

syntiä. Usko on siis vanhurskautemme tässä
elämässä. Mutta tulevassa elämässä, kussa
olemme puhdistetut ja kokonansa vapaat kaikista synneistä ja himoista, emme tarvitse enää
uskoa ja toivoa, vaan rakastamme täydellisesti.
118. Suuri erehdys on sentähden, omistaa
vanhurskauttamisen rakkaudelle, joka ei mitään ole, ja jos jotain onki, niin ei se kuitenkaan ole niin suuri, että se taitaisi sovittaa Jumalan, kuin eivät pyhätkään kuten sanoin tässä
elämässä täydellisesti ja puhtaasti rakasta. Ja
saastaisen jälleen ei pidä taivaan valtakuntaan
tuleman. Tällä uskalluksella meitämme kuitenki lohdutamme, että Kristus, joka ei syntiä tehnyt, jonka suussa ei petosta ollut verhoo meitä
vanhurskaudellansa. Tällä peitteellä, syntein
anteeksi saamisen taivaalla ja armon istuimella
suojattuina ja verhottuina, rupeemma rakastamaan ja lakia täyttämään. Mutta tämän täyttämisen tähden emme vanhurskauteta, emmekä
ole otollisia, niin kauvan kuin täällä elämme.
Mutta koska Kristus antaa valtakunnan Jumalan ja Isän haltuun, ja panee pois kaiken
herrauden y. m., ja Jumala on kaikki kaikissa, 1 Kor. 15: 24, 28, silloin usko ja toivo
lakkaavat, mutta rakkaus tulee täydelliseksi ja
ijankaikkiseksi, 1 Kor. 13. Tätä eivät järkiniekat ymmärrä. Sentähden koska kuulevat, että
rakkaus on lain ydin, niin kohta ajattelevat:
rakkaus vanhurskauttaa siis. Taikka päin vastoin: koska he lukevat Paavalin kirjoissa, että
usko vanhurskauttaa, niin lisäävät: tietysti se
usko, joka on rakkaudella muodostettu. Se ei
ole Paavalin mieli, kuten ennen olen runsaasti
sanonut. Jos olisimme puhtaat kaikista synneistä, ja täydellisesti palaisimme rakkaudesta
Jumalaa ja lähimmäistä kohtaan, niin varmaan
tulisimme vanhurskaiksi ja pyhiksi rakkauden
kautta, eikä Jumalalla olisi enempää vaadittavana meiltä. Mutta ei se tapahdu tässä, vaan
vasta tulevassa elämässä. Täällä tosin saamme
Hengen lahjan ja esikoiset, niin että rupeemme
rakastamaan, mutta sangen kehnosti. Mutta jos
totisesti ja täydellisesti rakastaisimme Jumalaa, niinkuin laki meitä vaatii rakastamaan
häntä kaikesta sydämmestä j. n. ed., niin sitte

olisi puute meille yhtä otollinen, kuin rikkaus,
suru yhtä kuin ilo, kuolema yhtä kuin elämäkin
y. m. Niin aina, Jumalaa totisesti ja täydellisesti rakastava ei taitaisi kauvemmin elää, vaan
sellainen rakkaus kuluttaisi kohta hänen.
119. Mutta nyt on ihmisen luonto niin turmeltunut ja syntiin vajonnut, ettei se ollenkaan
osaa ajatella ja miettiä oikein Jumalasta, ei se
rakasta, vaan vihaa tuimasti Jumalaa. Sentähden sanoo Johanneskin (1 Ep. 4: 10): ei että
me rakastimme Jumalaa, vaan hän rakasti
meitä ja lähetti ainoan Poikansa sovinnoksi
meidän synteimme edestä; ja Paavali ennen
(2: 20): Kristus on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni; ja (4: 4, 5): Jumala lähetti Poikansa syntyneen vaimosta,
lain alaiseksi tehdyn, että hän ne y. m. Lunastettuina ja vanhurskautettuina tämän Pojan
kautta, rupeemme rakastamaan, niinkuin Paavali (Rom. 8: 7, 4) sanoo: se kuin laille oli
mahdotoin – – että lain vanhurskaus täytetyksi tulisi meissä, se on, että rupeisimme
täyttämään. Sulia unia ovat siis ne, mitä järkiniekat opettivat lain täyttämisestä. Paavali ilmoittaa siis näillä sanoilla: vaeltakaat Hengessä, kuinka nämät sanat: palvelkaat rakkaudessa toinen toistanne, ja rakkaus on
lain täyttymys, ymmärretään, nimittäin kuin
sanoisi hän: kuin käsken teitä keskinäiseen
rakkauteen, niin sillä vaadin teitä hengessä
vaeltamaan. Sillä lain tiedän teiltä jäävän täyttämätä. Sillä synti istuu teissä, niin kauvan
kuin te elätte, sentähden on lain täyttäminen
teille mahdoton. Mutta kuitenkin harrastakaat
vaeltaa hengessä, se on, sotikaat hengessä lihaa vastaan, ja noudattakaat hengen liikutuksia
y. m.
120. Ei hän siis unohtanut vanhurskauttamisen asiaa. Sillä koska hän käskee meitä
vaeltamaan hengessä, kieltää hän selvästi vanhurskauttamisen töiltä, ikään kuin sanoisi: puhuessani lain täyttämisestä, en puhu siitä siinä
mielessä, että te laista vanhurskautetaan, vaan
sitä sanon, että teissä on kaksi vastaista johdattajaa: henki ja liha. Jumala herätti ruumiissanne riidan ja sodan. Henki sotii lihaa vastaan ja

liha vuorostansa henkeä vastaan. Tässä en vaadi teiltä mitään, ja mitään ette voisi tehdäkkään, pait että noudattaen henkeä vastustatte
lihan mieltä. Edellistä totelkaat, jälkimäistä
vastustakaat. Koska siis opetan lakia ja neuvon
keskinäiseen rakkauteen, älkäät luulko minun
peräyttävän oppiani uskosta, ja nyt omistavan
vanhurskauttamista laille eli rakkaudelle, vaan
sitä tarkoitan, että vaellatte hengessä, ja ettette
täytä lihan himoa. Mutta Paavali käyttää
asiaan sopivia sanoja, ikään kuin sanoisi:
emme ole vielä saaneet lakia täytetyksi, sentähden täytyy meidän vaeltaa ja harjoittaa itsemme hengessä, niin että ajattelemme, puhumme ja teemme, mitä hengen on, ja vastustamme, mitä lihan on. Sentähden hän lisää:
Niin ette lihan himoa täytä.
121. Paavali tahtoo sanoa: lihan halut eivät
ole vielä kuolleet, vaan ne alati pullikoitsevat,
napisevat ja vastustavat henkeä. Ei yhdenkään
pyhän liha ole niin hyvä, ettei se ärsytettynä
mielellään purisi ja söisi eli kumminkin jättäisi
jotain rakkauden käskystä tekemätä. Niin, ei se
voi ensimäisessä puuskassa hillitäkkään itsensä, kääntymästä pois lähimäisen puolesta, olla
pyytämätä kostaa, ja vihaamata häntä vihollisena, taikka kumminkin olla vähemmin rakastamata häntä, kuin hänen tämän käskyn johdosta pitäisi. Näin käy pyhille. Sentähden on
apostoli pyhiä varten säätänyt tämän ohjeen,
että rakkaudessa palvelisivat toinen toistansa,
kantaisivat toinen toisensa heikkoutta ja kuormaa, anteeksi antaisivat toinen toisensa rikokset. Ja ilman sellaista lempeyttä ei pysykkään
rauha ja sovinto kristittyin vaiheella voimassa.
Sillä ei taida toisin olla, vaan että sinä usein
loukataan ja itse loukkaat. Minussa huomaat
paljo semmoista, kuin loukkaa sinua, ja minä
huomaan sinussa paljo sellaista, joka pahoittaa
minua. Jollei nyt toinen myönnä toiselle rakkaudessa, niin ei tule riidoista, eripuraisuuksista, kateudesta, vihollisuuksista y. m. Loppua.
122. Sentähden tahtoo Paavali meidän
vaeltavan hengessä, ettemme lihan himoa täyttäisi, ikään kuin sanoisi: vaikka teissä viha, kateus y. m., syttyisi veljeänne kohtaan, joka tei-

dän vihoitti eli muutoin pahasti kohteli teitä,
niin kuitenki vastustakaat sitä hengen kautta,
ja painakaat alas semmoiset liikutukset, kärsikäät veljenne heikkoutta ja rakastakaat häntä,
noudattaen tätä käskyä: rakasta lähimmäistäs
niinkuin itseäs. Sillä veljes ei laannut olemasta lähimmäises sentähden, että hän lankee ja
loukkaa sinua, vaan silloin hän parahiten tarvitsee ettäs osotat hänelle rakkautta, ja tämäki
käsky: rakasta lähimmäistäs, vaatii sinua, ei
tottelemaan lihaa, joka loukattuna vihaa, puree
ja syö y. m., vaan sodi hengessä sitä vastaan, ja
pysy hengen kautta rakkaudessa lähimmäistäs
kohtaan, vaikka et hänessä havaitsisikaan mitään rakkautta ansaitsevaa.
123. Järkiniekat ymmärtävät lihan himolla
hekumaa. Toden totta onkin, että hekuma kiusaa hurskaitaki, semmenki nuorisoa, eivät naineetkaan (niin turmeltu ja myrkytetty on liha)
ole ilman hekuman halua. Joka tässä, mies
taikka vaimo, tyysten koettelee itsensä, niin
hän varmaan huomaa, että toisen vaimon muoto ja tavat ovat hänelle otollisemmat, kuin hänen oman vaimonsa ja päin vastoin. Hän kyllästyy omaan vaimoonsa ja rakastaa toista,
kiellettyä. Niinpä se tahtoo olla kaikissa muissakin asioissa, että lastamme, mitä meillä on,
ja rakastamme sitä, kuin meillä ei ole. Niin sanoo vanha Romalainen runoniekkakin: ”ehkäistyä tavotamme aina ja himoomme kiellettyä.” Sentähden myös myönnän, että lihan himoon suljetaan hekumakin, ei sentään yksin,
vaan siihen suljetaan kaikki synnilliset halut,
joiden kanssa hurskailla, toisella enemmän,
toisella vähemmän, on aina ottelemista, millisiä ovat: ylpeys, viha, ahneus, kärsimättömyys,
hekuma y. m. Niin aina, lihan himoja ovat, ei
ainoastansa törkiät rikokset, vaan Paavali luettelee edespäin 9–21 v., niiden sekaan myös
epäjumalten palvelukset, eriseurat y. m. Tässä
siis nähdään, Paavalin puhuvan kaikesta lihan
himosta ja koko synnin vallasta, joka hurskaissa, jotka ovat saaneet hengen esikoiset, sotii
hengen valtaa vastaan. Ei hän siis ainoastansa
puhu haureudesta, ylpeydestä y. m., vaan myös
epäuskosta, uskottomuudesta, epäilyksestä, vi-

hasta, Jumalan ylenkatseesta, epäjumaluudesta
eriseuroista y. m. sanoessansa: niin ette lihan
himoa täytä; ikään kuin sanoisi: minä kirjoitan, että rakastaisitte toinen toistanne. Sitä ette
tee, ettekä taidakkaan, kuin teillä on liha, ja se
on turmeltunut himon kautta, joka ei ainoastansa herätä teissä syntiä, vaan on itsekki synti.
Muutoin, jos teillä olisi täydellinen rakkaus, ei
olisi mikään murhe, mikään onnettomuus niin
suuri, että se saattaisi häiritä tätä rakkautta, sillä se olisi vuodatettu kautta koko ruumiinne.
Ei olisi yksikään vaimo niin ruma, jota ei oma
mies hehkuen rakastaisi ja hyljäisi muut, ihanimmatki vaimot. Se ei tapahdu. Mahdotonta
on siis, että te vanhurskautettaisiin rakkaudesta.
124. Älkäät siis luulko, että teen tyhjäksi
uskon opin. Uskon ja toivon täytyy olla, että
me uskosta vanhurskautettaisiin, mutta toivon
kautta oijennettaisiin kestämään paheissa. Sitte
myös palvelemme toinen toistamme rakkaudessa, sillä ei usko ole laiska, mutta rakkaus on
turha ja heikko. Käskeissäni teitä vaeltamaan
hengessä, niin sillä selvään ilmoitan, ettei teitä
vanhurskauteta rakkaudesta.
125. Käskeissäni teitä vaeltamaan hengessä, ei kuulemaan lihaa, tahi täyttämään sen himoa, en käske enkä vaadi teitä kokonansa riisumaan lihaa eli kuolettamaan sitä, vaan hillitsemään. Jumala tahtoo, näet sen, ihmissuvun
olemaan viimeiseen päivään asti. Tämä ei tapahdu ilman vanhimpia, jotka synnyttävät ja
kasvattavat lapsia. Niin kauvan siis kuin vanhimpia tarvitaan, niin kauvan on myös liha, ja
seuraavaisesti myös synti, sillä ei liha ole ilman syntiä. Jos siis katsomme lihaa, niin
olemme syntisiä, jos henkeä, niin olemme vanhurskaita, siis osittain syntisiä, osittain vanhurskaita. Vanhurskautemme on kuitenkin runsaampi, kuin synti, sillä sovittajamme, Kristuksen, pyhyys ja vanhurskaus on voimallisempi, kuin koko mailman synti, ja syntein anteeksi saaminen, jonka omistamme hänen
kauttansa, on niin suuri, runsas ja ääretön, että
se helposti nielee kaikki synnit, jahka vaan
hengessä vaellamme y. m.

126. Vielä on huomattava, ettei Paavali
kirjoita tätä yksin eräkkäille ja munkeille, jotka elävät naimattomina, vaan kaikille kristityille. Sitä sanon, ettemme hupsuttelisi paavilaisten tavalla, jotka uneksivat tämän käskyn
annetuksi ainoasti papeille, joita apostoli neuvoisi vaeltamaan hengessä, se on, hillitsemään
ja pingottamaan lihaa valvomisilla, paastoilla,
töillä y. m., ja elämään puhtaasti, niin etteivät
täytä lihan himoa, se on, haureutta, juuri kuin
lihan himo olisi voitettu niin, että haureus on
poljettu alas ja hillitty. Mutta kuitenkaan eivät
voineet he millään lihan kurituksella hillitä sitäkään himoa.
127. Sen tunnustaa rohkiasti, puhumatani
muista, Hieronymuski, joka oli ihmeellinen
puhtauden rakastaja ja puolustaja. Hän sanoo:
kuinka usein olin erämaassa ja syvimmässä
yksinäisyydessä siellä, kussa auringon paahtama maa tarjoo kolkon asunnon munkeille, ja
uneksin kuitenki nauttivani romalaisten herkullista hekumaa. Minä, joka helvetin pelvossa
olin tuominnut itseni sellaiseen vankeuteen, ainoasti skorpionit ja metsän pedot seurana, olin
kuitenkin usein ajatuksissani naisten tanssiseurassa. Posket laihtuivat paastoista, mutta mieli
hehkui haluissa kylmässä ruumiissani, ja vaikka lihani jo ennen aikaa ja minua itseäni ennen
kuollut, niin kuohui kuitenki siinä himojen tuima vuo y. m. Jos tällaisia haureuden hehkuja
tunsi Hieronymus, joka erämaassa eli leivällä
ja vedellä, mitäs luuletkaan meidän pappein,
pyhäin vatsan palveliain, tuntevan, jotka niin
täyttävät ja pullistuttavat itsensä herkuilla, etteivät ihme kyllä, halkee kahtia? Sentähden ei
kirjoita apostoli tätä ainoasti munkeille ja syntisille mailmassa, vaan kaikille yhteisen kristikunnan hurskaille, joita Paavali neuvoo vaeltamaan hengessä, niin etteivät täytä lihan himoa,
se on, että hillitsevät ei ainoasti törkeät lihan
himot, niinkuin haureuden, vihan, kärsimättömyyden y. m., vaan myös nämät hengelliset:
epäilyksen, häväistyksen, epäjumaluuden, Jumalan ylönkatseen ja Jumalan vihaamisen y.
m.
128. Niinkuin jo sanoin, ei vaadi Paavali

hurskailta, että kokonansa heittäisivät pois ja
turmelisivat lihan, vaan että sitä niin hillitsisivät, että se olisi hengelle alamainen. Rom. 13:
14 käskee hän meitä holhoomaan ruumista.
Sillä niinkuin emme saa olla julmia muiden
ruumiita kohtaan, emmekä vaivata niitä ylöttömällä työllä, samate emme saa niin tehdä omillekkaan ruumiillemme. Meidän sopii siis, Paavalin käskystä, holhota lihaamme, kuitenki
vaan tarpeeksi, eikä himon elatukseksi niin,
että se kestää sielun ja ruumiin rasituksia. Jos
siis liha rupee räpäköimään, niin paina sitä
alas. Jollei se niinkään lakkaa, mene naimaan.
Sillä parempi on naida, kuin palaa. Näin tehden vaellat hengessä, se on, tottelet Jumalan
sanaa, ja elät hänen tahtonsa jälkeen. Tämä
käsky, vaeltakaat hengessä, koskee sentähden
ei yksin eräkkäitä ja munkkeja, vaan kaikkia
hurskaita, eikä ainoastansa haureudelta kiusattuja. Niin ei täytä ruhtinas lihan himoa, koska
hän hyvin hallitsee alamaisiansa, rankaisee rikollisia, ja puolustaa viattomia. Tässä sotivat
perkele ja liha häntä vastaan ja härsyttävät
häntä alkamaan vääriä sotia, noudattamaan
omaa mieltänsä y. m. Tässä, jollei hän noudata
Hengen johdatusta, kuule Jumalan sanaa, joka
häntä oikein ja hurskaasti neuvoo, täyttää hän
lihan himon. Samate vaeltakaan itse kukin säädyssänsä hengessä, ja älkään täyttäkö, en sano
ainoastansa haureuden halua, vaan ei muitakaan lihan töitä.
17 v. Sillä liha himoitsee henkeä vastaan, ja henki lihaa vastaan.
129. Kuin Paavali sanoo lihan himoitsevan
henkeä vastaan, ja hengen lihaa vastaan, niin
hän muistuttaa meille, että saatamme tuta lihan
himoa, se on, ei ainoasti himoa haureuteen,
vaan myös ylpeyteen, vihaan, suruun, kärsimättömyyteen, uskottomuuteen y. m. Mutta
hän tahtoo meidän niin niitä tuntemaan, ett'emme niihin suostu taikka niitä täytä, se on, ett'emme ajattele, puhu ja tee sitä, mihinkä liha
kiihoittaa ja yllyttää, niin että, vaikka se kehoittaisi vihaan, vihastumme kuitenki niin,
ett'emme syntiä tee, kuten Psalmi 4: 5 sanoo,
ikään kuin tahtoisi Paavali sanoa: tiedän, että

liha kaiketi yllyttää teitä vihaan, kateuteen,
epäilykseen, uskottomuuteen y. m., mutta vastustakaat hengessä, ettette syntiä tee. Mutta jos
te jättäen hengen johdatuksen seuraatte lihaa,
niin te täytätte lihan himon ja niin on teidän
kuoleminen Rom. 8: 13. Niin on siis tämä lause ymmärrettävä koko synnin valtakunnassa y.
m., eikä yksin haureudesta.
Nämät ovat vastaan toinen toistansa,
niin ettette tee, mitä te tahdotta.
130. Apostoli sanoo: nämät kaksi ruhtinasta teidän ruumiissanne, liha ja henki, vastustavat toisiansa keskenänsä, niin ettette tee, mitä
te tahdotte. Nämät sanat ymmärrän voimisesta,
se on, ette voi tehdä, mitä tahdotte. Tämä todistaa selvästi Paavalin kirjoittavan näitä pyhille, se on, Kristuksen päälle uskovalle seurakunnalle, joka on kastettu, vanhurskautettu,
uudistettu ja omistaa täydellisen päästön synneistä, ja sanoo sillä kuitenkin olevan lihan,
joka vastustaa henkeä. Samate puhuu hän,
Rom. 7: 14, itsestänsä: minä olen lihallinen,
synnin ala myyty; ja v. 23: minä näen toisen
lain minun jäsenissäni, joka sotii minun
mieleni lakia vastaan y. m., ja v. 24: minä viheliäinen ihminen, kuka päästää minun tästä kuoleman ruumiista? Tässä järkiniekat ja
muutamat isistäki tuskaa näkevät, kuinka puhdistaisivat Paavalin. Sillä sopimattomaksi katsovat sanoa tällä valitulla Kristuksen aseella
olevan syntiä. Me uskomme Paavalin sanat,
jolla hän vakaasti ja suorasti tunnustaa itsensä
myydyksi synnin ala, vankituksi synniltä, asuvan itsessänsä lain, joka sotii häntä vastaan ja
lihalla palvelevansa synnin lakia. Tähän taas
vastaavat, että apostoli puhuu tätä jumalattomain nimessä. Mutta eivät jumalattomat valittele, että synti kapinoitsee, sotii, vangitsee; sillä synti hallitsee heitä väkevästi. Tällainen valitus on siis toden Paavalin ja kaikkein pyhäin
y. m. oma. Jotka puhdistivat Paavalin ja muut
pyhät synnistä, tekivät ei ainoasti taitamattomasti, vaan jumalattomastikkin. Sillä sellaisella vakuuttamisella, joka oli saanut alkunsa uskon opin tietämättömyydestä, ryöstivät he seurakunnalta suurimman lohdutuksen, pyhkesi-

vät pois syntein anteeksi saamisen opin ja tekivät Kristuksen mitättömäksi.
131. Ei Paavali siis kiellä itsellänsä olevan
lihaa ja lihan virhiä, sanoessansa: minä näen
toisen lain minun jäsenissäni y. m. Uskottavasti tunsi hän siis välistä himoa, kuitenki luulen sen kohta tukahutetuksi hyvin raskasten ja
suurten sielun ja ruumiin ahdistusten kautta,
joilta, kuten hänen kirjansa osottavat, hän melkein aina oli harjoitettu ja vaivattu. Taikka jos
hän joskus iloisena ja miehullisena tunsi himoa, vihaa, kärsimättömyyttä y. m., vastusti
hän niitä kuitenki hengen kautta, eikä sallinut
sellaisten haluin hallita itsessänsä. Emme salli
siis millään ehdolla niin tyhmillä selityksillä
turmeltavan tällaisia lohdullisia lauseita, joissa
Paavali puhuu lihan sodasta henkeä vastaan
omassa ruumiissansa. Järkiniekat ja munkit eivät ole koskaan tunteneet hengellistä kiusausta, sentähden kävivät sotaa ainoasti haureuden
himoa vastaan pyytäen sitä painaa ales ja voittaa, ja ylpeinä luultusta voitostansa, jota eivät
kuitenkaan koskaan saaneet, luulivat olevansa
avioväkeä paljon paremmat ja pyhemmät. Sen
jätän mainitsemata, että he kiiltovoittonsa varjolla suosivat ja edistivät kaikellaisia kauheita
syntejä, niinkuin eripuraisuutta, ylpeyttä, vihaa, lähimäisen lastetta, luottamusta omaan
vanhurskauteen, röykkeyttä, jumalisuuden ja
sanan laimin lyömistä, uskottomuutta, häväistystä y. m. Sellaisia syntejä vastaan eivät sotineet, niitäpä eivät syntinäkään pitäneet, vaan
päättivät vanhurskauden olevan tyhmäin ja jumalattomain säätyinsä pitämisessä, ja synnin
niiden laimin lyömisessä.
132. Mutta varmaan päättäkäämme, että
pää, täysi ja täydellinen vanhurskautemme on
Kristus. Jollei ole mihin nojaamme, pysyvät
kuitenki, kuten Paavali 1 Kor. 13: 13 sanoo,
nämät kolme, usko, toivo, rakkaus. Aina on
meidän uskominen ja toivominen, aina käsittäminen Kristus vanhurskautemme päänä ja lähteenä. Joka hänen päällensä uskoo, ei hän tule
häpiään. Sitte ahkeroitkaamme myös, että olisimme ulkonaisestikki vanhurskaita, se on, ettemme mieltyisi lihaan, joka aina hankkii pa-

haa, vaan vastustakaamme sitä hengen kautta.
Älkäämme kärsimättömyydestä lannistuko
rahvaan kiittämättömyyden ja lasteen tähden,
joka väärin käyttää kristillistä vapautta, vaan
voittakaamme se ja kaikki muut kiusaukset
hengen kautta. Minkä verran hengessä sodimme lihaa vastaan, sen verran olemme ulkonaisestikki vanhurskaita, vaikkei tämä vanhurskaus tee meitä suotuisiksi Jumalalle.
133. Älköön siis kukaan epäilkö, koska
tuntee lihan tuon tuostaki nostavan uuden sodan henkeä vastaan, taikka jollei hän kohta voi
hillitä lihaa, ja painaa sitä hengen alle. Minäkin toivoisin olevani lujempi ja seisovaisempi
mielessäni, niin että voisin jalosti katsoa ylön
ei ainoasti hirmuvaltain uhkaukset, ne opin villitykset, joita hurmahenget levittävät, ja pahennukset ja kapinat, joita he matkaansaattavat,
vaan myös että kohta poistaisin kaikki pelvot
ja surut sydämmestäni, ja olisin vihdoin katkeraa kuolemaa kauhistumata, vaan vastaanottaisin sen parhaimpana vieraana. Mutta minä
näen toisen lain minun jäsenissäni, joka sotii
minun mieleni lakia vastaan y. m. Muilla on
sodittavana vähempiä kiusauksia vastaan, niinkuin köyhyyttä, pilkkaa, kärsimättömyyttä y.
m.
134. Älköön siis kukaan ihmetelkö taikka
peljästykö, koska hän tuntee ruumiissansa lihan sotaa henkeä vastan, vaan rohvastukoon
näistä Paavalin sanoista: liha himoitsee henkeä vastaan, ja: nämät ovat vastaan toinen
toistansa, niin ettette tee, mitä te tahdotte.
Sillä sellaisilla lauseilla lohduttaa apostoli kiusatuita, ikään kuin sanoisi: mahdotonta on seuratanne kaikissa hengen johdatusta ilman lihan
tuntemista ja estelemistä. Ei vainen, vaan liha
panee vastaan, ettette voit tehdä, mitä mielellänne tahtoisitte. Siinä on kyllä, että vastustatte
lihaa, niin ettette täytä sen himoa, se on, että
seuraatte henkeä, eikä lihaa, joka helposti lannistuu kärsimättömyydestä, pyytää kostaa, puree, epäilee, nurisee, vihaa Jumalaa, vihastuu
hänelle, epäilee y. m. Koska siis joku tuntee
tällaisen lihan sodan, älköön kadottako sentähden rohkeuttansa, vaan vastustakoon hengessä,

ja sanokoon: olen syntinen ja tunnen syntiä,
sillä en ole vielä lihasta riisuttu, kussa istuu
syntiä niinkauvan kuin elän. Mutta minä tottelen henkeä, en lihaa, se on, tartun uskolla ja
toivolla Kristukseen, ja rohvaisen itseäni hänen sanallansa, ja näin oijettuna en täytä lihan
himoa.
135. Suuresti hyödyllinen on hurskaille,
että he ovat hyvin tunteneet ja miettineet tätä
Paavalin oppia, sillä se ihmeellisesti lohduttaa
kiusatuita. Munkkina luulin kohta kadottaneeni autuuden, jos joskus tunsin lihan himoa, se
on, pahaa halua, haureutta, vihaa, vainoa, kateutta y. m. jotakuta veljeä vastaan. Minä koetin monellaista, ripitin jokapäivä y. m. Mutta ei
se auttanut. Kuin lihan himo aina palasi, en
saattanut saada lepoa, vaan vaivattiin alati tällaisilla ajatuksilta: sitä taikka tätä syntiä teit;
niin myös: sinä olet kateinen, kärsimätön y. m.
Turhaan tulit pyhään säätyyn; ja kaikki hyvät
työs ovat hyödyttömiä. Jos silloin olisin oikein
ymmärtänyt Paavalin lauseen: liha himoitsee
henkeä vastaan y. m. ja: nämät ovat vastaan
toinen toistansa y. m., niin en totta olisi niin
kiusannut itseäni, vaan ajatellut, niinkun nyt
on tapani, näin: Martti, et pääse ihan vapaaksi
synnistä, kuin sinulla on vielä liha, sinä saat
siis tuta sen sotimista, niinkuin Paavali sanoo:
liha sotii henkeä vastaan. Älä sentähden
epäile, vaan pane vastaan, niin ettes täytä sen
himoa, niin et ole lain alla.
136. Tässä muistuu mieleeni tohtori Staupisin matkimat sanat: useemmin kuin tuhannen
kertaa olen Jumalalle luvannut tullakseni hurskaammaksi, vaan en koskaan ole lupaustani pitänyt. Nyt en lupaa koskaan mitään, sillä koettelemus on opettanut, etten voi niitä täyttää.
Jollei siis Jumala ole Kristuksen tähden armollinen ja leppyinen minulle, koska olen muuttava tästä raadollisesta elämästä, en koskaan voi
seisoa lupausteni ja hyväin tekoini nojalla.
Tämä oli, en sano oikia, vaan jumalallinen ja
pyhä epäilys, mitä kaikkein niiden täytyy suulla ja sydämmellä tunnustaa, jotka tahtovat autuiksi tulla. Sillä eivät pyhät luota omaan vanhurskauteensa, vaan huutavat Davidin kanssa:

älä käy tuomiolle palvelias kanssa; sillä ei
yksikään elävä ole vakaa sinun edessäs. Ps.
143: 2. Jos sinä Herra soimaat syntiä: Herra
kuka siis pysyy? Ps. 130: 3. Mutta he katsovat
Kristusta, sovittaaksensa, joka pani henkensä
heidän synteinsä edestä. Sitte tiesivät myös,
ettei synnin jätteitä luettaisi heille, vaan annettaisiin anteeksi. Sillä välin sotivat kuitenki
hengen kautta lihaa vastaan, ei kuitenkaan
niin, että olivat varsin tuntemata sen himoa,
vaan niin, etteivät täytä sitä, vaikka siis tuntevat lihan kiukuitsevan ja sotivan henkeä vastaan, ja välistä heikkoudesta lankeevatki syntiin, eivät kuitenkaan sentähden kadota tohkeuttansa, eivätkä sentähden ajattele kohta,
että heidän elämänsä laatu ja virka ja kutsumuksessansa tehdyt työt ovat Jumalalle kelpaamattomia, vaan he rohvaitsevat itsensä uskon kautta y. m.
137. Hurskaat saavat siis tästä Paavalin
opista suuren lohdutuksen, että tietävät heillänsä olevan osittain lihasta, osittain hengestä,
kuitenki niin, että henki hallitsee, liha on alla
käden, vanhurskaus on vallassa, mutta synti
orjuudessa. Joka on tästä opista tuntematon, ja
luuloittelee, että hurskasten täytyy olla varsin
virheettömät, ja kuitenki tuntee päin toisin, sen
murheen henki ja epäilys vihdoin nielee. Mutta
joka tämän opin tuntee ja sitä oikein käyttää,
hänelle on viimein pahaki parhaaksi käntyvä.
Sillä kuin liha yllyttää häntä syntiin, niin hän
sentähden kehotetaan ja vaaditaan etsimään
synneistä päästöä Kristuksen kautta, ryhtymään uskon vanhurskauteen, jota hän muutoin
ei olisi niin suureksi arvannut, eikä niin hartaasti sitä ikävöinyt. Se on sentähden sangen
hyödyllinen, että välistä tunnemma luontomme
ja lihamme pahuuden, että niin muodoin heräisimme ja tulisimme kehotetuiksi uskoon ja
Kristusta rukoilemaan. Tällä tavalla kristitty
tulee sangen voimalliseksi ja ihmeelliseksi
luojaksi ja tekiäksi, joka voi tehdä murheesta
ilon, peljätyksistä lohdutuksen, synnistä vanhurskauden, kuolemasta elämän, koska hän,
niin hilliten lihaansa, saattaa sen orjuuteen ja
hengelle alamaiseksi.

138. Sentähden jos tuntevatki lihan himoa,
niin älkööt epäilkö autuudestansa. Sen vapaan
tuntekoot, mutta älkööt suostuko siihen; viha,
himo y. m., tosin kiusatkoon heitä, mutta älköön taivuttako heitä (seuraamaan tahtoansa);
synti yllyttäköön, ainoastansa älkööt sitä täyttäkö. Jota hurskaampi joku on, sitä enemmin
tuntee hän tätä sotaa. Tästä ovat alkuansa pyhäin valitukset Psalmeissa ja koko raamatussa.
Tästä sodasta eivät eräkkäät, munkit, järkiniekat ja kaikki itse hurskaat tietäneet mitään.
Mutta tässä joku ehkä sanonee: vaarallista on
opettaa tätä, ettei ihmistä tuomita sentähden,
jollei hän kohta voittaisikaan lihan himoja, joita hän tuntee. Sillä jos sellaista oppia levitetään yhteiseen kansaan, tulee se suruttomaksi,
laiskaksi ja veltoksi y. m. se on, kuin ennen sanoin, että lihalliset ihmiset, jos opetamme uskoa, laiminlyövät työt, ja jos töitä, terotamme,
menee usko ja omaintuntoin lohdutus hukkaan.
Tässä et taida ketään pakottaa, etkä varmaa
sääntöä määrätä, vaan jokainen tutkikoon itsensä tyysten, mikä lihan himo häntä enin kiusaa ja, saatuansa siitä selvon, älköön olko suruton, älköön suosiko sitä, vaan hengessä valvokoon ja taistelkoon sitä vastaan, ettei hän
kumminkaan täyttäisi sitä, jos olisiki voimaton
sitä varsin hillitsemään.
139. Tätä lihan sotaa henkeä vastaan oli
pyhilläkin ja he kaikki tunsivat sen, saman
saamme kokea mekin. Joka koettelee omaatuntoansa, hän varmaan näkee (jollei hän ole ulkokullattu), asian niin olevan, kuin Paavali tässä kirjoittaa, että nimittäin liha himoitsee henkeä vastaan. Itsekuki pyhä tuntee ja tunnustaa
siis lihansa sotivan henkeä vastaan, ja nämät
kaksi niin toisiansa hänessä vastustavan, ett'ei
hän kuitenkaan saa aikoin, mitä hän tahtoo,
vaikka hän tässä parhaansa panisi ja hikoilisi.
Liha estää sentähden meitä pitämästä Jumalan
käskyjä, rakastamasta lähimmäistämme niinkuin itse meitämme ja varsinki rakastamasta
Jumalaa kaikesta sydämestämme y. m. Mahdoton on sentähden hyvistä töistä vanhurskautettaa. Hyvä tahto kuitenkin on tässä, niinkuin
sen pitääkin olla (sillä sepä juuri onki henki,

joka sotii lihaa vastaan); se nyt mielellään tekisi hyvää, täyttäisi lain, rakastaisi Jumalaa ja lähimmäistänsä; mutta liha ei tottele tätä tahtoa,
vaan sotii sitä vastaan. Mutta Jumala ei kuitenkaan lue sitä syntiä, sillä hän on uskovaisille
armollinen Kristuksen tähden. Mutta tästä ei
sentään seuraa, että saisit halpana eli tyhjänä
pitää syntiä, kuin ei Jumala lue sitä. Tosin hän
ei lue, mutta kuille ja minkätähden (ei hän
lue)? Tätä armo-etua eivät saa kovat ja suruttomat hyväksensä, vaan katuvaiset ja uskolla
Kristuksen sovittajaksensa käsittäneet, jonka
tähden heille kaikki synnit anteeksi annetaan
eikä heille synnin jätteitäkään lueta. Mutta sellaiset eivät pidä syntiä halpana, vaan suurena,
sillä he tietävät ettei sitä makseta millään täysiksi tekemisillä, töillä ja vanhurskaudella,
vaan Kristuksen kuoleman kautta. Eivät kuitenkaan epäile sen suuruuden tähden, vaan
päättävät varmaan, sen anteeksi saavansa Kristuksen tähden.
140. Tämän lausun sen vuoksi, ett'ei kukaan, uskoon tultua, luulisi syntiä mitättömäksi. Synti on tosiaan synti, joko sitä tehdään
taikka ennen eli jälkeen Kristuksen tunnettua,
ja Jumala aina vihaa syntiä, niin aina kaikki
synti (mitä siihen itsestänsä tulee) on kuolettavainen. Mutta ellei synti ole uskovaiselle kuolemaksi, niin se tapahtuu sovittajan Kristuksen
tähden, joka kuolemallansa maksoi sen. Mutta
uskottomalle ovat, ei ainoastansa syntinsä kuolettavaiset, vaan hyvätkin työnsä ovat synnit,
niinkuin Paavali, Rom. 14: 23, sanoo: kaikki
kuin ei uskosta ole, se on synti. Sentähden on
järkiniekkain erehdys tässä asiassa vahingollinen. He eroittelevat syntejä synnin laadun jälkeen katsomata synnin tekiää. Uskovaisen synti on sama ja yhtä suuri kuin uskottomanki, ja
kuitenkin annetaan se uskovaiselle anteeksi
eikä sitä lueta hänelle. Uskoton sidotaan syntiin ja ne luetaan hänelle. Edelliselle on synti
anteeksi saatava, jälkimäiselle on synti kuolemaksi, ei eroituksen tähden syntein välillä,
ikään kuin olisi uskovaisen synti vähempi ja
uskottoman suurempi, vaan eroituksen tähden
tekiäin välillä. Sillä uskovainen on uskolla kä-

sittänyt, että synti on hänelle anteeksi annettu,
kuin Kristus on antanut itsensä sen edestä.
Vaikka siis hänellä on syntiä ja hän tekee syntiä, on hän kuitenki hurskas, uskoton on sitä
vastaan jumalaton, ja sepä juuri onkin oikein
hurskasten viisaus ja lohdutus, että, vaikka
heillä on syntiä ja he sitä tekevät, kuitenki tietävät, ettei niitä lueta heille uskon tähden Kristukseen.
141. Tätä sanon hurskasten lohdutukseksi.
Sillä he yksin oikein tuntevat olevansa syntisiä
ja tekevänsä syntiä, tietysti etteivät tarpeeksi
palavasti rakasta Jumalaa, eivät usko häneen
sydämmessänsä, jopa välistä epäilevätki hänen
hoidostansa, ovat kärsimättömiä onnettomuuksissa ja vihatuvat Jumalalle y. m. Tästäpä ovat
pyhäin valitukset raamatussa, etenki Psalmeissa, saaneet alkunsa, ja Paavaliki valittaa itsensä myydyksi synnin ale ja lihan sotivan henkeä
vastaan. Mutta kuin he kuolettavat lihan työt
hengen kautta (Rom. 8: 13) ja ristiinnaulitsevat lihansa, himoin ja haluin kanssa (Gal.
5: 24); niin ne synnit eivät vahingoitse eikä kadota heitä. Mutta jos noudattavat lihaa ja täyttävät sen himoja, niin he kadottavat uskon ja
pyhän Hengen ja, jolleivät kammoo syntiä ja
käännyt Kristukselle, joka antoi seurakunnalle
taivaan valtakunnan avaimet, langenneitten palauttamiseksi ja oijentamiseksi, ja niinmuodoin
jälleen saavuta uskoa ja pyhää Henkeä, niin
synneissä kuolevat. Emme puhu siis niistä, jotka uneksivat olevansa uskossa, ja elävät sillävälin kuitenkin synneissä. Heillä on tuomiona
tämä, että: te lihan jälkeen elätte, niin teidän
pitää kuoleman (Rom. 8: 13); niin myös että:
lihan työt ovat julkiset, kuin on huoruus y.
m. joista minä teille edellä sanon, niinkuin
minä ennenki sanonut olen, että niiden, jotka senkaltaisia tekevät, ei pidä Jumalan valtakuntaa perimän. Gal. 5: 19–21.
142. Tästä myös näemme, kutka ovat totisia pyhiä. Niitä eivät ole kannot ja kivet, kuten
järkiniekat ja munkit uneksivat, joihin ei mikään asia koske, taikka jotka eivät koskaan
tunne lihan himoa, vaan sellaisia, joiden liha
himoitsee henkeä vastaan, niinkuin Paavali

sanoo. Heillä on siis syntiä ja saattavat tehdä
syntiä, ja Ps. 32: 5, 6 todistaa, että pyhät tunnustavat vääryytensä ja rukoilevat pahoja tekojansa anteeksi, sanoen: minä sanoin: minä
tunnustan Herralle minun pahat tekoni,
niin sinä annoit anteeksi minun syntini vääryyden. Tämän tähden pitää kaikki pyhät
sinua rukoileman y. m. Sitte rukoilee koko
seurakunta, joka varmaan on pyhä, syntejänsä
anteeksi, ja uskoo syntein anteeksi saamisen,
ja (Ps. 143: 2) rukoilee David: älä käy tuomiolle palvelias kanssa; sillä ei yksikään elävä ole vakaa sinun edessäs, ja (Ps. 130: 3, 4):
jos sinä, Herra, soimaat syntiä; Herra, kuka
siis pysyy? Sillä sinun tykönäs on anteeksi
antamus y. m. Näin puhuvat ja rukoilevat suurimmat pyhät, David, Paavali y. m. Samoin siis
puhuvat ja rukoilevat kaikki pyhät samassa
hengestä. Järkiniekat eivät lue raamattua, taikka jos lukevatki, lukevat he sitä silmät peitossa, eivätkä sentähden ollenkaan osaa oikein
päättää mistään asiasta, ei siis myös synnistä
eikä pyhyydestä.
18 v. Mutta jos te hengeltä hallitaan,
niin et te ole lain alla.
143. Ei Paavali saa unohdetuksi oppiansa
uskosta, vaan hän kertoo ja terottaa sitä, hyvistä töistäki puhuessansa. Tässä joku ehkä sanonee: kuinka pääsemme olemasta lain alla?
Olethan, Paavali, itse opettanut, että meillä on
liha, joka himoitsee henkeä vastaan, joka vastustaa, vaivaa ja sitoo meidän, ja toden tunnemmekin syntiä, emmekä pääse sellaisesta
tuntemisesta vapaiksi, vaikka kuinka tahtoisimme. Tämähän varmaan on olla lain alla.
Kuinka siis, Paavali, sanot, ettemme ole lain
alla? Se, sanoo Paavali, älköön teitä ensinkään
surettako, mutta tehkäät vaan se, että henki
hallitsisi teitä, se on, palvelkaat sitä tahtoa,
joka sotii lihaa vastaan eikä täytä sen himoja
(sillä niin hallitsee eli johdattaa henki meitä),
niin ette ole lain alla. Samate puhuu Paavali
(Rom. 7: 25) itsestänsä: minä palvelen mielellä Jumalan lakia, se on hengessä en ole yhdenkään synnin alamainen, mutta lihalla synnin lakia. Niin eivät ole siis hurskaat lain alla,

hengen suhteen, sillä ei laki voi kannustaa eikä
julistaa kuoleman tuomiota heidän ylitsensä,
vaikka itse tuntevat syntiä ja tunnustavat olevansa syntisiä, sillä Kristus on ottanut lailta
vallan sillä tapaa, että hän itse oli lain alaiseksi
tehty, lunastaaksensa ne, jotka lain alla olivat.
Sentähden ei taida laki syyttää hurskaita synnistä, vaikka se onkin oikea synti lakia vastaan.
144. Niin suuri on siis hengen herraus, ettei laki saa kantaa päälle senkään tähden, kuin
kuitenkin on synti. Sillä vanhurskautemme,
Kristus, jonka uskolla käsitämme, on nuhteeton, jota ei siis laki voi kannustaa. Niinkauvan
kuin hänessä ripumme, hallitsee henki meitä ja
me olemme laista vapaita. Niin ei unohda siis
apostoli, hyviä töitäkään opettaessansa, oppiansa vanhurskauttamisesta, vaan julistaa
aina, ettemme voi tulla töistä vanhurskautetuiksi. Sillä aina rippuu lihassa synnin jätteitä;
niin kauvan kuin se elää, ei lakkaa se himoitsemasta henkeä vastaan. Mutta siitä ei ole meillä
kuitenkaan haittaa, kuin olemme laista vapaat,
jahka vaan hengessä vaellamme. Ja näillä sanoilla: jos te hengeltä hallitaan, niin ette ole
lain alla, taidat jalosti lohduttaa itseäs ja muita
suuresti kiusatuita. Sillä usein kyllä tapahtuu,
että viha, vaino, kärsimättömyys, haureus, surun henki ja muu lihan himo niin väkevästi
ryntää ihmisen päälle, ett'ei hän ensinkään ole
mies sitä poistamaan, vaikka kuinka tahtoisi.
Mitä nyt tehköön? Tokko sentähden
epäilköön? Ei suinkaan, vaan sanokaan näin:
lihas sotii ja rajuaa nyt henkeä vastaan. Mutta
rajutkoon, niin kauvan kuin tahtoo. Mutta sinä
älä suostu siihen, vaan vaella hengessä ja salli
hengen johdattaa sinuas, niin ettes täytä lihan
himoa. Tätä tehdessäs olet laista vapaa. Se tosin syyttää ja peljättää sinua, mutta turhaan y.
m. Sellaisessa lihan sodassa henkeä vastaan, ei
ole mikään parempi, kuin pitää sana silmissänsä, ja siitä etsiä hengen lohdutusta.
145. Älköön tällaisesta kiusauksesta kärsivä vavahtuko, että perkele osaa niin suureksi
kuvata synnin, että hän luultensa vaipuu varsin
ahdistuksen helteessä, eikä ensinkään muuta

tunne, kuin sulaa Jumalan vihaa ja epäilystä.
Tässä älköön kumminkaan päätelkö tuntemisensa jälkeen, vaan tarttukoon tähän Paavalin
sanaan: jos te hengeltä hallitaan, se on, jos
rohkaisette teitänne uskossa Kristuksen päälle
y. m., niin ette ole lain alla. Näinpä on hän
omistava tukevimman turvan, jolla voipi sammuttaa kaikki tuliset nuolet, joilla ruma tähtää
häntä. Liha siis kuohukoon ja vaahtukoon
kuinka paljo tahtonsa, eivät voi kuitenkaan
kaikkikaan sen tuimat aallot vahingoittaa ja
kadottaa häntä, sillä seuraten hengen johtoa on
hän lihaan suostumata ja sen himoa täyttämätä.
Ainoa lääke, lihan rajutessa, on siis tarttua
hengen miekkaan, se on, autuuden sanaan, tietysti tähän ett'ei Jumala tahdo ainoankan syntisen kuolemaa y. m., ja sillä sotia lihaa vastaan,
niin epäilemätä voiton saamme, vaikka sodan
aikana tuntisimme päin vastoin. Mutta jos sanan silmistäs heität, niin ei ole neuvoa eikä
apua y. m. Koettelemuksestani minä tätä puhun. Minua on kohdannut erinkaltaiset ja monet kärsimiset, ja ne sangen vaikiat. Mutta johonkuhun raamatun lauseeseen ryhdyttyäni, ja
siihen juuri kuin pyhään ankkuriin turvattuani,
niin kohta asettuivat kiusaukset, joita minun ilman sanaa olisi ollut mahdoton vähääkään aikaa kantaa, saaten voittaa.
146. Paavali opettaa siis, lyhyesti sanottu,
tällä esityksellänsä lihan ja hengen riidasta,
etteivät pyhät eli uskovaiset voi täyttää, mitä
henki tahtoo. Sillä henki olisi mielellänsä kokonansa puhdas; mutta sen kanssa yhdistetty
liha estää. Autuita kuitenkin ovat synnin päästön kautta Kristuksessa. Sitte, kuin he myös
vaeltavat hengessä ja hallitaan hengeltä, eivät
ole he lain alla, se on, ei laki taida kannustaa ja
peljättää heitä y. m., taikka jos se yrittääki, ei
voi se kuitenkaan syöstä heitä epäilykseen.
19, 20 ja 21 v. Mutta lihan työt ovat julkiset, kuin on y. m.
147. Tämä paikka sopii yhteen tämän
Kristuksen lauseen kanssa: heidän hedelmistänsä te tunnette heidän: hakeeko joku viinamarjoja orjantappuroista, taikka fikunoita ohdakkeista? Niin jokainen hyvä puu

kasvaa hyvät hedelmät, mutta mädännyt
puu kasvaa häijyt hedelmät. Paavali opettaa
tässä varsin samaa, kuin Kristuskin siinä, että
nimittäin työt ja hedelmät todistavat, ovatko
ihmiset hyvät vaiko pahat, seuraavatko he lihaa vaiko henkeä, ikään kuin sanoisi: ett'ei kukaan nyt estelisi itseänsä, ikään kuin ei ymmärtäisi hän minun puhettani lihan ja hengen
riidasta, niin minä maalaan silmiinne, ensisti
lihan työt, jotka jumalattomatki tuntevat, ja sitte hengen hedelmät. Ja tämän Paavali sen
vuoksi tekee, että Galatalaisten joukossa oli
paljo ulkokullatuita, niinkuin vieläki meidän
seassamme, jotka olivat olevinaan hurskaat,
kehuivat hengestä, ja jotka, mitä sanoin tulee,
hyvin tunsivat jumalisuuden opin. Mutta vaelsivat kuitenkin sillä välin, ei hengessä, vaan lihassa, ja täyttivät lihan töitä. Mutta tällä Paavali nyt julkisesti osottaa, ett'eivät olleet semmoisia, miksi heitänsä ylistivät, ja estääksensä
heitä varotustansa ylönkatsomasta, julistaa hän
heille tämän kauhian tuomion, ett'eivät ikänänsä saa periä taivaan valtakuntaa, että tästä varotuksesta parantaisivat heitänsä.
148. Kullakin ikäkaudella on kiusauksensa, jotka rasittavat hurskaitaki, niinkuin nuorisoa hekuma, miehuutta kunnian himo ja vanhuutta ahneus. Sentähden olen sanonut, ettei
ole yhtään pyhää ollut, jota ei liha useemmin
olisi kiusannut kärsimättömyyteen, vihaan y.
m. Sentähden myös Paavali, tässä puhuessansa
pyhistä, sanoo, että liha heissä himoitsee henkeä vastaan. Sentähden ei ole puuttuva lihan
himoja ja sotaa; mutta sentähden ei ole niistä
kohta haittaa heillä, jotka niitä tuntevat, vaan
tästä asiasta on näin tuomittava: toista on tuntea lihan kiusaamista ja kärsiä sen himoja vastoin tahtoansa, mutta sentään vaeltaa hengessä
ja vastustaa niitä y. m., toista taas suostua lihaan, suruttomasti täyttää sen töitä, niissä elää,
ja kuitenki sillä välin osotella jumalisuutta ja
kerskata itseänsä hengestä. Edellisiä hän lohduttaa, sanoen hengen hallitsevan heitä ja heidän ei olevan lain alla. Jälkimäisiä hän uhkaa
ijäisellä perikadolla. – Niin aina, välistä tapahtuukin, että pyhät lankeevat ja täyttävät lihanki

tahtoa. Niin lankesi myös David kauhiaan ja
suureen huoruuteen, oli syyllinen monen kuolemaan kuin tahtoi Urian tapetuksi sodassa, ja
antoi sen kautta vihollisillekkin aihetta ylpeilemään Jumalan kansaa vastaan, kumartamaan
epäjumaliansa ja häpäsemään Israelin Jumalaa.
Kauhiasti lankesi Pietariki, koska hän kielsi
Kristuksen. Mutta vaikka nämät synnit olivatki
kauheita, ei tehty niitä kuitenkaan Jumalan
ylenkatseesta taikka ilkivaltaisesta pahuudesta,
vaan heikkoudesta. Sitte he varotettuina eivät
myöskään paatuneina pitkittäneet elää niissä,
vaan katuivat niitä. Sellaisia käskee Paavalikin
oijentamaan ja auttamaan, sanoen: jos ihminen osaa johonkuhun vikaan tulla y. m.
(Gal. 6: 1). Sentähden ei kielletä niiltä päästöä,
jotka heikkoudesta syntiä tekevät ja lankeevat,
jos vaan nousevat ylös, eikä pitkitä elämistä
synneissä; sillä syntistä elämää pitkittäminen
on pahin. Mutta jolleivät kadu, vaan täyttävät
edespäin paatuneina lihan haluja, niin se on
varmin merkki siitä, että ovat hengessänsä vilpillisiä.
149. Himoja ei ole siis keneltäkään puuttuva, niin kauvan kuin lihassa elämme, sentähden ei ole myös kukaan kiusauksista vapaa.
Mutta toinen kiusataan toisin kuin toinen, kukin erittäin luontonsa jälkeen. Toista kiusataan
raskaammilla koetuksilla, niinkuin alakuloisuudella, häväistyksellä, epä-uskolla, epäilyksillä y. m.; toista taas törkeemmillä synneillä,
niinkuin hekumalla, vihalla, vainolla y. m.
Mutta tässä vaatii Paavali meiltä, että vaellamme hengessä, ja vastustamme lihaa. Mutta joka
lihaa noudattaa ja lakkaamata täyttää suruttomana sen haluja, hän tietäkään, ettei hän ole
Kristuksen oma, ja vaikka hän kuinkaki kaunistaisi itsensä kristityn nimellä, pettää hän
kuitenkin itsensä. Sillä jotka Kristuksen
omat ovat, ne ovat ristiinnaulinneet lihansa,
himoin ja haluin kanssa (Gal. 5: 24).
Kutka kutsuttakaan ja ovat toden pyhiä.
150. Tämä paikka, kuten ennen ohimennen
mainitsin, sisältää aivan tärkeää lohdutusta,
kuin se opettaa, etteivät pyhät elä ilman lihan

himoa ja kiusausta, ei ilman syntiäkään. Se varottaa siis meitä tekemästä niin kuin muutamat, joista Gersoni kirjoittaa, jotka harrastivat
päästä peräti tuntemastakaan kiusauksia ja
syntiä, se on, harrastivat tulla ihan kiviksi. Sellaista luuloa pitivät järkiniekatki ja munkit pyhistä, kuin olisivat ne muka olleet paljaita puita ja pölkkyjä, ilman mitään tuntoa. Varmaan
tunsi Maaria suurinta sielun tuskaa kadotettuansa poikansa (Luukk. 2: 35). David valittaa
Psalmeissa melkein vajoovansa ylönpaltiseen
suruunsa kiusaustensa ja synteinsä suuruuden
tähden. Myös Paavali valittaa tuntevansa ulkona sotaa, sisällisesti peljätyksiä, palvelevansa
lihalla synnin lakia, sanoo kantavansa murhetta kaikista seurakunnista, ja Jumalan armahtaneen häntä, ettei hän olisi saanut surua surun
päälle, tehden jälleen terveeksi Epafrodituksen, joka oli ollut kuoleman kielissä (Fil. 2:
27). sentähden ovat järkiniekkain pyhät Stoika
viisasten kaltaisia, jommoisia ei koskaan ole
koko mailmassa ollut olemassa, ja sillä tyhmällä ja jumalattomalla luulolla, joka sai alkunsa tämän Paavalin opin tietämättömyydestä, pakottivat järkiniekat itsensä ja epälukuiset
muut ihmiset epäilykseen.
151. Munkkina ollessani toivoin usein sieluni pohjasta tulevani kerranki niin onnelliseksi, että saisin nähdä jonkuki pyhän ihmisen
menetyksen ja elämän. Sillä välin uneksin
minä kuitenki pyhästä ihmisestä, että hän olisi
sellainen, joka ajellen korvassa olisi ruokaa ja
juomaa nauttimata, elättäisi itsensä ainoasti
ruohoin juurilla ja kylmällä vedellä, ja tämän
luulon sellaisista kummallisista pyhistä olin
saanut, en ainoasti järkiniekkain, vaan isäinki
kirjoista. Sillä Hieronymus kirjoittaa jossain
näin: mutta ruuasta ja juomasta vaikenen, koska seki jo on ylellisyyttä, kuin sairaat virvoitukseksensa nauttivat raikasta vettä ja syövät
keittoruokaa y. m. Mutta nyt näemme totuuden
auringon valosta selvimmästi, että Kristus ja
apostolit kutsuvat pyhiksi, ei niitä, jotka elävät
naimattomina, ovat viina maistamattomia,
taikka tekevät muita näköänsä kummallisia
töitä, vaan ne, jotka ovat evankeliumin kautta

kutsutut, ovat kastetut, ja uskovat, että Kristus
on pyhittänyt ja puhdistanut heidän kuolemansa ja verensä kautta. Niin kutsuu Paavali monin paikoin kristityt, joille hän kirjoittaa, pyhiksi, Jumalan lapsiksi ja perillisiksi y. m. Pyhiä ovat siis kaikki, jotka uskovat Kristuksen
päälle, miehet ja vaimot, orjat ja vapaat, ei
omista töistänsä, vaan Jumalan, jotka uskolla
ottavat vastaan. Ja sellaisia Jumalan töitä ovat:
sana, sakramentit, Kristuksen kärsiminen, kuolema, ylösnouseminen, voitto, pyh. Hengen lähettäminen y. m. Lyhyesti: he ovat pyhiä saadusta, ei ansaitusta pyhyydestä.
152. Niin ovat siis toden pyhiä sananpalveliat, maallisen esivallan personat, vanhimmat, lapset, isännät, emännät, perheenväki y.
m., jos ensin ja ennen kaikkia lujasti uskovat,
että Kristus on heidän viisautensa, vanhurskautensa, pyhityksensä ja lunastuksensa, ja jos sitte itsekuki Jumalan sanan jälkeen toimittaa
kutsumuksessansa virkansa, ei tottele lihaa,
vaan painaa hengen avulla alas sen halut ja himot. Se, ettei kaikki ole yhtä vahvoja, että
useassa vielä havaitaan heikkouksia ja loukkauksia, ei ollenkaan estä heitä olemasta pyhiä, jahka vaan eivät tee syntiä ilkivaltaisesta
pahuudesta, vaan heikkoudesta. Sillä, niinkuin
usein olen sanonut, tuntevat hurskaatki lihan
himoa, mutta he vastustavat sitä, niin etteivät
täytä sitä. Niin myös, jos ehkä tapaturmaa lankeevatki syntiin, saavat he kuitenki syntinsä
anteeksi, jos he uskolla Kristukseen jälleen oijentuvat; sillä ei hän tahdo, että ajamme pois,
vaan etsimme ylös kadonneen lampaan y. m.
Kaukana siitä, että kohta pitäisin uskossa ja
elämässä heikot saastaisina, jos näen heidän
rakastavan ja kunnioittavan sanaa, käyvän
Herran ehtoollisella y. m. sillä Jumala on korjannut heitä, ja lukee heidän vanhurskaiksi, antaen heille synnit anteeksi. Hänelle he seisovat
taikka lankeevat y. m. Iloisena kiitän siis Jumalaa, että hän on minulle runsaasti lahjoittanut, mitä munkkina pyysin, antanut minun
nähdä, ei yhtä pyhää, vaan monta, niin aina
epälukuisia toden pyhiä, ei sellaisia, joita järkiniekat kutsuvat pyhiksi, vaan sellaisia, jotka

Kristus itse ja apostolit pyhiksi kuvaavat ja
maalaavat. Niitä olen, kiitos Jumalan, minäki;
sillä minä olen kastettu, ja uskon Kristuksen,
Herrani, kuolemallansa lunastaneen minun
synnistä, ja lahjoittaneen minulle ijankaikkisen
vanhurskauden ja pyhyyden, ja kirottu olkoon
jokainen, joka ei anna Kristukselle sitä kunniaa, että uskoisi itsensä hänen kuolemansa,
sanansa, sakramentteinsa y. m. kautta vanhurskautetuksi ja pyhitetyksi y. m.
153. Hyljätkäämme siis tämä tyhmä ja jumalaton luulo pyhistä, millisen nimen luulin
sopivan ainoasti pyhille taivaassa ja maan
päälle eräkkäille ja munkeille, jotka tekevät
muutamia kummallisia töitä, ja oppikaamme
pyhästä raamatusta, että kaikki Kristuksen uskovaiset ovat pyhiä. Mailma ihmettelee Benediktuksen, Gregoriuksen, Bernharduksen ja
Fransiskuksen ja muiden heidän vertaistensa
pyhyyttä, kuultuansa niiden tehneen muutamia
näköänsä mainioita ja epätavallisia töitä. Pyhiä
olivat varmaanki Hilarius, Kyrillos, Athanasius, Ambrosius, Augustinus ja muut, jotka eivät viettäneet niin kovaa ja kolkkaa elämää,
kuin edelliset, vaan oleskelivat ihmisten parissa, söivät tavallista ruokaa, joivat viiniä ja kävivät kauniissa ja kunniallisissa vaatteissa. Ja
elämän yhteisen tavan suhteen ei ollut heissä
lähes mitään eroitusta heidän ja muiden kunniallisten ihmisten välillä, ja ovat kuitenki pidettävät edellisiä paljon parempina. Sillä he
opettivat ilman harha-uskoa puhtaasti uskoa
Kristuksen päälle, vastustivat väärä-oppisia, ja
puhdistivat seurakunnan epälukuisista erhetyksistä. Heidän seuransa oli monelle suureksi
iloksi, semmenki murheellisille ja ahdistetuille
(sillä eivät he siirtäneet itsensä pois ihmisten
seurasta, vaan toimittivat virkaansa mailman
kohussa), joita rohvaisivat ja lohduttivat sanalla. Mutta nämät jälkimäiset eivät ainoasti opettaneet paljon uskoa vastaan, vaan olivat monen
taika-uskon, erhetyksen ja jumalattomain jumalanpalvelusten alkajiakin. Jolleivät siis kuoleman kamppauksessa käsittäneet Kristusta ja
luottaneet uksin hänen kuolemaansa ja voittoonsa, niin ei heitä ensinkään hyödyttänyt an-

kara elämänsä.
154. Se kyllä osottaa, kutka toden pyhiä
ovat, ja millinen elämä on pyhäksi nimitettävä,
ei niiden, jotka menevät piiloon nurkkiin ja
luoliin, näännyttävät ruumistansa paastolla,
kantavat jouhipaitaa y. m., saadaksensa muiden kristittyin suhteen jonkun erinäisen palkan
taivaissa, vaan ne, jotka ovat kastetut ja uskovat Kristuksen päälle y. m., jotka eivät yhtä
haavaa riisu vanhaa ihmistä töinensä, vaan
himo pysy heissä niin kauvan kuin elävät. Sen
tunteminen ei vahinkoita kuitenkaan heitä,
kuin vaan eivät salli sen hallita, vaan panevat
sen hengen alle. Tämä oppi saattaa lohdutuksen hurskaille sieluille, niin etteivät epäile,
koska tuntevat lihan nuolia, joilla saatana sotii
henkeä vastaan, niinkuin monelle paavikunnassa tapahtui, jotka luulivat, etteivät saisi tuta
yhtään lihan himoa. Kuitenkaan eivät saaneet
Hieronymus, ei Gregorius, ei Benediktus eikä
Bernhardus ja muut (jotka munkit asettivat itsellensä esimerkiksi täydellisestä puhtaudesta
ja kristillisistä avuista) siksi, etteivät olisi tunteneet lihan himoa. Niin he tunsivat sitä ja
vahvastikki, jonka vilpittömästi tunnustavat
monessa paikkaa kirjoissansa. Sentähden antoi
Jumala anteeksi heille nämät vähät rikokset
sekä ne vahingollisetkin erehdykset, jotka
muutamat heistä toivat seurakuntaan. Gregorius oli nurkka-messuin keksiä, ja sitä suurempaa kauhistusta ei ole koskaan ollut uuden testamentin seurakunnassa. Toiset miettivät
munkkisuuden, jumalattomia jumalanpalveluksia ja omapäisiä hartauden harjoituksia.
Kyprianus vakuutti, että villi-oppisten kastamat tarvitsevat uutta kastamista.
155. Uskon tunnustuksessa siis tunnustamme oikein uskovamme pyhän seurakunnan.
Sillä se on näkymätön, elää hengessä saavuttamattomassa paikassa, ja sentähden ei nähdä
sen pyhyyttä. Sillä Jumala on sen salannut ja
verhonnut heikkouksilla, synneillä ja erhetyksillä, monellaisella ristillä ja pahennuksilla
niin, ettemme sitä aistinten avulla koskaan äkkää. Koska tästä tietämättömät näkevät heidän
heikkoutensa, syntinsä y. m., jotka ovat kaste-

tut, joilla on sana ja sitä uskovat, kohta pahentuvat he, ja päättävät, ettei ne olekkaan seurakuntaa, ja uneksivat sillä välin, että seurakuntaa ovat eräkkäät ja munkit, jotka kunnioittavat
Jumalaa ainoastansa huulillansa ja palvelevat
häntä hukkaan, kuin eivät seuraa Jumalan sanaa, vaan ihmisten opetuksia ja käskyjä ja
opettavat niitä muillekkin. Mutta kuin toimittavat taika-uskosia ja kummallisia töitä, joita järki kiittelee ja ihmettelee, sentähden päättävät,
että ovat pyhiä ja seurakunta. He kääntävät toiseksi uskonkappaleen: minä usko pyhän seurakunnan y. m., että panevat sanan: minä uskon siaan: minä näen. Tällaiset ihmisvanhurskaudet ja omapäinen pyhyys on toden totta
hengellinen vimma, jolla ihmisten silmät ja
mielet eksytetään ja he saatetaan pois oikian
pyhyyden tunnosta y. m.
156. Me jällen opetamme niin, ettei seurakunnalla ole pilkkua eikä ryppyä, vaan että se
on pyhä, kuitenki vaan uskon kautta Jesukseen
Kristukseen, sitte myös elämän suhteen niin,
että se pidättää itsensä lihan himoista ja harjoittaa hengen hedelmiä, mutta ettei se vielä
ole pyhä niin, että se varsin olisi vapaa ja puhdas kaikista pahoista haluista, jumalattomista
luuloista ja erehdyksistä. Seurakunta tunnustaa
aina syntinsä ja rukoilee: anna meille syntimme anteeksi. Se myös uskoo syntein anteeksi
saamisen. Sentähden tekevät pyhätki syntiä,
horjahtuvat ja erehtyvätki, mutta tietämättömyydestä, sillä eivät he tahdo ehdontahdon
kieltää Kristusta, kadottaa evankeliumia, peräyttää kastetta y. m. Heillä on siis synteinsä
anteeksi antamus, ja jos ehkä opissa tietämättömyydestä erehtyvätki, niin se annetaan heille
anteeksi, kuin viimein vihdoin tunnustavat vikansa, ja turvaavat ainoasti Jumalan totuuteen
ja armoon Kristuksessa, niinkuin Hieronymus,
Gregorius, Bernhardus ja muut tekivät. Kristityt ahkeroitsevat siis välttää lihan töitä, mutta
haluja eivät voi välttää.
157. Lihan saastaisuuden tuntemisesta on
hurskailla siis se hyödytys, ettei töiden vanhurskauden turha ja jumalaton luulo paisuta
heitä, ikään kuin niiden tähden olisivat Juma-

lalle otollisia. Paisuneet munkit pitivät itsensä
itse valitun elämänsä laadun tähden niin pyhinä, että myyskentelivät muillekki vanhurskauttansa ja pyhyyttänsä, vaikka heidän oma sydämmensä kyllä todisti heistä, että olivat saastaisia. Niin vahingollinen myrkky on luottamus omaan vanhurskauteen ja uneksia olevansa puhdas. Mutta kuin hurskaat tuntevat sydämmensä saastaisuuden, niin eivät saata uskoa omaan vanhurskauteensa. Se tunto nöyryttää heitä, niin että kallella päin eivät saata luottaa hyviin töihinsä, se pakottaa heitä rientämään Kristukselle, sovittajalle, jolla ei ole turmeltua taikka saastutettua lihaa, vaan puhtain
ja pyhin, jonka hän antoi mailman elämäksi.
Hänessä he löytävät tukevan ja täydellisen
vanhurskauden. Niin pysyvät ei teeskennellystä munkki-nöyryydessä, vaan totisessa, joka
heillä on synteinsä ja vikainsa tunnosta, joita
rippuu heidän lihassansa, joiden tähden olisivat vikapäät ijankaikkiseen kuolemaan, jos Jumala tuomitsisi heitä ankarasti. Mutta kuin eivät ylpeile Jumalaa vastaan, vaan nöyrällä ja
särjetyllä sydämmellä tunnustavat syntinsä ja
pyytävät niitä anteeksi, ja luottaen välimiehen
Kristuksen ansioon astuvat Jumalan eteen ja
rukoilevat, että synnit Kristuksen tähden annettaisiin heille anteeksi, niin levittää Jumala
heidän ylitsensä äärettömän armonsa taivaan,
eikä lue heille heidän syntiänsä Kristuksen tähden.
158. Tätä sanon, että kavahtaisimme järkiniekkain vahingollisia erehdyksiä elämän pyhyydestä, joissa mielemme olivat kiedotut
niin, ettemme ilman suurta vaivaa taitaneet niitä pois ravistaa. Pyrkikäät siis toden tiestä oikein erottamaan totinen vanhurskaus ja pyhyys
ulkokullaisesta, sitte osaatte toisin silmin, ei
järjen, vaan hengen silmillä, katsella Kristuksen valtakuntaa, ja varmaan päättää pyhäksi
sen, joka on kastettu ja uskoo Kristukseen, ja
sitte pidättää itsensä lihan haluista siinä uskossa, jossa hän vanhurskautetaan ja saa anteeksi
entiset ja nykyiset syntinsä. Mutta niistä ei tule
hän ihan puhtaaksi, sillä liha himoitsee henkeä
vastaan. Tämä saastaisuus kuitenki jää häneen,

että hän nöyrytettäisiin ja niin Kristuksen armo
ja ansio maistaisi makealta hänelle. Näin ei
tämä saastaisuus ja synnin jätteet tuota hurskailla haittaa, vaan hyötyä. Jota enemmän tuntevat heikkoutensa ja syntinsä, sitä enemmän
pakenevat armon istuimen, Kristuksen tykö, ja
huutavat häntä auksi, kaunistamaan heitä vanhurskaudellansa, ja lisäämään heille uskoa,
lahjoittamaan heille pyhän Henkensä, jonka
avulla voittavat lihan himot, niin etteivät ne
hallitse heitä, vaan pidetään orjuudessa. Niin
taistelee siis kristitty aina synnin kanssa, mutta
ei joudu kuitenkaan sotiessaan alle käden,
vaan saa voiton.
159. Näitä puhuin, että oppisitte tietämään,
ei ihmisunista, vaan Jumalan sanasta, kutka oikeita pyhiä ovat. Me näemme siis, että kristin
oppi parhaiten voi oijentaa omattunnot; sitte
myös, että se on suloinen oppi, joka ei puhu
kaapuista, kaljupäistä, nappinauhoista ja samallaisista joutavista asioista, vaan korkeista
ja tärkeimmistä asioista, näet hän, kuinka, meidän on voittaminen liha, synti, kuolema ja perkele. Tästä opista ovat tekopyhät tietämättömiä, ja sentähden on heille mahdoton oikialle
ohjata ainoaakaan eksyvää omaatuntoa taikka
lohduttaa ja rauhoittaa peljästynyttä ja epäilevää sielua.
Huoruus, salavuoteus, saastaisuus, haureus,
20 v. Epäjumalten palvelus, noituus
y. m.
160. Ei Paavali luettele tässä kaikkia lihan
töitä, vaan käyttää määrä lukua määrättömän
verosta. Ensin luettelee hän haureuden synnit,
joita on, huoruus, salavuoteus, saastaisuus,
haureus y. m. Mutta ei ainoastansa haureuden
himo ole lihan työ, niinkuin paavilaiset uneksivat, jotka sanoivat lihan työksi aviosäädynki.
Niin pyhiä olivat nuo ihmiset, vaikka Jumala
itse on aviosäädyn säätäjä, ja hekin itse lukevat
sen sakramenttein joukkoon. Vaan hän luettelee lihan töiden sekaan myös epäjumalten palveluksen y. m., niinkuin ennen mainitsin.
Tämä paikka nyt selvään osottaa, mitä Paavali
sanalla liha tarkoittaa. Ne sanat jällen, (joita

Paavali kertoo) ovat niin hyvin tutut, ett'eivät
kaipaa laviampaa selitystä. Joka tahtoo tietää,
mitä kuki sana erittäin merkitsee, hän lukekoon, jos haluttaa vanhempaa selitystäni, jonka annoin painosta ulos v. 1519. Siinä koetin
kyllä tarpeeksi selittää voimaini jälkeen jokaisen sanan merkityksen ja luonnon, kuin on tässä luettelossa lihan töistä ja hengen hedelmistä. Nyt oli tarkoituksena antaa tämän Galatalaisten epistolan selityksessä niin selvän käsityksen vanhurskauttamisen opista, kuin suinkin.
Epäjumalten palvelus.
161. Niiden korkein jumalanpalvelus, pyhyys ja palavimmat hartaus-harjoitukset, jotka
sulkevat pois välittäjän Kristuksen ja palvelevat Jumalaa ilman hänen sanaansa ja käskyänsä, on sula epäjumaluus. Niin esimerkiksi pidettiin paavikunnassa se hengellisimpänä toimena, koska munkit istuivat kammioissansa ja
miettivät Jumalasta ja hänen töistänsä, koska
he hartaimmassa hartaudessa notkistivat polviansa, rukoilivat ja tutkivat taivaallisia asioita
niin suurella mielihyvällä, että ylöllisestä ilosta
itkivät. Siinä ei ollenkaan johtunut nainen mieleen taikka joku muu luontokappale, vaan siinä
ajateltiin Luojaa ainoaa ja hänen ihmeellisiä
töitänsä, ja kuitenkin on tämä, järjen päätöksestä hengellinen toimitus, Paavalin päätöksen
jälkeen lihan työ. Kaikki sellainen hartaus,
koska palvellaan Jumalaa ilman hänen sanaansa ja käskyänsä, on siis epäjumalanpalvelus, ja
jota se on näköänsä pyhempi ja hengellisempi,
sitä vaarallisempi ja vahingollisempi on se.
Sillä se kääntää ihmiset pois uskosta Kristuksen päälle ja saattaa heidän luottamaan omiin
voimiinsa, töihinsä, vanhurskauteensa. Sellainen on vieläki kasteenkertojain hartaus, vaikka
se päivästä päivään tulee ilmeisemmäksi, että
he ovat perkeleen riivaamia, kapinallisia ja
vertahimoovia ihmisiä.
162. Siis on myös Kartusianimunkkein
paasto, jouhipaita, pyhimmät työt, sääntö ja
koko elämä, (joka on kuitenkin ankarin munkkisääty) julkisia lihan töitä, aivanpa epäjumalanpalvelusta, jotka luuloittelevat olevansa py-

hiä ja tulevansa autuiksi, ei Kristuksen kautta,
jota pelkäävät ankarana tuomarina, vaan jos
pitävät säätynsä. Ajattelevat kyllä heti Jumalan, Kristuksen ja jumalallisten asiain päälle, ei
kuitenkaan Jumalan sanan, vaan oman järkensä jälkeen, että nimittäin heidän vaatteensa,
ruokansa ja koko heidän menonsa on pyhä ja
kelpaa Kristukselle. He toivovat sovittavansa
hänen ankaralla elämällänsä, niinpä, että hän
on palkitsevatki heitä hyvistä töistä ja vanhurskaudesta y. m. Heidän, niinkuin uneksivat,
hengellisimmät ajatuksensa ovat lihallisimpia,
jopa jumalattomimpia, kuin sulkevat pois ja
katsovat ylön sanan, uskon, Kristuksen y. m. ja
tahtovat luottamuksella omaan vanhurskauteen
pyhitä pois synnit, ja saavuttaa armon ja ijankaikkisen elämän. Kaikki jumalanpalvelukset
ja uskonnot ilman Kristusta ovat epäjumalanpalvelusta. Sillä Isä mielistyy yksin Kristukseen; joka häntä kuulee ja tekee, mitä hän käskee, hän on rakastettu rakkaan tähden. Mutta
hän käskee meitä uskomaan hänen sanansa
päälle, ottamaan kaste y. m., eikä valitsemaan
uusia jumalanpalveluksia y. m.
163. Ylähällä sanoin, että lihan työt ovat
julkiset, niinkuin huoruus, haureus ja muut sellaiset ovatki varmaan tietyt. Mutta epäjumalan
palvelus on niin muhkia ja hengellinen, että
harvat, ja ainoasti Kristukseen uskovaiset tietävät sen. Sillä koska Kartusiani munkki elää
puhtaasti, paastoo, rukoilee, lukee määrähetket, uhraa y. m., ei hän kaiketi usko olevansa
epäjumalanpalvelia, taikka tekevänsä lihan
työtä. Päin vastoin on hän vakuutettu, että henki ajaa ja hallitsee häntä, että hän vaeltaa hengessä, ajattelee, puhuu ja tekee paljaita hengellisiä asioita ja palvelee Jumalaa otollisimmasti.
Ei kukaan saa paavisia nyt uskomaan, että
nurkkamessu on suurin Jumalan häväistys ja
epäjumaluus, jota hirveämpää ei ole apostolein
perustamassa seurakunnassa koskaan ollut.
Sillä he ovat sokaistuneita ja paatuneita, sentähden päättävät nurjasti Jumalasta ja jumalallisista asioista, pitäen epäjumaluuden totisena
ja parhaimpana jumalanpalveluksena, ja uskon
sitä vastaan epäjumaluutena y. m. Mutta me,

jotka uskomme Kristuksen päälle ja olemme
yhtä mieltä, me tuomitsemme kaikkia, vaan
emme keltäkään tuomita. 1 Kor. 2: 2: 15.
164. Lihaksi kutsuu siis Paavali selkiästi
kaikki, mitä ihmisessä on, sulkein siihen kaikki kolme sielun voimaa: haluisuuden, tunnevoiman ja ymmärryksen. Haluisuuden töitä
ovat huoruus, haureus y. m., tunnevoiman: riidat, eripuraisuus, murha y. m.; järjen eli ymmärryksen erehdyksiä ovat: väärät uskonnot
eli jumalanpalvelukset, taika-uskot, epäjumaluus, eriseurat y. m. Tämän tietäminen on hyödyllinen, kuin sana liha on koko paavikunnassa niin peitetty, ettei lihan työ heidän luulossansa tiedä muuta, kuin työssä täytettyä haureuden syntiä. Sentähdenpä eivät saattaneet oikein ymmärtää Paavalia. Mutta tässähän selvästi näemme, että Paavali lihan töiden joukossa nimittää epäjumalten palveluksen ja eriseuran, jotka, kuten sanoimme, järki päättää
parhaimmiksi avuiksi, viisaudeksi, uskonnoksi, pyhyydeksi ja vanhurskaudeksi. Paavali
kutsuu sen, Kol. 2: 18, enkelein palvelukseksi. Mutta vaikka se näkyisi kuinkaki pyhäksi ja
hengelliseksi asiaksi, niin se ainaki vaan on lihan työ, kauhistus ja epäjumaluus evankeliumia, uskoa ja totista Jumalanpalvelusta vastaan. Sen näkevät hurskaat ja uskovaiset, joilla
on hengelliset silmät, tekopyhät tuomitsevat
päin vastoin. Niinkuin et saa munkkia uskomaan, että hänen lupauksensa ovat lihan töitä;
yhtä vähän uskoo Turkki, että alkoranin noudattaminen, pesot ja muut komennot, joita hän
toimittaa, ovat lihan töitä. Toden painava ja
tärkeä on siis se, että Paavali lukee lihan töiden sekaan epäjumaluuden y. m.
Noituus,
165. Noituudesta olen puhunut 3:ssa luvussa. Se oli tavallinen rikos näihin aikoin, ennen kuin evankeliumi ilmestyi. Lapsuuteni aikana oli paljon noitaämmiä, jotka noituivat
karjaa ja ihmisiä, semmenki lapsia. He vahingoittivat laihoja myrskyillä ja raesateilla, joita
saivat aikoin noitakureillansa. Mutta näistä ei
kuulu nyt mitään sitte kuin evankeliumi on ilmestynyt; sillä evankeliumi karkottaa perke-

leen ja hänen ilveensä y. m. Mutta nyt vimmaa
hän ihmisiä paljon kauheemmalla, nimittäin
hengellisellä noituudella. Paavali nimittää noituuden lihan töiden joukossa, joka ei kuitenkaan ole, niinkuin kaikki ymmärtävät, haureuden työ, vaan on väärinkäytäntö eli epäjumalanpalveluksen tavotus. Sillä noituus tekee liiton perkeleen kanssa, taika-usko eli epäjumaluus Jumalan kanssa, ei kuitenkaan totisen,
vaan väärä eli vale jumalan kanssa, joten epäjumaluus on oikein hengellinen noituus. Sillä
niinkuin noita-akat noituvat karjaa ja ihmisiä,
samate tahtovat epäjumalain palveliat, se on,
tekopyhät noitua Jumalan olemaan sellaisen,
kuin he ajatuksissansa kuvaavat hänen. Mutta
he kuvaavat hänen sellaiseksi, joka vanhurskauttaa heidän ei sulasta armosta ja uskosta
Kristuksen päälle, vaan joka katsoisi heidän
palveluksiansa ja itse valitsemia töitänsä, ja
antaisi heille niiden tähden vanhurskauden ja
ijankaikkisen elämän. Mutta itsensä he noituvat niin, eikä Jumalaa; sillä jos he pysyvät sellaisessa jumalattomassa luulossansa Jumalasta,
niin he kuolevat epäjumaluudessa ja kadotetaan. Moni lihan töistä on hyvin tunnettu, eikä
kaipaa sentähden selitystä.
Eriseura,
166. Eriseuraksi ei kutsu Paavali eripuraisuuksia, joita ilmestyy perheissä ja valtiossa
ruumiillisten ja maallisten asiain tähden, vaan
ne, jotka syntyvät seurakunnassa opin, uskon
ja töiden tähden. Väärää oppia, se on, eriseuroja on aina ilmestynyt seurakunnassa, kuten ennen on usein sanottu. Kuitenkin on paavi pääeriseuralainen ja kaikkein väärä-oppisten pää.
Sillä hän on täyttänyt äärettömillä eriseuroilla
mailman, niinkuin vedenpaisumisella. Ei ainoakaan munkki sovi yhteen toisen kanssa, sillä he punnitsevat pyhyytensä säätyinsä vaikeuden jälkeen. Täten tahtoo Kartusiani olla Fransiskania pyhempi y. m. Sentähden ei ole paavikunnassa yhtään hengen yhteyttä, yhtään mielen sovintoa, vaan sula eripuraisuus. Ei siellä
ole yhtä ja samaa oppia, uskoa, uskontoa, jumalanpalvelusta ja mieltä, vaan kaikki ovat
enin erilaisia ja toisiansa vastaisia. Kristityillä

sitä vastaan on kaikki yhtä ja yhteistä: sana,
usko, jumalanpalvelus, uskonto, sakramentit,
Kristus, Jumala, sydän, mieli, tahto. Ja tätä
hengellistä yhteyttä ei estä ulkonaisten säätyin
ja tilain erinkaltaisuus, niinkuin ennen usein
on mainittu. Mutta joilla on tämä hengen yhteys, ne varmaan osaavat päättää kaikista eriseuroista. Sitä ei ymmärrä muutoin kukaan, ja
varmaan ei ole paavikunnassa ainoaakaan jumaluusoppinutta, joka ei ymmärtänyt, että
Paavali tässä paikkaa tuomitsee kaikkein paavisten ja lahkolaisten kaikki jumalanpalvelukset ja uskonnot, itsensä kieltämiset, päältä nähden kunniallisen käytöksen ja pyhän elämän.
Kyllä kai, he luulivat hänen puhuvan törkeästä
epäjumaluudesta, pakanain ja Turkkein eriseuroista, jotka julkisesti häpäsevät Kristuksen nimeä y. m.
Juopumus, ylönsyömys,
167. Ei Paavali kutsu tässä syömistä ja
juomista lihan työksi, vaan juopumuksen ja
ylönsyömisen, jotka tähän aikaan ovat yleisimpiä maan päällä. Jotka ovat taipuvia tähän pedolliseen ylöllisyyteen, ne tietäkööt, etteivät
ole hengellisiä, vaikka kuinka hyvänsä kehuisivat itsensä sellaisiksi, vaan että seuraavat lihaa ja tekevät sen töitä ja kuulevat sentähden
tässä kauhian tuomionsa, etteivät ole Jumalan
valtakunnan perillisiä. Paavali tahtoo siis kristityitä karttamaan juopumista ja kohmeloa, ja
elämään raittiisti ja kohtuullisesti, etteivät he
hyvin ruokitun lihan kautta kiihotettaisi haureuteen, niinkuin varmaan lihan tapa on ylellisessä kohmelossa ja vatsan täyttämisestä tuimasti rajuta. Kuitenkaan ei ole siinä kyllä, että
hillitset ainoasti raivosan syhymisen, joka seuraa juopumista, vaan raitiski liha on alespainettava, ettei se täyttäisi halujansa. Sillä aivan
usein tapahtuu, että raittiimmatkin enin kiusataan, niinkuin Hieronymus itsestänsä kirjoittaa.
Posket laihtuvat paastosta, mutta mieli hehkui
haluista kylmässä ruumiissani, ja vaikka lihani
jo ennen aikaa ja minua itseäni ennen oli kuollut, niin kuohui kuitenki siinä himojen tuima
vuo y. m. Sitä sain minäki munkkina kokea.
Sentähden ei voi paljas paasto sammuttaa hau-

reuden hehkua, vaan avuksi tähän täytyy hengen tulla, se on, sanan tutkimisen, uskon ja rukouksen. Paasto tosin voittaa törkiät haureuden
kiihkat, mutta ei mikään syömättömyys ja juomattomuus voita lihan haluja, ne voitetaan ainoasti niin, että tutkitaan Jumalan sanaa ja
avuksi huudetaan Kristusta.
Ja muut senkaltaiset,
168. Tähän lisää apostoli, kuin kaikkein lihan töiden luetteleminen on mahdoton.
Joista minä teille edellä sanon, niinkuin
minä ennenkin sanonut olen, että ne, jotka
senkaltaisia tekevät, ei pidä Jumalan valtakuntaa perimän.
169. Tämä on sangen ankara tuomio, ja
kuitenki suuresti tarpeellinen vääriä kristityitä
ja suruttomia ulkokullatuita vastaan, jotka
kerskaavat evankeliumista, uskosta, Hengestä,
ja sillä välin kuitenki suurimmassa suruttomuudessa täyttävät lihan töitä. Tämä koskee
semmenki väärä-oppisia, jotka ovat paisuneita,
niinkuin uneksivat, hengellisimpäin asiain ajatuksistansa, perkeleeltä riivatuita ja lihallisia
ihmisiä, joten myös kaikilla sielunsa voimilla
täyttävät lihan haluja. Sentähden oli suurimmasti tarpeessa, että Paavali julistaa näin hirvittävän ja peljättävän tuomion sellaisten suruttomain ylönkatsojain ja paatuneitten ulkokullattuin yli, etteivät nimittäin sellaisten lihan
töitten tekiät saa periä Jumalan valtakuntaa,
että muutamatkin heistä tällaiselta tuomiolta
peljätettäisiin rupeemaan hengessä sotimaan lihan töitä vastaan.
22 v. Mutta Hengen hedelmä on: rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys,
hyvyys, usko, hiljaisuus, puhtaus.
170. Hän ei sano hengen työt, niinkuin hän
sanoi lihan työt, vaan kunniallisemman nimen
antaa hän kristillisille avuille, kutsuen ne hengen hedelmäksi. Sillä niistä on suurin hyödytys ja siunaus, sillä kutka niillä ovat kaunistetut, ne antavat Jumalalle kunnian, ja haukuttelevat niillä muitakin vastaanottamaan kristin
opin, ja uskon.

Rakkaus,
171. Siinä olisi kyllä ollut, jos hän olisi
vaan rakkauden nimittänyt; sillä rakkaus leviää
kaikkiin hengen hedelmiin ja 1 Kor. 13 omistaa Paavali sille kaikki hedelmät, jotka hengessä tapahtuvat, koska hän sanoo: rakkaus on
kärsiväinen ja laupias j. n. ed. Hän tahtoi
kuitenkin nimittää sen tässä erittäin hengen hedelmäin seassa ja antaa sille ensimäisen sian,
neuvoaksensa kristityitä ennen kaikkia rakastamaan toinen toisiansa, rakkauden kautta toinen
toisensa kunniaa ennättämään, ja pitämään
toista itseänsä parempana, Kristuksen ja p.
Hengen tähden, joka kristityissä asuu, sanan
kasteen ja muiden jumalallisten lahjain tähden,
jotka he omistavat.
Ilo,
172. Ilo on yljän ja morsiammen (keskinäinen) puhe, se on, suloiset ajatukset Kristuksesta, terveelliset kehotukset, iloiset veisut,
ylistykset, kiitokset, joilla hurskaat keskenänsä
toinen toistansa kehoittavat, harjoittavat ja
iloittavat. Jumala inhoo surun henkeä, vihaa
ilotonta oppia, surullisia ajatuksia ja sanoja ja
mielistyy iloon, sillä ei hän lähettänyt Poikaansa murehduttamaan meitä, vaan ilahuttamaan.
Sentähden kehottavat, jopa käskevätkin useat
profeetat, apostolit ja Kristuskin itse meitä
iloitsemaan ja riemuitsemaan. Niin sanoo Sakarias: iloitse sinä Sionin tytär, riemuitse
sinä, Jerusalemin tytär! Katso, sinun Kuninkaas tulee sinulle, Sak. 9: 9; ja Psalmeissa
sanotaan usein: riemuitkaat teitänne Herrassa Ps. 32: 11, 33: 1, ja Paavali: iloitkaat aina
Herrassa Fil. 4: 4; ja Kristus: iloitkaat, että
teidän nimenne ovat kirjoitetut taivaissa,
Luukk. 10: 20. Ja kussa tämä hengen ilo asuu,
siellä sydän sisällisesti riemuitsee uskon kautta
Kristuksen päälle, varmaan päättäen hänen
olevan vapahtajamme ja ylipappimme, ja siellä
ilo ulkonaisesti osottaa itsensä sanoilla ja käytöksillä. Samoin hurskaat iloitsevat, koska
evankeliumi laajalta leviää, ja monta uskoon
tulee, ja niin Kristuksen valtakunta lisääntyy.

Rauha,
173. Jumalaa ja ihmisiä kohtaan, niin että
kristityt ovat lempiät ja hiljaiset, ei riitaiset ja
keskenänsä vainoovaiset, vaan kantavat toinen
toisensa kuormaa pitkämielisyydellä, sillä paitsi pitkämielisyyttä ei taida rauhaa olla. Sentähden Paavalikin panee pitkämielisyyden rauhan
perästä.
Pitkämielisyys,
174. Sen luulen olevan kestävän kärsivällisyyden, koska joku ei ainoastansa kärsi vastuksia, pahuutta, vääryyttä y. m., vaan myös
pitkämielisyydellä odottaa vahingoitsiainsa parannusta. Koskei perkele voita väkivoimalla
kiusatuita, voittaa hän pitkittämällä kiusausta;
sillä hän tietää, että me olemme savisia astioita, jotkeivät kestä usein uudistettua ja kauvan
kestävää lyömistä ja kolauksia. Hän voittaa
sentähden monta hellittämättömyydellä. Tämän hellittämättömyyden voittamiseksi tarvitaan pitkämielisyyttä, joka kärsivällisesti odottaa, ei ainoasti niiden parannusta, jotka tekevät
väkivaltaa, vaan myös loppua niille kiusauksille, joita perkele tuottaa meille.
Ystävyys,
175. Se on hyvänluontoisuus ja lempeys
tavoissa ja koko elämässä, sillä ei kristittyin
tule olla käreitä ja närkkiä, vaan sopuisia, nöyriä, ystävällisiä puheissa, avullisia, joiden parissa mielellään ollaan, jotka peittävät muiden
vikoja, eli kuitenki kääntävät ne parhain päin,
myöntävät muille, kärsivät säädyttömiä y. m.,
niinkuin pakanatki sanoivat: opi tuntemaan ystävän tavat, mutta älä häntä vihaa. Sellainen
oli Kristus, niinkuin monessa paikkaa evankeliumeista näemme. Pietarista mainitaan, että
hän itki, niin usein kuin hän muisti Kristuksen
ystävyyden, jota hän oli saanut tuta joka aikaisessa elämässä. Tämä avu on aivan tärkiä ja
tarpeellinen jokaisessa elämän kohdassa.
Hyvyys,
176. Se on mielellänsä auttaa ja antaa
puutteessa, alinata y. m.

Usko,
177. Kuin Paavali kertoo hengen hedelmäin seassa uskon, niin on selvä, ett'ei sillä
ymmärretä uskoa Kristuksen päälle, vaan uskollisuutta eli rehellisyyttä. Tämän toten sanoo
Paavali, 1 Kor. 13: 7, rakkaudesta, että se uskoo kaikki. Se, jolla on tällainen usko, ei ole
epäluuloisa, vaan suora ja vilpitön. Jos hän petetäänki ja saa kokea päin toista, kuin hän uskoi, on hän kuitenki niin lauhea, että hän sen
antaa anteeksi. Kaikkiansa, hän uskoo kaikki,
vaan ei kuitenkaan luota keneenkään. Ihmiset,
jotka ovat vajalla tätä avua, ovat sitä vastoin
epäluuloisia, ykspäisiä, näreitä ja juonikkaita.
Ei he myönnä eikä usko ketään, ei kärsi mitään, moittivat ja kääntävät pahimpaanpäin
muiden hyviä sanoja ja töitä, ja vihaavat niitä,
jotkeivät kiitä ja kunnioita heitä. Sellaiset eivät
taida siis pitää rakkautta, ystävyyttä, sovintoa,
rauhaa ihmisten kanssa. Mutta kussa ne ovat
kadonneet, sitte on tästä elämästä jäljellä ainoasti pureminen ja kalvaminen. Usko tietää
siis tässä paikkaa sitä, että toinen nykyistä elämää koskevissa asioissa uskoo toisen. Sillä
millinenpä olisi nykyinen elämä, jollei toinen
uskoisi toista?
Hiljaisuus,
178. Tämä on semmoinen avu, koska joku
ei ole vihaan äkki pikainen. Lukemattomat tapaukset elämässä kehoittavat vihaan, mutta
hurskaat voittavat sen hiljaisuudella.
Puhtaus,
179. Se on raitius, ja kohtuus koko elämässä, jonka avun Paavali panee kaikkia lihan
töitä vastapäin. Hän tahtoo siis kristittyin elämään puhtaasti ja raitiisti, ei olemaan huorintekiöitä, huorailevaisia, haureellisia, jotka, joll'eivät puhtaasti voi elää, naikoot; samate älkööt
olko riitaisia, tappelioita y. m., älkööt eläkö
juopumisessa ja alinomaisessa kohmelossa,
vaan pidättäkööt itseänsä kaikesta sellaisesta.
Tämän kaiken puhtaus sisältää. Hieronymus
selittää tämän ainoasti neitsyydestä, juuri kuin
ei taitaisi avioväki olla puhtaita, taikka olisi
apostoli kirjoittanut tätä paljaille neitseille.

Varmaan varottaa Paavali Tituksen epistolassa
pispoja ja nuoria vaimoja, jotka kumpasetkin
olivat naineita, olemaan puhtaita ja siveitä. Samoin sanoo hän toisessaki paikkaa: ei vanhurskaille ole laki pantu (1 Tim. 1: 9). Sillä
vanhurskas elää niin, ettei hän tarvitse lakia
neuvomaan, ukittamaan ja vaatimaan, vaan tekee vaatimata ja hyvin mielin, mitä laki vaatii.
Sentähden ei taida laki syyttää ja vikapäiksi
tehdä Kristukseen uskovia, eikä eksyttää heidän omia tuntojansa.
23 v. Senkaltaisia vastaan ei ole laki.
180. Laki on kyllä laki, vaan ei sellaisia
vastaan. Se tosin peljättää ja syyttää heitä;
mutta Kristus uskolla käsitettynä, ajaa sen pois
peljätyksinensä ja uhkauksinensa. Laki on siis,
mitä heihin tulee, kokonansa peräytetty. Lailla
ei ole siis voimaa kantaa heidän päällensä, sillä
he mielellään tekevät mitä laki vaatii. Sillä he
saivat uskon kautta p. Hengen, joka ei salli
heidän olla laiskoina. Jos liha seisoo vastaan,
niin he vaeltavat hengessä y. m. Niin kristitty
täyttää sisällisesti lain uskolla, sillä Kristus on
lain täyttymys itsekullenkin uskovaiselle vanhurskaudeksi, ulkonaisesti töillä ja syntein anteeksi saamisella. Mutta niitä, jotka täyttävät
lihan töitä ja haluja, syyttää ja tuomitsee laki
ulkonaisesti ja sisällisesti.
24 v. Mutta jotka Kristuksen omat ovat,
ne ovat ristiinnaulinneet lihansa, himoin ja
haluin kanssa,
181. Koko tämä paikka töistä osottaa, etteivät kristityt ole ulkokullatuita; älköön siis
kukaan pettäkö itsensä. Kaikki, sanoo hän, jotka Kristuksen omat ovat, ristiinnaulitsevat lihansa, ynnä sen virhetten ja puutetten kanssa.
Kuin eivät pyhät vielä päänänsä ole pois riisuneet saastutettua lihaa, niin heillä on taipumus
syntiin, eivät kyllin pelkää ja rakasta Jumalaa
y. m., samate he yllytetään vihaan, kateuteen,
kärsimättömyyteen, hekumaan ynnä muihin,
joita eivät kuitenkaan täytä, kuin, Paavalin lauseen jälkeen, ristiinnaulitsevat lihansa himoinensa ja vikoinensa, sillä tavalla nimittäin, ett'eivät ainoastansa paastoilla ja muilla harjoituksilla paina alas lihan röykkeyttä, vaan myös

vaeltavat, niinkuin Paavali ylähällä sanoi, hengessä, se on, koska he varotettuina jumalallisilta uhkauksilta, joilla Jumala ankarasti uhkaa
syntiä rankaisevansa, kammoovat syntiä, samate, koska sanalla, uskolla ja rukouksella varustettuina eivät noudata lihan himoja. Näin
he, kuin sotivat lihaa vastaan, naulaavat sen
ristiin haluinensa ja himoinensa, niin ett'ei liha,
ehkä se vielä on hengissä ja liikkuu, kuitenkaan saa täyttää mieltänsä, kuin se käsistä ja
jalvoista on naulittu ristiin. Hurskaat siis, niin

kauvan kuin täällä elävät, ristiinnaulitsevat lihansa, se on, he tosin tuntevat sen himoja,
mutta eivät noudata niitä. Sillä puettuina Jumalan sotaaseihin uskolla, toivolla ja Hengen
miekalla, vastustavat he lihaa, ja näillä hengellisillä sotaaseilla, juuri kuin nauloilla, pingoittavat sen ristiin, niin että sen, vastoin tahtoansakki, täytyy olla hengelle alamaisen. Mutta
kuollessansa he sen peräti pois riisuvat, ja ylös
nousemisessa on heillä puhdas liha, himoton ja
haluton.

Kuudes Luku.
5 Luku, 25 ja 26 v. Jos me hengessä
elämme, niin vaeltakaamme myös hengessä.
1. Paavali luki ylähällä lihan töiden sekaan
selvästi eriseurat ja kateuden, ja julisti sen tuomion, etteivät kateet ja eriseurain synnyttäjät
peri Jumalan valtakuntaa. Nyt juuri kuin olisi
unohtanut, mitä ennen oli ajanut, kovittaa hän
taas uudella nuhteella niitä, jotka toinen toisiansa ärsyttävät ja kadehtivat. Miksi hän niin
tekee! Eikö siinä ollut kyllä, että hän kerran oli
niin tehnyt? Paavali tekee niin mieliltä mielin;
sillä hän tahtoo ankarasti astua sitä pahinta vikaa vastaan, joka kutsutaan turhan kunnian
himoksi, joka oli sekaannuksen syynä kaikissa
Galatian seurakunnissa, ja joka aina on ollut
vahingollinen ja turmiollinen kristillisille seurakunnalle. Tästä syystä hän myös Titukselle
(1: 7) kirjoittaa, ettei hän asettaisi pispaksi ylpiää miestä. Sillä ylpeys on, kuten Augustinuskin oikein sanoo, kaikkein eriseurain äiti, sekä
myös kaiken synnin ja perikadon lähde, minkä
Jumalan sana ja maalliset historiat todistavat.
Mutta turhan kunnian himo on aina yhteisin
vika mailmassa, niinkuin pakanalliset runoniekat ja historian kirjoittajatki ankarasti moittivat. Ei ole pienintä kylää, jossa ei aina joku ole
mielestänsä muita viisaampi ja jalompi. Mutta
semmenki vaivaa tämä vika älykkäitä miehiä,
jotka kiistailevat opista ja viisaudesta. Tässä ei
tahdo toinen välttää toista, niinkuin sanotaan:

”ei kukaan tahdo älyssä olla toista huonompi.”
Se on niin kaunista, kuin sormella kokotetaan
ja sanotaan sinusta: kas, tuossa on. Mutta erinäisissä ihmisissä, ja niissäkin, jotka ovat
maallisen esivallan virassa, ei ole se niin vahingollinen kuin niissä, jotka ovat seurakunnan
esimiehiä, vaikka valtiossaki semmenki jos se
tavataan ylhäisimmissä miehissä, on ei ainoasti
maallisen hallinnon häiriön ja kukistuksen syy,
vaan myös kuningaskuntain ja valtakuntain
häiriön ja mullistuksen syy ja alku, jonka pyhät ja pakanalliset historiat todistavat.
2. Sitä ei taida sanoa, kuinka vahingollinen
tämä pahe on, koska se luikertaa seurakuntaan
eli hengelliseen hallitukseen. Sillä siellä ei
koske taistelu oppia, älyä, kauneutta, tavaroita,
valtakuntia, keisarikuntia y. m. vaan joko autuutta ja elämää, taikka perikatoa ja ijankaikkista kuolemaa. Sentähden varottaa myös Paavali ankarimmasti niitä, jotka ovat sanan palvelioita, kavahtamaan sitä vikaa, sanoen: jos
hengessä elämme, niin vaeltakaamme myös
hengessä; ikään kuin sanoisi: jos on totta, että
hengessä elämme, niin käykäämme myös oikiaa rataa ja vaeltakaamme hengessä. Sillä
kussa henki on, siellä hän uudistaa ihmiset,
synnyttää heissä uuden mielen, se on, tekee
turhan kunnian pyytäjistä, riitaisista, kateista y.
m., ihmisistä nöyriä, hiljaisia, kärsiväisiä y. m.
Semmoiset etsivät Jumalan kunniaa, eikä

omaansa, eivät ärsytä eikä kadehdi toinen toistansa, vaan välttävät toinen toista ja ennättävät
toinen toistansa kunnioittamaan. Mutta ne päin
vastoin, jotka himoitsevat turhaa kunniaa, ärsyttävät ja kadehtivat toinen toistansa, ne kyllä
saattavat kerskata itsensä hengestä, ja sanoa
elävänsä hengessä, mutta ne pettävät itsensä,
seuraavat lihaa ja tekevät sen töitä, ja omistavat tuomionsa, etteivät peri Jumalan valtakuntaa.
3. Mutta niinkuin ei ole mitään vahingollisempaa, ei ole seurakunnassa myöskään mitään yleisempää, kuin tämä kammottava vika.
Sillä kussa Jumala lähettää työväkeä eloonsa,
kohta herättää saatanaki palveliansa, jotka eivät tahdo yhdessäkään asiassa olla halvempia,
kuin laillisesti virkaan kutsutut. Tästä syntyy
kohta eripuraisuus. Sillä jumalattomat eivät
tahdo rahtuakaan välttää hurskaita, sillä he
uneksivat olevansa heitä paljon paremmat
älyssä, opissa, jumalisuudessa ja hengessä.
Vielä vähemmän saavat hurskaat myöntää jumalattomille, ettei uskon oppi joutuisi vaaraan.
Sitte on myös saatanan palveliain luonto, että
he ystäväinsä parissa mainiosti eivät ainoastansa osaa osotella rakkautta, yksimielisyyttä,
nöyryyttä ja muita hengen hedelmiä, vaan
myös kehuvat keskenänsä toinen toisiansa, pitävät toisen itseänsä arvoisampina ja sanovat
heidän olevan itseänsä jalommat. Näin tahtovat näyttää, etteivät ollenkaan himo turhaa
kunniaa, niin vannovatpa etsivänsä yksin Jumalan kunniaa ja sieluin autuutta, ja ovat kuitenki sillä välin niin peräti turhan kunnian himoiset, että tekevät kaikki, voittaaksensa ihmisiltä yli muiden kunniaa ja kiitosta. Lyhyesti,
he pitävät jumalisuuden voittona ja sanan palveluksen heille uskotuksi sentähden, että sen
kautta saisivat kunniaa, ja juuri sentähden
ovatkin eripuraisuuden ja eriseurain synnyttäjät.
4. Kuin siis vääräin apostolein turhan kunnian himo oli matkaansaattanut sen, että Galatian seurakunnat eksytettiin ja luopuivat Paavalista, niin tahtoi hän erinäisellä nuhdesaarnalla rankoa tätä turmelevaa vikaa. Niin sepä

vika sai Paavalin kirjoittamaan koko tämän
epistolankin, ja jollei hän olisi sitä kirjoittanut
olisi myös ihan hukkaan mennyt koko hänen
vaivansa, kuin hänellä oli ollut evankeliumin
saarnaamisesta Galatiassa. Sillä nyt hänen poisollessansa hallitsivat Galatiassa väärät apostolit, jotka näköänsä olivat jaloja miehiä, jotka
paitsi sitä, että olivat etsivänänsä Kristuksen
kunniaa ja Galatalaisten autuutta, olivat myös
olleet apostolein seurassa, joiden askeleita kehuivat opettamisessa noudattavansa. Sitte ja
kuin ei Paavali ollut nähnyt Kristusta lihassa,
eikä ollut ollut apostolein seuruudessa, katsoivat he hänen ylön rinnallansa, hylkäsivät hänen oppinsa ja kehuivat omansa olevan oikian
ja puhtaan. Ja näin he eksyttivät Galatalaiset ja
herättivät heidän seassansa eriseuroja, niin että
he ärsyttivät ja kadehtivat toinen toisiansa,
joka oli varmin merkki, ettei opettajat eikä oppilapset eläneet ja vaeltaneet hengessä, vaan
noudattivat lihaa ja tekivät lihan töitä, ja että
siis myös olivat kadottaneet oikian opin, uskon, Kristuksen, kaikki pyhän Hengen lahjat,
ja olivat nyt pakanoita pahemmat y. m.
5. Mutta Paavali kajoo ei ainoastansa niihin vääriin apostoleihin, jotka hänen aikanansa
seurakuntaa häiritsivät, vaan hän näkee hengessä mailman loppuun asti lukemattomia sellaisia nousevan, jotka, saastutettuina tältä sangen vahingolliselta vialta, ilman kutsumusta
tunkeuvat seurakuntaan, kerskaavat Hengestä
ja taivaallisesta opista, ja sillä varjolla kumoovat oikian opin ja uskon. Minä olen nähnyt
ajallani monta sellaista, jotka kutsumattomina
tunkivat Hengen valtakuntaan, se on, sanan
palvelukseen, ja kauvan aikaa tahtoivat muka
opettaa samaa, kuin meki, ja saattoivat itsellensä sellaisella kuvattelemisella sen suuren ja
kuuluisan nimen, että olivat evankeliumin
opettajia, jotka hengessä elivät ja oikiaa rataa
vaelsivat. Mutta kuin ensin liehakoitsemisellansa olivat puolellensa kääntäneet ihmisten
mielet, niin kohta, tilan saatuansa, poikkesivat
oikialta tieltä, ja rupesivat jotain uutta opettamaan, että niin olisivat tulleet kunnioitetuiksi
ja ihmisiltä julki ylistetyiksi, kuin juuri he en-

sin muka olisivat ilmei tuonneet erhetykset
seurakunnassa, palauttaneet ja parantaneet
väärin käytännöt, kukistaneet paavisuuden, ja
keksineet uuden, jonkun jalon opin, josta syystä he muka olisivat pidettävät ensimäisinä
evankeliumin opettajina. Mutta heidän kunniansa, kuin oli perustettu ei Jumalaan vaan ihmisten ylistykseen, ei taitanut olla vahva ja pysyväinen, vaan se, Paavalin ennustuksen mukaan, katosi ja tuli häpiään; sillä jumalattomat
ei kestä tuomiota, vaan leviävät ja hajoovat
akanoina tuulessa.
6. Sama tuomio odottaa kaikkia, jotka
evankeliumia
saarnaamisessansa
etsivät
omaansa, eikä sitä, kuin on Jesuksen Kristuksen. Sillä evankeliumia ei ole annettu, siitä etsiäksemme omaa kiitostamme ja kunniaamme,
eli että ihmiset kunnioittaisivat ja suurena pitäisivät meitä, sen palvelioita, vaan että Kristuksen hyvät työt ja kunnia ylistettäisiin, että
Isää kiitettäisiin laupiutensa tähden, jonka hän
osotti meille Pojassansa Kristuksessa, jonka
hän siassamme antoi ulos, ja lahjoitti meille
kaikki hänen kanssansa. Evankeliumi on sentähden sellainen oppi, jossa ei meidän mitään
vähemmin pidä etsimän, kuin omaa kunniaamme. Se panee meille eteen taivaallisia ja ijankaikkisia kappaleita, jotka eivät ole meidän,
joita emme tehneet, emmekä ansainneet, vaan
tarjoo niitä meille, mahdottomille, Jumalan sulasta hyvyydestä. Minkätähden sitte ryöstäisimme niistä itsellemme kunniaa? Joka siis
evankeliumista etsii itsellensä kunniaa, se puhuu itsestänsä. Mutta joka itsestänsä puhuu,
hän on valhettelia ja väärä; mutta joka etsii
sen kunniaa, joka hänen lähetti, se on vakaa
ja ei hänessä ole vääryyttä. Joh. 7: 18. Paavali varaa sentähden sangen vakaisesti kaikkia
Jumalan sanan palvelioita, sanoen: jos me
hengessä elämme, niin vaeltakaamme myös
hengessä, se on, pysykäämme oikiassa järjestyksessä, se on, siinä totuuden opissa, joka kerran on ilmoitettu, veljellisessä rakkaudessa ja
hengen yhteydessä. Yksinkertaisilla sydämillä
saarnatkaamme Kristusta ja Jumalan kunniaa,
ja kiittäkäämme häntä kaikesta saadusta, äl-

käämme pitäkö keskenämme toinen toistamme
parempana, älkäämme synnyttäkö lahkoja. Sillä semmoinen ei ole käydä oikiaa tietä, vaan
hyljätä oikian järjestyksen, ja asettaa uuden ja
nurjan.
7. Tästä siis ymmärrämme, että Jumala
erinomaisesta armosta panee evankeliumin
opettajat ristin ja kaikellaisten vaivain alle heidän itsensä ja kansan autuudeksi. Sillä ei hän
muutoin voisi millään muotoa painaa alas ja
lannistaa tätä petoa, joka kutsutaan turhan kunnian pyynnöksi. Sillä jos evankeliumin oppi
voittaisi ihmisiltä paljasta kiitosta, ihmettelemistä ja kunniaa, ja jollei sitä ollenkaan seuraisi vaino, risti, häpiä y. m., niin varmaan turhan
kunnian himo saastuttaisi kaikki sen tunnustajat ja hukuttaisi heidän. Hieronymus lausuu
jossain näin päin: monta olen nähnyt, jotka
ovat voineet kantaa onnettomuuksia ruumiin ja
tavaran suhteen, mutta en yhtään, joka olisi
voinut kantaa kunniansa ylönkatsomista. Sillä
mahdoton on, ettei ihminen paisuisi, koska hänen ansioitansa ylistetään. Paavali, jolla oli
Kristuksen Henki, sanoo saaneensa saatanan
enkelin, rusikoitsemaan itseänsä, ettei ilmoitusten ylönpalttisuus ylönpaljo olisi korottanut
häntä (2 Kor. 12: 7). Sentähden sanoo myös
Augustinus oikein: jos sanan palveliaa kehutaan, on hän suuressa vaarassa; jos taas veli
katsoo hänen ylön eikä kiitä, on veli vaarassa.
Joka kuulee minun opettavan Jumalan sanaa,
hän on velvollinen kunnioittamaan minua sanan tähden. Jos hän kunnioittaa minua, tekee
hän hyvin, mutta jos minä sentähden käyn ylpiäksi, niin olen minä vaarassa; mutta jos hän
katsoo minun ylön, olen minä ilman vaaraa,
mutta ei niin hän.
8. Meidän on siis kaikin tavoin pyytäminen kunnioittaa hyväämme, se on, sanan virkaa ja sakramenttejä, sekä myös pitää toinen
toistamme kunniassa, sanankuuliat opettajia ja
päin toisin, niinkuin Paavali, (Rom. 12: 10),
sanoo: ennättäkään toinen toisensa kunniaa
tekemässä. Mutta kussa niin tapahtuu, niin
sellainen kiitos kohta lihaa kutittaa ja paisuttaa. Sillä sellaista ei ole, ei hurskaissakaan,

joka ei mielemmin olisi ylistetty, kuin moitittu,
paitsi jollei joku olisi niin varsin sangen jäykkä tämän suhteen, ettei häneen satu kiitos eikä
moite, niinkuin vaimo 2 Sam. 14: 17 sanoo
Davidista: minun herrani kuninkaani on
niinkuin Jumalan enkeli ja kuultelee hyvän
ja pahan, ja Paavali: kunnian kautta ja pilkan, panetuksen ja kiitoksen kautta (2 Kor.
6: 8). Ne, joita ei kiitos paisuta, eikä moite masenna, vaan jotka yksinkertaisesti harrastavat
saarnata Kristuksen hyvää tekoa ja kunniaa, ne
käyvät oikiaa rataa. Mutta ne sitä vastaan, jotka heidän ansioittensa ylistyksestä käyvät ylpeiksi, etsivät omaa, eikä Kristuksen kunniaa,
taikka jotka saatetaan moitteilta ja pilkalta jättämään sanan virka, ne kumpaisetkaan eivät
käy oikiaa rataa.
9. Katsokoon siis jokainen, joka kerskaa
hengestä, että hän pysyisi oikialla radalla. Jos
sinua ylistetään, niin tiedä, ettei sinua ylistetä,
vaan Kristusta, jolle yksin kaikki kiitos ja kunnia tulee. Sillä jos sinä jumalisesti opetat, jos
pyhästi elät, niin ne ovat Jumalan lahjat, eikä
sinun; ei sentähden ylistetä sinua, vaan Jumalaa sinussa. Koska tämän tunnustat, niin oikiaa
rataa vaellat, etkä paisu kunniasta (sillä mitä
on sinulla, jota et ole saanut?), vaan saatuna
kannat sen Jumalalle, etkä taivuteta pilkasta,
moitteesta, vainosta luopumaan kutsumuksestas y. m. Jumala on myös erinomaisesta armostansa nyt, ett'emme ylpeilisi lahjoistamme,
verhonnut meidän kunniamme häpiällä, koko
mailman katkerimmalla vihalla, vainolla ja häväistyksellä, sitte vielä omain opetuslastemme,
talonpoikain, porvarein ja ylhäisten ylenkatseella ja kiittämättömyydellä, joiden viha ja
vaino evankeliumia vastaan on samassa mitassa vahingollisempi niiden vihaa, jotka julkisesti vainoovat meitä, kuin se on salattu ja verhottu. Semmoinen myllynkivi piti kaulaamme ripustettaman, ett'ei turhan kunnian myrkky
meitä saastuttaisi. Muutamia on totta meikäläisissäki, jotka kunnioittavat meitä sanan tähden,
mutta kussa on yksiki, joka kunnioittaisi meidän personaamme? Sitä vastaan on sata, jotka
vihaavat, lastavat ja vainoovat y. m. meitä. Vi-

hollistemme häväistys ja vaino ja niiden suurin
ylenkatse, kiittämättömyys ja katkera salaviha,
joiden seassa elämme, ovat nimittäin ne ihanat
katselmat, jotka helposti saattavat meidän
unohtamaan turhan kunnian.
10. Herrassa, joka on kunniamme, iloisina
pysymme oikialla radalla. Tosin voitamme
muut hengellisissä lahjoissa, mutta kuin tiedämme ne olevan Jumalan, eikä meidän, hänen
lahjoittaneen ne meille Kristuksen ruumiin rakennukseksi, niin emme niistä ylpeile; sillä me
tiedämme niiltä enemmän vaadittavan, joille
enemmän annettu on, kuin niiltä, joille vähemmän on annettu; tiedämme vihdoin Jumalan ei
katsovan ihmisen muotoa. Jumala mielistyy
yhtä hyvin uskolliseen huoneenhaltiaan, kuin
sanan saarnaajaankin, kuin hän samassa uskossa ja hengessä palvelee Jumalaa. Meidän pitää
sentähden samate kunnioittaman heikkoja kristityitä, kuin itseämmeki, ja sillä tavalla pysymme vapaina turhan kunnian myrkystä, ja vaellamme hengessä. Hurmahenget taas, jotka etsivät omaa kunniaansa, ihmisten suosiota ja kiitosta, mailman rauhaa ja lihan leutoisuutta,
eikä Kristuksen kunniaa ja sieluin autuutta
(vaikka vannovat lujasti niin tekevänsä) eivät
voi hillitä itseänsä, vaan riehahtavat ylistämään oppiansa ja vaivojansa, moittimaan muiden ja parjaamaan. Heidän ainoana päämääränänsä on voittaa arvoa ja kiitosta yli muiden.
He sanovat: sitä ei tietänyt kukaan ennen minua, minä sen ensin huomasin ja sitä opetin y.
m. Sellaiset oman kunnian himoojat eivät kerskaa itsensä Jumalasta, vaan he kerskaavat, ovat
urhoollisia ja rohkeita, koska rahvas kehuu
heitä, jommoisen kehumisen koukkukureilla
toimittavat itsellensä. Sillä he osaavat sanoilla,
käytöksillä ja kirjoilla asettaa itseänsä kuinka
kulloinkin. Ilman ihmisten kiitosta ovat perki
pelkureita; sillä he vihaavat ja pakenevat Kristuksen ristiä ja vainoa. Mutta kussa heillä on
puolellansa suosiva ihmisparvi, ei ole kukaan
niin ylpiä ja röykkiä; ei Hektorikaan eikä Akilles ollut niin vankka ja rohkia, kuin he.
11. Niin juonikas on siis peto liha, ettei se
mistään muusta syystä luovu oikialta radalta,

haaskaa ja turmele oikiaa oppia ja hajota seurakunnan sovintoa, vaan kirotun turhan kunnian himon tähden. Sentähden Paavaliki syystä
vainoo sitä tässä ja muualla niin katkerasti.
Ylähällä, 4: 17, sanoi hän: eivät he teitä oikein kiivaudesta rakasta, vaan he tahtovat
teitä minusta kääntää pois, se on, he tahtovat
sysätä minun varjoon, että itse paistaisivat. Eivät etsi Kristuksen kunniaa ja teidän autuuttanne, vaan omaa kunniansa, minun pilkkaani ja
teidän orjuuttanne.
Älkäämme turhaa kunniaa pyytäkö.
12. Se on: älkäämme olko turhan kunnian
himojia, joka on, kuten sanoin, ei etsiä kunniaa
Jumalassa ja totuudessa, vaan valheessa, suuren joukon mielessä, suussa ja suosiossa. Se ei
ole kunnian vahva pohja, vaan petollinen. Se
ei sentähden kauvaa kestäkkään. Joka kiittää
ihmistä ihmisenä, hän valehtelee, sillä hänessä
ei ole kiitoksen ansiota, vaan kaikki hänessä
on kadottavaa. Mitä meihin tulee, on kunniamme tämä: kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan edessä vikapäitä ijankaikkiseen kuolemaan. Toista on, koska meidän virkaamme
ylistetään. Ja sitä tulee meidän ei ainoasti toivottaa, vaan myös kaikista voimista harrastaaki sitä, että ihmiset pitäisivät sen suuressa arvossa ja rehellisesti sitä kunnioittaisivat. Sillä
se tulee autuudeksi. Paavali varottaa Romalaisia, ei pahentamaan ketään, ettei teidän hyvyyttänne laitettaisi (Rom. 14: 16); ja toisessa paikassa (2 Kor. 6: 3): ettei meidän virkaamme laitettaisi. Koska siis meidän virkaamme kiitetään, niin ei sitä kiitetä meidän
tähtemme, vaan, kuten Psalmissa sanotaan: me
kerskaamme meitämme Jumalassa ja hänen
pyhässä Nimessänsä.
Vihoittain ja kadehtien toinen toistamme.
13. Tässä hän sanoo mitä kunnian himosta
syntyy. Erhetysten opettaja ja uuden opin synnyttäjä ei taida olla muita vihoittamata. Jotka
eivät hyväksy hänen oppiansa ja sitä ota vastaan, niitä hän kohta rupee katkerimmasti vihaamaan. Sen nyt näemmä, millä sammumat-

tomalla vihalla villihenget kiukuitsevat meitä
vastaan, sentähden ett'emme tahdo myöntää
heille, emmekä hyväksyä heidän erhetyksiänsä. Me varmaankaan emme ensin ärsyttäneet
heitä, emmekä levittäneet väärää oppia mailmaan, vaan moitimme väärinkäytännöitä seurakunnassa ja uskollisesti opettaen vanhurskauttamisen oppia pysyimme radalla. Tämän
he jättivät ja opettivat jumalattomasti paljon,
vastoin Jumalan sanaa, sakramenteistä, perisynnistä, sanan suullisesta saarnasta y. m. Mutta tässä, säilyttääksemme evankeliumin totuuden, panimme heitä vastaan, ja tuomitsimme
heidän vahingolliset erhetyksensä. Mutta eivät
he voineet kärsiä sitä, vaan ensin vihoittivat
meidän syyttömästi, nytkin vielä kadehtivat ja
katkerimmasti vihaavat meitä, ei minkään
muun tähden, vaan että turha kunnian himon
on syttynyt heissä. Sillä mielellään hallitsisivat
aurinkoina sysättyänsä meidän verhoon. Sillä
he uneksivat, että evankeliumin saarnaaminen
tuottaa suuren kunnian, vaikka ei kuitenkaan
mailmassa ole itse asiassa suurempaa häpiää y.
m.
6 Luku, 1 v. Rakkaat veljet, jos ihminen
osaa johonkuhun vikaan tulla, niin te jotka
hengelliset oletta, oijentakaat senkaltaista
siveyden hengessä.
14. Tämä on taas kaunis neuvo ja tähän aikaan varsin tarpeellinen. Sakramentin riivaajat
tarttuvat tähän lauseeseen ja päättävät siitä,
että meidän on kärsivällisyydestä jotain myöntäminen langenneille veljille ja sillensä jättäminen heidän erhetyksensä rakkauden tähden,
joka uskoo kaikkia, toivoo kaikkia, ja kärsii
kaikkia, etenkin kuin Paavaliki tässä selvästi
opettaa, että ne, jotka hengelliset ovat, oijentakoot siveyden hengessä erehtyväisiä, ja kuin ei
asiakaan ole niin suuresta painosta, että tämän
yhden uskon kappaleen tähden repisimme kahtia kristikunnan sovinnon, jota kauniimpaa ja
hyödyllisempää ei seurakunnalla ole muuta
mitään y. m. Näin tekevät syntein anteeksi antamuksen meille suureksi ja syyttävät meitä itsepintaisiksi, jotka emme rahtuakaan tahdo
myöntää heille, ja kärsiä heidän erhetyksiänsä

(joita eivät koskaan julki tunnusta), saatikka
siveyden hengessä nuhdella ja oijentaa heitä.
Näin nämät lempeät ihmiset kaunistelevat itsensä ja asiaansa ja saattavat meitä monen vihattaviksi y. m.
15. Ei mikään asia (Kristus on todistajani)
ole näinä vuosina minua niin raskaasti kiusannut, kuin tämä eripuraisuus opissa, jonka synnyttäjäksi itse sakramentin riivaajatkaan hyvin
kyllä eivät minua tiedä, jos vaan tahtovat totuuden tunnustaa. Sillä sitä samaa, kuin minä
tämän uskon puhdistuksen alussa uskoin ja
opetin vanhurskauttamisesta, sakramenteistä ja
kaikista muista kristin opin kappaleista, sitä
samaa tänäpänäki vieläki suuremmalla visseydellä uskon ja opetan. Sillä minun uskoni on
tullut lisätyksi lukemisen, harjoituksen ja koettelemuksen kautta ja sitte myös suurten ja tiheäin kiusausten kautta, ja rukoilen joka päivä
Kristusta, pitämään ja vahvistamaan minua
sellaisessa uskossa ja tunnustuksessa, hänen
kunniansa tulemisen päivään saakka, amen.
Sitte on myös halki koko Saksan maan tunnettu asia, ettei ensi alussa evankeliumin oppia
kukaan muu vastustanut, kuin paavilaiset. Kaikissa niissä, jotka sen vastaan ottivat, oli suurin yksimielisyys kaikissa kristin opin kappaleissa, jota kesti, kunnes hurmahenget astuivat
esiin uusilla luuloilla ei yksin sakramenteista,
vaan muistakin uskon kappaleista. Nämät ensiksi eksyttivät seurakuntia, ja repivät sovinnon rikki. Siitä ruveten syntyi vähittäin useita
lahkoja, niinkuin ei toisin taitanutkaan olla, ja
niitä seurasi suurempi sieluin erimielisyys. He
panevat siis vastoin omaa tuntoansa tämän
mainion epäkohdan meidän syyksemme ja ilman meidän ansiotamme heittävät koko mailman ankaran vihan kuormaksemme. Aivan raskasta on syyttömästi kärsiä, mitä toinen on ansainnut, semmenki näin tärkeässä asiassa.
16. Mutta helposti unohtaisimme tämän
vääryyden ja ottaisimme heidän (ystävyyteemme) ja oijentaisimme siveyden hengessä, jos
palajaisivat tielle ja vaeltaisivat meidän kanssamme oikiaa rataa, se on, jos ajattelisivat ja
opettaisivat raamattuin jälkeen Herran ehtool-

lisesta ja muista kristin opin kappaleista ja
saarnaisivat yksimielisesti meidän kanssamme,
ei omia luulojansa, vaan Kristusta, niin että
meidän kauttamme Jumalan Poika kunnioitettaisiin, ja hänen kauttansa Isä. Mutta kuin vaan
kiittävät rakkautta ja sovintoa, ja halpana pitävät sakramentin asian, ikään kuin se olisi turha
asia, mitä itsekukin ajattelee Herramme Kristuksen asettamasta ehtoollisesta, niin ei sovi
meidän sitä kärsiä. Mutta yhtä paljo kuin he
saarnaavat sovintoa elämän suhteen, yhtä hartaasti tulee meidän saarnata sovintoa opin ja
uskon suhteen. Kuin jättävät meille opin eheänä, niin kyllä sitte ynnä heidän kanssansa tahdomme ylistää sovintoa rakkaudessa, joka kuitenkin on pidettävä halvempana kuin sovinto
uskossa ja hengessä. Sillä jos sen kadotat, niin
Kristuksen kadotat. Jos Kristuksen kadotat, on
rakkaus hyödytön. Mutta jos säilytät hengen
yhteyden ja Kristuksen, niin siitä ei ole haittaa,
jos ajatteletki toisin, kuin ne, jotka turmelevat
sanan ja sen kautta repivät hengen yhteyden.
Aivan mielelläni suon sen, että he ja koko
mailma eriävät minusta ja ovat viholliseni,
kuin että minä eriän Kristuksesta ja saan hänen
itselleni viholliseksi, joka tapahtuisi, jos jättäisin hänen yksinkertaisen ja selvän sanansa ja
suostuisin heidän turhiin uniinsa, joiden avulla
vääntävät Kristuksen sanat omaan mieleensä.
Yksi Kristus on minulle suurempi, kuin äärettömät sovinnot rakkaudessa.
17. Muutoin tarjoomme itsemme niiden
kanssa, jotka rakastavat Kristusta ja hurskaasti
opettavat ja uskovat hänen sanansa, ei ainoasti
pitämään rauhaa ja sovintoa, vaan myös kantamaan heidän heikkouttansa ja syntejänsä, ja oijentamaan, Paavalin käskyn jälkeen tässä, hengen siveydessä langenneita. Niin kantoi Paavaliki Galatalaisten heikkoutta ja muitten, joita
väärät apostolit viettelivät, koska sydämmestänsä katuivat. Samate otti hän armoihinsa sukurutsaisen miehen Korinthissä. Sentähden
mitä hän tässä ja muualla opettaa heikkoin
korjaamisesta ja langenneitten oijentamisesta,
sitä hän itse työssä teki, mutta vaan niille, jotka olivat parannettavissa, se on, niille, jotka

sydämmestänsä tunnustivat ja katuivat syntiä,
lankeemusta ja erhetystä. Mutta sitä vastaan
pitelee hän ankarimmasti paatuneita vääriä
apostoleita ja niitä, jotka puolustivat oppiansa,
ei vääräksi, vaan oikiaksi, sanoen: joska ne
eroitettaisiin, jotka teitä haukuttelevat (Gal.
5: 12); sitte: joka teitä eksyttää, hänen pitää
tuomionsa kantaman, olkaan kuka hän olisi
(Gal. 5: 10); niin myös: ehkä me, taikka joku
enkeli taivaasta – – – se olkoon kirottu (Gal.
1: 8). Varmaan puolusti moni vääriä apostoleita Paavalia vastaan, ja sanoi, että heillä oli yhtä
hyvin Henki, olivat yhtä hyviä Kristuksen palvelioita ja saarnasivat evankeliumia yhtä hyvin
kuin Paavalikin; joita vastaan, vaikkeivät kaikissa sopineetkaan Paavalin kanssa yhteen
opissa, sentähden ei sopinut sanoa niin ankaraa
tuomiota; että hän sellaisella itsepintaisuudella
matkaansaatti häiriöitä seurakunnassa, ja raateli heidän ihanan kauniin sovintonsa y. m. Näistä huolimata kiroo ja tuomitsee hän rohkiasti
väärät apostolit, ja kutsuu heidän seurakuntain
eksyttäjiksi ja Kristuksen evankeliumin kukistajiksi. Sitä vastaan ylistää hän oppiansa semmoiseksi, että sitä on kaikkein, rakkauden, sovinnon, apostolein, taivaan enkelin y. m., välttäminen.
18. Sentähden emme mekään salli, että
sakramentin asia pidetään halpana, kuin hän,
jonka asia on suuri. Kerran totta oli hän vähänen, koska makasi seimeessä, ja kuitenkin oli
hän silloinki niin suuri, että enkelit kumarsivat
häntä ja saarnasivat häntä kaikkein Herraksi.
Sentähden emme salli yhdessäkään uskonkappaleessa loukattavan hänen sanaansa. Uskon
asioissa ei pidä minkään kappaleen vähäksi ja
halvaksi näkymän, jonka meidän pitäisi, eli
jonka saattaisimme anteeksi antaa. Sillä syntein anteeksi antamus kuuluu uskossa ja elämässä heikoille, jotka tunnustavat syntinsä ja
pyytävät anteeksi, eikä evankeliumin opin kukistajille, jotka eivät tunnusta erhetystänsä ja
syntiänsä, vaan vihollisina puolustavat sitä totuutena ja vanhurskautena, ja saavat niin aikoin, että kadotamme syntein anteeksi saamisen, kuin turmelevat ja kieltävät sanan, joka

saarnaa ja tarjoo syntein anteeksi antamusta.
Tulkoot siis ensin Kristuksessa meidän kanssamme yksimielisiksi, se on, tunnustakoot syntinsä ja parantakoot erhetyksensä. Jos meiltä
sitte puuttuu siveyden henkeä, taitavat syystä
syyttää meitä.
19. Joka ahkeraan tutkii Paavalin sanoja,
hän selvään näkee hänen puhuvan, ei villihengistä eli synneistä oppia vastaan, vaan paljo
vähemmistä synneistä, joihin ihminen lankee
ei aivotusta ilkeydestä eli aikomuksesta, vaan
heikkoudesta. Tästä syystä hän käyttää myös
niin lempeitä ja isällisiä sanoja, ei kutsuen niitä erhetykseksi eli synniksi, vaan viaksi. Sitte,
halventaaksensa ja ikään kuin kaunistellaksensa syntiä, ja siirtääksensä koko syyn ihmisestä,
lisää hän: jos ihminen osaa tulla, se on, jos
perkele eli liha on hänen pettänyt. Ja sana ihminen tulee myös asian halventamiseksi,
ikään kuin sanoisi: mikä on ihmiselle niin
omaista, kuin langeta, pettyä ja erhettyä? Niin
sanoo Moseski: niinkuin ihminen usein huomaitsemata rikkoo (vannoo) 3 Mos. 5: 4.
Tämä lause on siis sangen lohdullinen, ja on
kerran suurimmassa hädässä vapahtanut minun
kuolemasta. Kuin siis pyhät tässä elämässä
elävät, ei ainoastansa lihassa, vaan välistä
myös saatanan yllytyksestä täyttävät lihan himoa, se on, lankeevat kärsimättömyyteen, kateuteen, vihaan, erhetykseen, epäilykseen, epäuskoon y. m., (sillä saatana hätyyttää aina joko
opin puhtautta, jota hän kokee hävittää lahkoin
ja riitain kautta, taikka elämän nuhteettomuutta, jota hän saastuttaa jokapäiväisten rikosten
ja pahennusten kautta), niin Paavali opettaa
kuinka sellaisia langenneita kohdeltakoon, niin
nimittäin, että vahvat oijentavat heitä siveyden
hengessä.
20. Tämän tietää, on sentähden sangen
hyödyllinen seurakuntain hoitajille, ett'eivät
he, tarkimmasti pyytäessänsä parantaa kaikkia,
unhohtaisi tätä isän ja äidin mieltä, jota Paavali
tässä vaatii heiltä, joiden hallussa sieluin hoito
on, ja jonka käskyn esikuvaksi hän itsensä
asetti, 2 Kor. 2: 6–8, kussa hän sanoo, siinä
kyllä olevan, että se pannaan pantu monelta

rangaistus on, jota heidän tästedes sitä enemmän tulee lohduttaa ja armahtaa, ett'ei hän uppoisi ylönpalttisessa murheessa. Sentähden
minä neuvon, sanoo hän, että te hänen kohtaansa rakkautta osottaisitte. Opettajain tulee sentähden tosin ankarasti nuhdella langenneita, mutta koska näkevät heidän murheellisiksi, tulee heidän oijentaa ja lohduttaa heitä
ja, minkä verran taitavat, kevittää heidän syntiänsä, kuitenki vaan Jumalan laupiuden asettamalla heidän eteensä, ett'eivät he uppoisi ylönpalttisessa murheessa. Niin kiivas kuin p. Henki on uskonopin säilyttämisessä ja puolustamisessa, niin halullinen ja lempiä on hän syntiä
kantamassa ja halvaksi eli helpoksi tekemässä
jos ainoastansa vikapäät murehtivat niitä.
21. Mutta paavin seura on tässäki, niinkuin
kaikissa muissakin asioissa opettanut ja tehnyt
päin vastoin Paavalin käskyä ja esimerkkiä.
Romin ylipappi ja pispat olivat omaintuntoin
oikeita hirmuvaltoja ja peeveleitä, sillä yhtäpäätä rasittivat he niitä uusilla säännöillä ja
syöksivät pannaan panemisella turhimmissa
asioissa omattunnot perikatoon. Ja että omattunnot sitä mieluisemmin tottelivat heidän tyhjiä ja vääriä peljätyksiänsä, kertoivat he tällaisia paavi Gregoriuksen lauseita: hurskasten
sieluin tulee peljätä syntinä sitäki, kuin ei ole
synti; niin myös: paavin vääriäki tuomioita pitää peljättämän. Sellaisilla lauseilla, jotka perkele saatti valtaan seurakunnassa, vahvistivat
he pannaan panon ja tuon koko mailman peljättävän paavikunnan majesteetin. Eipä tottakaan tarvita sellaista hyvyyttä, vaan siinä on
kyllä, että rikos tunnustetaan oikoseksi. Kuka
antoi sinulle, Romin perkele, vallan, peljättämään ja tuomitsemaan entiseltä peljästyneitä
sieluja väärillä tuomioilla? Niitä olisi pikemmin pitänyt rohkaistaman ja vapahdettaman
vääristä peljätyksistä ja palautettaman valheesta totuuteen. Tämän jätät siksensä, ja nimes
mukaan ”synnin ihminen” ja ”turmeluksen
lapsi” teet synniksi sen, kuin ei olekkaan syntiä. Tämäpä toki on totisinta anttikristillistä kavaluutta ja petosta, jolla paavi mahtavimmasti
vahvisti pannansa ja hirmuvaltansa. Sillä ei

kukaan tohtinut ylönkatsoa hänen vääriä tuomioitansa, pait jyrkkä ja julki veitikka, niinkuin muutamat ruhtinaat katsoivatki sen ylön,
mutta nurkuvalla omallatunnolla, sillä tällaisessa pimeydessä eivät ymmärtäneet paavin
kirouksia turhiksi.
22. Tässä Paavalin käskystä oppikoot sentähden kaikki, joille sieluin hoito uskottu on,
kuinka langenneita on kohdeltava. Rakkaat
veljet, sanoo hän, jos ihminen osaa johonkuhun vikaan tulla, älkäät hänen mieltänsä karvastuttako eli murhetuttako, älkäät hyljätkö eli
tuomitko häntä, vaan parantakaat, auttakaat eli
oijentakaat häntä (sillä sitä merkitsee Greikan sana), ja mitä perkele kavaluudellansa ja
lihan heikkouden kautta hänessä turmeli, sen
teidän siveytenne parantakoon. Sillä valtakunta, johon kutsutut oletta, on uskalluksen ja ilon
valtakunta, eikä pelvon ja murheen. Jos siis
näette jonkun veljen ahdistetuksi synnin tähden, rientäkäät hänelle avuksi kurottamaan kätenne, suloisilla sanoilla lohduttakaat, ja äidillisellä käsivarrella syleilkäät häntä. Mutta tylyjä ja paatuneita, jotka ilman pelkoa suruttomina synneissä elävät, ankarasti nuhdelkaat.
Mutta päin toisin pitää teidän, jotka hengelliset
oletta, oijentamaan ja opettaman niitä, jotka
sattuvat johonkuhun vikaan ja siitä tulevat
murheellisiksi ja surullisiksi, siveyden hengessä, ei vihalla, kovuudella ja ankaruudella, niinkuin muutamat rippi-isät muinen tekivät, jotka,
koska heidän piti virvoittaman janoovaisia sydämmiä suloisella lohdutuksella, juottivat heitä, niinkuin Juutalaiset Kristusta ristin päällä,
etikalla ja sapella.
23. Tästä kyllin ymmärrämme, ettei syntein anteeksi antaminen ole paikallansa koska
on kysymyksessä erehtyminen opissa, niinkuin
sakramentin riivaajat vakuuttavat, vaan koska
erehtyminen elämässä ja töissämme (on kysymyksessä). Niitä katsoen älköön tuomitko toinen toista, älköön nuhdelko kiukussa ja katkeruudella, niinkuin Hesekiel sanoo Israelin paimenista, että he kovin ja ankarasti hallitsevat
heitä, (Hes. 34: 4) vaan toinen veli lohduttakoon toista siveyden hengessä, ja toisaalta

kuulkoon langennut oijentavan sanaa ja uskokoon sen. Sillä ei Jumala tahdo heittämään särjetyitä pois, vaan ”nostamaan kukistettuja”,
niinkuin Psalmi 14: 68 sanoo; sillä hän on
enemmän kustantanut heihin, kuin me, nimittäin elämänsä ja verensä. Meidän tulee siis
korjata, auttaa ja parantaa sellaisia suurimmalla lempeydellä. Emme siis kiellä sakramentin
riivaajilta taikka muilta eriseurain alkajilta
päästöä, vaan sydämmestämme annamme heille anteeksi heidän häväistyksensä ja pilkkansa
Kristusta vastaan, niin emme myös muista
koskaan meille tekemäänsä vääryyttä, jos he
vaan tekevät parannuksen, hyljäävät jumalattoman oppinsa, jolla Kristuksen seurakuntia eksyttivät ja käyvät sitte meidän kanssamme oikiaa rataa. Mutta jos pysyvät erehdyksessänsä
ja luopuvat oikiasta radasta, niin turhaan pyytävät meiltä syntein anteeksi antamusta.
Ja katso itsiäs, ettes sinä myös kiusattaisi.
24. Tämä on tarpeeksi vakaa varotus kukistamaan niiden ankaruutta ja kovuutta, jotka
eivät oijenna ja auta langenneita. Augustinus
sanoo: ei ole yhtään syntiä, jota toinen teki,
jota ei toinenki saattaisi tehdä. Me käymme
vielä liukasta jäätä, jos siis ylpeilemme ja
poikkeemme oikialta radalta, on lankeeminen
helpoin työmme. Oikein sanoi siis ”Isäin elämän historiassa” se, joka, koska hänelle puhuttiin, että eräs veli oli langennut huoruuteen, sanoi: hän lankesi eilen, minä ehkä tänäpänä.
Paavali lisää tämän vakaan varotuksen, etteivät
sielun paimenet olisi kovia ja armottomia langenneita kohtaan, eivätkä fariseuksen tavalla
pitäisi itsensä pyhinä heidän rinnallansa, vaan
liikutettaisiin äidilliseltä rakkaudelta heitä kohtaan ja ajattelivat: tämä lankesi, mutta sinä itse
suitat lanketa paljo vaarallisemmin ja häpiällisemmin, kuin hän. Ja jos ne, jotka ovat niin
nopeita tuomitsemaan ja kiroomaan muita, oikein tutkistelisivat omia syntejänsä, niin pitäisivät langenneitten synnit raiskana, omansa
suurimpina malkoina.
25. joka luulee seisovansa, katsokaan
ett'ei hän lankee. Jos David, niin pyhä mies,

täynnä uskoa ja Jumalan Henkeä, jolla oli niin
jalot lupaukset, joka Herran nimessä oli tehnyt
niin suuria asioita, lankee niin häpiällisesti, ja
vielä vanhana, sitte kuin Jumala oli niin monilla ja erinkaltaisilla kiusauksilla koetellut häntä,
vietellään nuoruuden himolta, niin mitä sitte
me ylpeilisimme seisovaisuudestamme? Mutta
semmoisilla esimerkeillä Jumala näyttää meille, ensin heikkoutemme, ett'emme ylpeilisi,
vaan pelkäisi, sitte tuomionsa, ett'ei hän mitään
voi vähemmän kärsiä kuin ylpeyttä, itseänsä
eli lähimmäistä kohtaan. Paavali ei sentähden
turhaan sano: katso itseäs, ettes sinä myös
kiusattaisi. Ne, jotka ovat kiusauksia kokeneet, tietävät, kuinka tarpeellinen se käsky on.
Mutta jotka niitä eivät ole koetelleet, ne eivät
ymmärrä Paavalia, niillä ei myös sentähden
ole yhtään laupiutta langenneita kohtaan, niinkuin paavikunnasta näemme, kussa sula julmuus ja ankaruus hallitsi.
2 v. Kantakaat toinen toisenne kuormaa, ja niin Kristuksen lakia täyttäkäät.
26. Tämähän on aivan rakas käsky, jonka
hän tahtoo tehdä meillekkin aivan rakkaaksi lisäten nämät sanat: niin Kristuksen lakia täyttäkäät. Mutta Kristuksen laki on rakkauden laki.
Sillä sitte kuin Kristus oli lunastanut, uudistanut ja asettanut seurakuntansa, niin ei hän
meille muuta lakia antanut, vaan käskyn keskinäisestä rakkaudesta. Joh. 13: 34, 35, sanoo
hän: uuden käskyn minä teille annan, että te
rakastaisitte teitänne keskenänne, niinkuin
minä teitä rakastin; samate: siitä pitää kaikkein tunteman teidän minun opetuslapsikseni, jos te keskenänne rakkauden pidätte.
Mutta rakastaa ei ole, niinkuin järkiniekat
uneksivat, tahtoa toiselle hyvää, vaan kantaa
toisen kuormaa, se on, kantaa sitä, kuin sinulle
on vaikiaa, ja jota et mielelläs kanna. Kristityllä pitää sentähden oleman vahvat hartiat ja lujat luut, voidaksensa kantaa lihaa, se on, veljein heikkouksia; sillä Paavali sanoo heillä olevan rasittavia kuormia. Rakkaus on siis suloinen, hyvä, kärsivä, ei ottamassa, vaan antamassa. Sillä se on vaadittu paljon kärsimään ja
kantamaan. Hurskaat opettajat näkevät seura-

kunnassa paljo erhetyksiä ja syntejä, joita heidän täytyy kantaa. Maallisessa hallituksessa eivät myös alamaiset kaikissa kuule esivallan
asetuksia. Jollei esivalta osaa olla olemata sitä
näkevinänsäkkään, niin hän on sopimaton
maata hallitsemaan. Perhekunnissa tapahtuu
paljon, joihin perheen vanhin ei mielisty. Mutta jos hyvin taidamme kärsiä ja kantaa omat
vikamme ja syntimme, joita teemme jokapäivä
monta, niin kantakaamme myös muidenki,
niinkuin Paavali tässä opettaa: kantakaat toinen toisenne kuormaa; samate myös: rakasta lähimmäistäs niinkuin itseäskin.
27. Koska siis joka säädyssä ja kaikissa ihmisissä on vikoja, asettaa Paavali kristittyin
eteen Kristuksen lain, joka neuvoo heitä kantamaan toinen toisensa kuormaa. Jotka eivät sitä
tee, ne todistavat, etteivät piirtoakaan ymmärrä
Kristuksen laista, joka on rakkauden laki, joka,
kuten Paavali 1 Kor. 13: 7 sanoo, kaikki uskoo, kaikki toivoo, kantaa kaikki veljein kuormat, kuitenkin niin, että ensimäinen järjestys
(opin puhtaus) pysyy eheänä. Sillä ne, jotka
siinä syntiä tekevät, ne eivät riko Kristuksen
lakia, se on, rakkautta; he eivät loukkaa lähimmäistänsä, vaan itse Kristusta ja hänen valtakuntaansa, jonka hän omalla verellänsä on valmistanut. Tätä valtakuntaa ei pidetä pystyssä
rakkauden lain, vaan sanan, uskon ja pyh.
Hengen kautta. Niihin ihmisiin siis, jotka kieltävät Kristuksen, ja eivät ainoasti ole tunnustamata syntiänsä, vaan puolustavatki sitä, sitte
myös niihin ihmisiin, jotka lakkaamata elävät
synnissä (joka osittain on Kristuksen kieltämistä), niihin ei koske tämä käsky, niin että
kantaisimme heidän kuormaansa, vaan ne jättäkäämme, ettemme tulisi osallisiksi heidän
pahoista töistänsä. Ne sitä vastaan jotka uskovat ja mielellänsä kuulevat sanaa, ja kuitenkin
vastoin tahtoansa horjahtavat syntiin, ja varotettuina eivät ainoasti kuultele varotusta, vaan
myös kauhistuvat syntiänsä, ja pyytävät parantaa itsensä, ne ovat sattuneet tulla vikaan ja
niillä on kuormia, joita Paavali käskee meidän
kantamaan. Tässä älkäämme olko armottomia
ja tylyjä, vaan noudattaen Kristuksen esimerk-

kiä, joka sellaisia kärsii ja kantaa, kärsikäämme ja kantakaamme mekin heitä. Sillä jollei
hän itse rankaise heitä, kuten syystä saattaisi,
paljoa vähemmän sopii meidän tehdä sitä y. m.
3 v. Sillä jos joku luulee itsensä jotakin
olevan, joka ei kuitenkaan mitään ole, hän
viettelee itsensä.
28. Tässä Paavali jälleen kovittaa lahkoin
sepittäjiä, ja kuvaa heidän oikiassa karvassansa, että ovat kovia ja ilman laupiutta. Ne ylenkatsovat heikkoja, eivät kanna heidän kuormaansa, vaan vaativat kaikki täsmälleen, niinkuin muutamat näriät aviomiehet ja kovat koulunopettajat. Ei mikään kelpaa heille, vaan
mitä itse tekivät, joista aina saat itselles katkerimpia vihamiehiä, jolles hyväksy kaikkia heidän sanojansa ja tekojansa ja sovita itseäs kaikissa heidän tapainsa jälkeen. Ne ovat siis sangen ylpeitä ihmisiä ja luulevat pystyvänsä
kaikkiin. Se on se, kuin Paavali tässä sanoo:
että luulevat jotakin olevansa, se on, luulevat
heillänsä olevan p. Hengen, ymmärtävänsä
kaikki raamatun salaisuudet, ei saattavansa erhettyä ja langeta, ei tarvitsevansa syntein anteeksi saamista. Paavali lisää sentähden varsin
oikein, ett'eivät kuitenkaan mitään ole, vaan
viettelevät itsensä tyhjällä viisauden ja pyhyyden luulolla. He eivät siis ymmärrä mitään
Kristuksesta eikä Kristuksen laista. Muuten sanoisivat: sinä veljeni vaivataan siltä virheeltä,
minä toiselta; Jumala antoi minulle anteeksi
kymmenen tuhatta leiviskää, sentähden annan
minä sinulle anteeksi sata penninkiä. Mutta
koska he hiuskarvaan asti kiskovat kaikki, eivät tahdo ensinkään kärsiä ja kantaa heikkoin
kuormaa, niin he kovuudellansa pahentavat
monta, jotka rupeevat ylönkatsomaan, vihaamaan ja pakenemaan heitä, eivät pyydä heiltä
neuvoa ja lohdutusta, eivätkä pidä lukua siitä,
mitä taikka kuinka he opettavat. Sitä vastaan
tulisi sielunpaimenten käyttää itseänsä niin
heitä kohtaan, joiden esimiehiä ovat, että he
kunnioittaisivat ja ihmettelisivät heitä, ei heidän oman personansa tähden, vaan viran ja
kristillisten avuin tähden, joilla heidän enin tulee olla kaunistettuja.

29. Aivan somasti kuvaa siis Paavali tässä
sellaiset synkät ja armottomat pyhät sanoen:
luulevat jotakin olevansa, se on, ylpeitä tyhmistä luuloistansa ja turhista unistansa on heillä kummallinen ajatus omasta viisaudestansa
ja pyhyydestänsä, mutta eivät ole kuitenkaan
mitään, vaan pettävät ainoasti itsensä. Se ompi
julkinen petos, koska joku luulee jotakin olevansa, eikä kuitenkaan totuudessa mitään ole.
Semmoisista oikein puhutaan, Ilm. k. 3: 17,
kussa sanotaan: ettäs sanot: minä olen rikas,
minä olen rikastunut, ja en minä mitään
tarvitse: ja et tiedä, ettäs viheliäinen ja raadollinen olet, köyhä, sokia ja alaston. Ilm. 3:
17.
4. v. Mutta koetelkaan kukin oman tekonsa, ja sitte hän taitaa ainoasti itsestänsä
kerskata, ja ei yhdessäkään muussa.
30. Tässä pitkittää hän nuhdella niitä kauhistavia ihmisiä, jotka kutsutaan turhan kunnian himoojiksi. Se on kaikkein kunniaa himoovaisten omituinen ja kirottu virhe, että siitä ovat kaikki onnettomuudet alkuansa, ja että
se samallansa häiritsee valtiota ja omia tuntoja.
Semmenkin on se hengellisellä alalla parantamaton vika: Mutta vaikka nyt tämän paikan
saattaisi ymmärtää elämän eli seura-olon töistä
ylehensä, niin apostoli kuitenki tarkoittaa sillä
etupäässä Sanan virkaa ja toruu niitä turhan
kunnian himoojia, jotka hurmallisilla luuloillansa eksyttävät oikein opetettuja omiatuntoja.
Sillä oikein omituista on kaikissa turhan kunnian himoojissa, etteivät ensinkään siitä pidä
lukua, onko heidän työnsä eli virkansa puhdas
vai eikö, vaan siitä he yksin harrastavat, kuinka kansan suosion saisivat. Niin myös, koska
väärät apostolit näkivät Paavalin puhtaasti
saarnanneen Galatalaisille evankeliumia, ja itsensä taitamattomiksi parempaa aikoin saamaan, niin he rupesivat laittamaan hänen oikiaa ja jumalista oppiansa, ja korottamaan
omaa oppiansa Paavalin oppia paremmaksi, ja
sillä kurilla suosittelivat Galatalaisia itsehensä,
ja saivat Paavalin vihatuksi. Turhan kunnian
pyytäjillä on sentähden nämät kolme virhettä.
Ensiksi he pyytävät turhaa kunniaa. Toiseksi

he pahoin parjaavat muiden puheita ja töitä,
niin voittaaksensa kansan suosion. Kolmanneksi, koska ovat voittaneet kansan ylistyksen
toisen työstä ja vaivasta, niin he tulevat niin
miehukkaiksi ja rohkeiksi, että uskaltavat mitä
hyvänsä. He ovat sentähden myrkyllisiä ja kirottavia ihmisiä, joita vihaa pahemmin kuin
koiria ja kärmeitä; sillä he eivät etsi sitä kuin
on Kristuksen Jesuksen, vaan omaansa y. m.
31. Sellaisia vastaan panee Paavali tässä,
ikään kuin sanoisi: sellaisen turhan kunnian
pyytäjät tekevät työnsä, se on, opettavat evankeliumia, voittaaksensa ihmisiltä kunniaa ja
kiitosta, se on, että heitä ylistettäisiin erinomaisina ja mainioina opettajina, joiden vertaisina et saata Paavalia ja muita pitää. Saatuansa
sellaisen maineen, rupeevat he moittimaan
muiden töitä, sanoja ja tekoja, ja omiansa ylistämään, ja tällä kavaluudella he pettävät kansan mielet, joka, kuin heidän korvansa syhyvät, ei ainoasti mielisty uuteen oppiin, vaan
myös iloitsee, että heidän entiset opettajansa
sysätään syrjään ja poljetaan näiltä uusilta, ja
niinkuin he, kyllästymisestä ja kyylytyksestä
sanaan, uneksivat, mainioilta opettajilta. Tämä,
sanoo hän, älköön tapahtuko, vaan jokainen olkoon uskollinen virassansa, älköön etsikö
omaa kunniaansa y. m., ja älköön luottako helposti kehuvaan kansaan, vaan siitä olkoon
huolellinen, kuinka oikein virkansa tekisi, se
on, puhtaasti evankeliumia opettaisi. Jos siis
hänen työnsä on hyvä, niin ei häneltä puutu
kunniaa Jumalan tykönä, eikä myös sittemminkään hurskasten tykönä. Mutta jollei hän sillä
välin mitään kunniaa saisi kiittämättömältä
mailmalta, niin älköön sitä surko. Sillä hän tietää virkansa tarkoituksen olevan, ei että hän,
vaan että Kristus kunnioitettaisiin. Sentähden
sanokaan hän, oikialta ja vasemmalta puolelta
varustettuna vanhurskauden sota-aseilla, näin:
en ruvennut evankeliumin opettajaksi kiitosta
mailmalta saadakseni, en lakkaa myös siitä häpiän tähden, jonka siitä saan. Semmoinen opettaa sanaa ja toimittaa virkansa, paitsi mitään
ihmeellistä tarkoitusta, huolimata mistään kiitoksesta, kunniasta, voimasta, viisaudesta y. m.

Ei hän luota muiden kiitokseen, vaan hänen
kerskauksensa on hänessä itsessään.
32. Se joka siis oikein ja uskollisesti virkansa toimittaa, hän ei huoli, mitä mailma hänestä puhuu, joko se kiittää taikka laittaa häntä, vaan hänellä on kunniansa itsessänsä, joka
on omantunnon todistus ja kunnia Jumalan
edessä, ja sentähden hän taitaa Paavalin kanssa
sanoa: se on meidän kerskauksemme, nimittäin meidän omantuntomme todistus, että
me yksinkertaisuudessa ja Jumalan vakuudessa, ei lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa olemma mailmassa vaeltaneet.
2 Kor. 1: 12. Tämä on puhdas ja pysyväinen
kunnia, joka ei ole sidottu muiden ihmisten todistukseen, vaan omaantuntoon, joka antaa
meille sen todistuksen, että oikein opetimme,
oikein jaoimme sakramentit, ja kaikki oikein
teimme, jota (kunniaamme) kukaan ei voi
saastuttaa eli perin pois ottaa. Mutta se toinen,
joka turhan kunnian pyytäjillä on, on epätaattava ja vaarallisin kerskaus, sillä sitä ei ole
heillä itsessänsä, vaan se rippuu kansan suusta
ja luuloista, ja sentähden ei ole heillä omantunnon todistusta, että tekivät kaikki yksinkertaisella ja puhtaalla mielellä, ainoasti Jumalan
kunniaksi ja sieluin autuudeksi. Sillä he tarkoittavat saarnaamisensa vaivasta eli työstä
voittaa ylistystä ja kunniaa ihmisiltä. Heillä on
siis kerskauksensa, luottamuksensa ja todistuksensa, mutta vaan ihmisissä, vaan ei itsessänsä
eikä Jumalassa. Mutta hurskaat eivät pyydä
kunniaa sillä tavalla. Jos Paavalilla olisi ollut
kunniaa ja kerskausta ihmisten tykönä, eikä itsessänsä, olisi hänen täytynyt epäillä, koska
hän näki monta kaupunkia, maakuntaa ja koko
Aasian luopuvan itsestänsä, koska hän näki
saarnoistansa tulevan niin monta pahennusta ja
lahkoa. Koska Kristus oli yksin, se on, koska
Juutalaiset etseivät tappaa häntä, ja koska opetuslapset jättivät hänen, ei ollut hän kuitenkaan
yksin, vaan Isä oli hänen kanssansa, sillä hänellä oli kerskaus itsessänsä (Joh. 16: 32).
33. Samoin täytyisi meidänki nyt pian surusta ja murheesta hukkua, jos meidän rohkeutemme ja kunniamme rippuisi ihmisten tuo-

miosta ja suosiosta. Paljon puuttuu, että paaviset, hurmahenget ja koko mailmakaan pitäisi
meitä kunniaa ja kiitosta ansainneina, hepä sitä
vastaan mieltä mielin pahimmasti häpäisisivät
ja kokonansa kukistaisivat virkamme ja oppimme. Ihmisten tykönä on siis meillä vaan
sulaa häpiää. Mutta iloitkaamme ja riemuitkaamme Herrassa. Toimittakaamme sentähden
suruttomina ja iloisina virkaa, johonka Jumala
asetti meidän, ja jonka tiedämme hänelle otolliseksi. Tätä tehdessämme, älkäämme siitä
huoliko, jos työmme kelpaa taikka on harmiksi
perkeleelle, joko koko mailma suosii taikka vihaa meitä. Sillä kuin tiedämme työmme hurskaasti tehdyksi ja kuin omistamme hyvän
omantunnon Jumalan edessä, käymme oikiaa
rataa kunnian ja häpiän, pilkan ja kiitoksen
kautta y. m. Tästä Paavali sanoo: hän taitaa
kerskata itsestänsä.
34. Tämä muistutus onki sangen tarpeellinen vastoin tätä myrkyllisintä vikaa (turhaa
kunniaa), sillä evankeliumi on sellainen oppi,
joka luonnostansa ja saatanan ilkeydestä tuo
ristin. Siitä syystä Paavaliki kutsuu sen ristin ja
pahennuksen saarnaksi. Sillä ei ole alati vahvoina pysyviä opetuslapsia, (vaan) jotka tänäpänä suostuvat ja tunnustavat sitä, he huomenna jälleen pahentuvat rististä, luopuvat siitä ja
kieltävät sen. Sentähden täytyy niiden, jotka
ihmisten ylistystä ja kiitosta takaa ajellen,
saarnaavat evankeliumia, välttämättömästi
hukkua, ja heidän kunniansa häpiäksi muuttua,
koska kansa lakkaa heitä kehumasta. Oppikoon siis jokainen opettaja (sitä pyytämään)
että hänellä olisi kerskauksensa itsessänsä,
eikä muiden suussa. Jos hänellä on niitä, jotka
häntä kiittävät, niinkuin toden hurskasten tapa
on – kunnian kautta ja häväistyksen, sanoo
Paavali (2 Kor. 6: 8), niin ottakoon sellaisen
kiitoksen vastaan, mutta niinkuin sattumuksesta. Mutta kerskauksensa ytimenä pitäköön
omantuntonsa todistuksen. Sellainen sitte koettelee oman tekonsa, se on, ei hän pidä lukua
omasta kunniastansa, vaan sitä yksin hän tarkoittaa, että hän rehellisesti toimittaisi virkansa, se on, puhtaasti opettaisi evankeliumia ja

selittäisi sakramenttein oikian nautinnon ja
hyödyn y. m. Koska hän näin koettelee tekonsa, on hänellä kerskauksensa itsessänsä, jota ei
kukaan riistä häneltä, sillä se on hyvin istutettu, ja kiinnitetty ja vahvistettu hänen sydämmeensä, eikä muiden huuliin, jotka saatana
helpoimmasti voi eksyttää ja tehdä heidän nykyään kiittävästä suustansa ja kielestänsä häpäsevimmän suun.
35. Jos siis sanoo Paavali, tahdotte kunniaa, niin etsikäät sitä taiten ja oikein niin, että
oikein täytätte virkanne, niin silloin saatte joskus kunnian muiltakin. Mutta jos etsitte kerskausta, ei itsestänne, vaan muissa, niin sitä häpiää ja häiriötä, joka teillä on sydämmessänne
sisällisesti, on seuraava ulkonaisestikki häiriö
muidenki tykönä. Sen näimme tähän aikaan
muutamissa hurmahengissä, jotka eivät koetelleet tekoansa, se on, eivät huolineet puhtaasti
opettaa evankeliumia, vaan väärinkäyttivät sitä
toista käskyä vastaan, voittaaksensa ihmisiltä
kiitosta; ja sentähden seurasi ulkonainenki sekaannus heidän sisällistä sekaannustansa, niinkuin 2 Mos. 20: 7 sanotaan: ei Herra pidä sitä
rankaisemata, joka hänen nimensä turhaan
lausuu; niin myös: jotka minua katsovat
ylön, 1 Sam. 2: 30. Jos päin vastoin sananpalveluksen kautta etsimme ensin Jumalan kunniaa, emme varmaan jää ilman kunniaamme,
niinkuin kirjoitettu on: jotka minua kunnioitsevat, niitä minä tahdon kunnioittaa. 1 Sam.
2: 30. Lyhyesti: itse kukin koetelkoon oman tekonsa, se on, ahkeroitkoon olla uskollinen virassansa, sillä sitä sananpalvelioilta erinomattain vaaditaan, 1 Kor. 4: 2. Ikäänkuin Paavali
sanoisi: itsekukin harrastakoon vaan puhtaasti
ja uskollisesti saarnata sanaa, ja älköön muusta
olko huolellinen kuin Jumalan kunniasta ja sieluin autuudesta, niin on hänen työnsä uskollinen ja oikein hyvä, ja omassatunnossansa kantaa hän sitä kerskausta, että hän uskalluksella
taitaa sanoa: tämä oppini ja virkani kelpaa Jumalalle, joka tosiaan on jalo ja arvoisa kerskaus y. m.
36. Nämät Paavalin sanat sopii hyvin kyllä
sovittaa kaikkiinki töihin, joita hurskaat teke-

vät kussa elämän säädyssä hyvänsä. Niin pysykään esivalta, perheenvanhin, palkollinen,
koulumestari, oppilas y. m., kutsumuksessansa, ja tehköön siinä rehellisesti ja uskollisesti
virkansa, huolimata niistä, jotka eivät ole hänen kutsumuksensa piirissä. Koska hän näin
tekee, on hänellä kerskaus itsessänsä. Sillä hän
taitaa sanoa näin: minä tein Jumalan minulle
antaman kutsumukseni työt sillä uskollisuudella ja ahkeruudella, kuin jaksoin, ja sentähden
tiedän uskossa ja Jumalan kuuliaisuudessa tekemäni työt kelpaavan Jumalalle. Jos sitä muut
parjaavat, olkoon menneeksi. Sillä aina on niitä, jotka ylönkatsovat ja moittivat hurskasten
oppia ja elämää. Mutta Jumala on ankarasti
uhannut hävittävänsä häpäsiät. Sentähden koska sellaiset kauvan tuskallisesti etsivät turhaa
kunniaa, ja kokevat sysätä toden hurskaita parjauksillansa varjoon, kohtaa heitä, mitä Paavali, Tit. 3: 19, sanoo: heidän kunniansa joutuu
heille häpiäksi, ja 2 Tim. 3: 9 näin: heidän
hulluutensa pitää kaikille julki tuleman. Kenen kautta? Jumalan, vanhurskaan tuomarin
kautta, joka niin julkisesti saattaa jumalattomain väärät syytökset häväistäviksi, kuin hän
tuo edes jumalisten vanhurskauden niinkuin
valkeuden, Ps. 37: 6.
37. Sanaa itsestänsä kerskata siitäki ohimennen muistuttaakseni, ei pidä niin ymmärrettämän, että Jumala siitä suljettaisi ulos, vaan
niin, että jokainen, missä ikänä Jumalan asettamassa säädyssä hän on, tietäköön työnsä olevan jumalallisen työn, kuin se on Jumalan kutsumuksen työ, jonka Jumala on hänelle käskenyt.
5 v. Sillä kunkin pitää oman kuormansa
kantaman.
38. Tässä hän ikään kuin ilmoittaa syyn,
minkätähden kukaan älköön luottako muiden
todistuksiin itsestänsä, ikään kuin sanoisi: suurin hulluus on etsiä kerskausta muista, kuin itsestänsä. Sillä kuoleman kiistassa ja viimeisenä päivänä ei se auta sinua, että muut ovat sinua kiittäneet; sillä silloin eivät kanna muut sinun kuormaas, vaan sinun itse pitää seisoman
Kristuksen tuomioistuimen edessä, ja yksinäs

kantaman kuormas. Silloin eivät taida kehujas
auttaa sinua. Sillä kuollessamme jättävät kehujamme meidän, ja sinä päivänä, koska Herra
tuomitsee ihmisten salaisuudet, todistaa omatuntos joko sinun puolestas taikka sinua vastaan. Sinua vastaan, jos kerskaukses on muiden todistuksessa, sinun puolestas jälleen, jos
taidat itsestäs kerskata, se on, jos omatuntos
silloin todistaa sinulle, ettäs hurskaasti ja uskollisesti toimitit sanan palveluksen, etsien ainoastansa Jumalan kunniaa ja sielujen autuutta, eli jos muussa kutsumuksessa virkas työt
oikein täytit. Nämät sanat: kunkin pitää
oman kuormansa kantaman, ovat sangen
peljättävät, joiden kyllä pitäisi karkoittaman
meistä turhan kunnian himon.
39. Vielä on meidän muistaminen, ettei
meillä ole tässä tekemistä vanhurskauttamisen
opin kanssa; sillä siinä on kysymyksessä ainoastansa sula armo ja syntein anteeksi antaminen, joka paljaalla uskolla käsitetään, jonka
suhteen kaikki työt, parhaimmatki ja jumalallisessa kutsumuksessa tehdyt, tarvitsevat syntein
anteeksi antamusta, kuin emme tee niitä täydellisesti. Mutta tämä on toinen asia. Tässä ei
puhu apostoli syntein anteeksi saamisesta,
vaan laskee oikiat ja ulkokullaiset työt toinen
toisensa rinnalle. Asia on sentähden ymmärrettävä niin, että, vaikkei hurskaan sielun paimenen työ ole niin täydellinen, ettei hän tarvitsisi
syntein anteeksi antamista, mutta hurskas ja
täydellinen on hän kuitenkin itsessänsä ja verrattuna kunniaa himoovaan työntekiään. Niin
on meidänki palveluksemme hyvä ja vakava,
kuin etsimme sillä Jumalan kunniaa ja sieluin
autuutta. Sitä vastaan ei ole hurmahengein työ
sellainen, kuin etsivät omaa kunniaansa.
Vaikkei siis mikään työ tuota meille rauhallista
omaatuntoa Jumalan edessä, on kuitenki tarpeessa että voimme varmaan päättää, että
teimme työmme puhtaudessa, totuudessa ja jumalallisessa kutsumuksessa, se on, ettemme
turmelleet Jumalan sanaa, vaan opetimme sitä
puhtaasti y. m. Semmoista omantunnon todistusta, että oikein teimme virkamme ja oikein
olemme eläneet, tarvitsemme me. Sillä sen

verran sopii meidän kerskata töistämme, minkä verran tiedämme ne Jumalan käskemiksi ja
hänelle otollisiksi. Sillä viimisenä päivänä on
kuki kantava kuormansa; sentähden ei hyödytä
meitä silloin muiden kehuminen.
40. Tähän asti on apostoli torunut turhan
kunnian vahingollisinta vikaa. Mutta sitä pois
karkottamaan ei ole yksikään ihminen tarpeeksi väkevä, joka ei tarvitsisi ahkeraa rukousta.
Sillä kuka hurskas olisi kiitoksiin mielistymätä? Yksin pyhä Henki voi varjella tämän myrkyn saastuttamasta meitä.
6 v. Joka sanalla neuvotaan, se jakakaan kaikkea hyvää sille, joka häntä neuvoo.
41. Tässä Paavali saarnaa opetuslapsille eli
sanankuulioille, että jakaisivat kaikkea hyvää
opettajille. Ennen ihmettelin usein, miksi apostoli niin ahkeraan käski seurakuntia elättämään
opettajansa. Sillä paavikunnassa näin kaikkein
ihmisten ihmeellisellä anteliaisuudella kantavan kaikkia uljasten kirkkoin rakentamiseksi ja
niiden palkan ja tuloin korottamiseksi ja enentämiseksi, jotka toimittivat jumalanpalvelusta.
Näistä sitte pispain ja muiden pappein arvo ja
tavarat karttuivat, että he paikka paikoin olivat
lihavimpain ja parhaimpain maiden omistajia.
Minä luulin siis Paavalin suottansa tätä käskeneen, koska papeille kaikellaista hyvyyttä ei
ainoasti runsaasti lahjoitettu, vaan myös virtana tulvasi, ja ajattelin sentähden, että ihmisiä
olisi tarvinnut kieltää pikemmin tuomasta,
kuin kehottaa antamaan. Sillä tästä ylellisestä
ihmisten anteliaisuudesta näin pappein ahneuden y. m. kasvavan. Ennen, koska opetettiin
jumalatonta oppia ja valhetta, tulvasi runsaasti
kaikkia, niin että Pietarin perinnöstä (sen, joka
sanoi: hopiaa ja kultaa ei minulla ole) ja niin
kutsuttuin hengellisten tavaroista on paavista
tullut mailman keisari, kartinaaleista ja pispoista y. m. kuninkoita ja ruhtinoita. Mutta
nyt, koska on ruvettu evankeliumia saarnaamaan, ovat sen opettajat yhtä rikkaita, kuin
muinain Kristus ja apostolit. Me koetimme
siis, kuinka jalosti noudatetaan tätä apostolin
käskyä elättämään sanan opettajia, jota aposto-

li tässä ja muualla niin ahkerasti tyrkyttää ja
terottaa sanankuulioihin. Minun tiedossani ei
ole nyt ainoaakaan kuntaa, joka elättää opettajansa, vaan he kaikki elävät varoista, joita oli
lahjoitettu paaville hänen kauhistuksistansa,
kuin hän oli sortanut evankeliumin ja opetti ihmissääntöjä ja asetti jumalattomia jumalanpalveluksia. Kristukselle ei kukaan lahjoita mitään. Sillä koska hän syntyi oli seime hänen
vuoteensa, kuin ei hänellä ollut siaa majassa,
ja eläessänsä täällä maan päällä ei ollut hänellä, kuhunka olisi päänsä kallistanut, ja viimein
vihdoin ryöstettiin häneltä vaatteetki ja, roikkuen alastomana ristin puussa ryöväritten keskellä, kuoli hän aivan surkialla tavalla.
42. Ja niin usein kuin luen Paavalin kehotuksia, joissa hän varaa seurakuntia elättämään
opettajansa, eli jotakin kokoomaan pyhäin
avuksi Judeassa, niin minä suuresti ihmettelen
ja häpeen, että niin suuren apostolin monilla
sanoilla täytyy vaatia seurakuntia täyttämään
sitä hyvää tekoa. Kokonaisessa kahdessa luvussa Korinttiin ajaa hän tätä asiaa. Wittenbergiä, joka Korintin rinnalla on mitätön, en tahtoisi kuitenkaan niin häpästä, kuin apostoli häpäsi Korintiläiset niin hartaalla ja huolettavalla
elatusta kerjäämisellä köyhäin tarpeeksi. Mutta
evankeliumilla, kussa sitä saarnataan, on se
onni, ett'ei ainoastansa kukaan tahdo mitään
antaa sen palveliain elatukseksi ja kouluin voimassa pitämiseksi, vaan myös rupeevat kaikki
ryöstämään, varastamaan ja kaikin kurin toinen toistansa pettämään, suorimmin ihmiset
näkyvät muuttuvan kauheiksi pedoiksi. Mutta
koska perkeleitten oppia saarnataan, niin ihmiset ovat sangen valmiit, ja ehdon tahdon uhraavat kaikki vietteliöillensä. Samaa syntiä profeetatki Juutalaisissa nuhtelivat, että hurskaille
papeille ja Levitaille antoivat tuskin ruuan, jumalattomille sitä vastaan kaikkia ylönpalttisesti.
43. Nyt siis vasta ymmärrämme, kuinka
tarpeellinen tämä Paavalin käsky seurakunnille
opettajain elättämisestä on. Sillä ei saatana voi
kärsiä mitään vähemmin kuin evankeliumin
valkeutta. Koska se sytytetään, vihastuu hän,

ja kokee kaikista voimistansa sammuttaa sitä.
Ja täksi käyttää hän kahta keinoa, ensin eriseuraisten valheita ja hirmuvaltiain aseita, sitte
puutetta ja nälkää. Mutta tähän saakka ei ole
hän, Jumalan kiitos, taitanut meidän maissamme sortaa evankeliumia eriseuraisten eikä hirmuvaltiain kautta, niin koettaa hän saada sitä
aikoin toisin keinoin. Hän, näet sen, ryöstää
sananpalvelioilta heidän elatuksensa, että he
puutteen ja näljän pakotuksesta luopuisivat virastansa, ja kurja kansa sillä välin jäisi vajalle
sanaa ja kokonansa villityiksi. Ja että tämä
kauhia onnettomuus mitä pikemmin tulisi, niin
saatana ankarasti riekuu jumalattomain raatiherrain kautta kaupungeissa ja aatelisten kautta
maalla, jotka ryöstävät taikka käyttävät muihin
tarkoituksiin kirkkoin omaisuudet, joista evankeliumin opettajain tulisi saada elatuksensa.
Ne ovat, sanoo profeetta Mika, porton palkasta kootut; sentähden pitää heidän jälleen
porton palkaksi tuleman (Mik. 1: 7). Sitte
vetää saatana erinäiset ihmiset, rehellisetki,
pois evankeliumista ylöllisestä kyllästymisestä. Sillä ahkera ja jokapäiväinen sanan tutkiminen vaikuttaa useassa kyylytystä ja ylönkatsetta, niin että he vihdoin tulevat laiskoiksi, harjoittamaan kaikkia jumalisuuden velvollisuuksia. Niin tapahtuu myös, ettei kukaan pane lastansa kouluun oppimaan hyviä, saatikka pyhiä
tieteitä, vaan ainoastansa tulokkaisiin toimiin.
Tämä kaikki on saatanan tekoa, jolla hän tarkottaa meidän kotimaassamme (Saksassa) sortaa evankeliumia, siksi käyttämätänsä hirmuvaltiain väkeä ja eriseuraisten kavaluutta.
44. Paavali ei varota sentähden turhaan sanankuulioita jakamaan kaikkea hyvää opettajillensa. 1 Kor. 9: 11 sanoo hän: jos me
olemma teille hengellisiä kylväneet, paljoko
se on, jos me teidän ruumiillisianne niitämme? Sanankuuliain tulee sentähden ruumiillisilla palvella niitä, joilta hengellisiä saivat.
Mutta talonpojat, porvarit ja ylhäiset väärin
käyttävät oppiamme ainoasti tavaroita kootaksensa. Ennen, koska vielä paavi hallitsi, ei ollut ketään, joka ei joka vuosi antanut jotain papeille palkaksi vuosipäiväin pitämisestä, niin-

kuin sitä kutsuivat, niin myös messuista, valvomisista y. m. Myös kerjäläismunkit saivat
osansa. Myös Romin markkinat ja jokapäiväiset uhrit veivät kanssa jotain. Näistä ja epälukuisista muista kiskomisista ovat meikäläiset
evankeliumin kautta vapahdetut. Mutta paljon
puuttuu, että olisivat kiitollisia vapautensa tähden, he pikemmin eivät antaisi penniäkään
evankeliumille ja sen saarnaajille, eikä hurskaille köyhille, joka on varmin merkki, että
ovat kadottaneet sanan ja uskon, ja ovat lyhyesti paitsi kaikkia hengellisiä lahjoja, sillä
mahdoton on, että hurskaat kristityt antaisivat
opettajainsa elää puutteessa. Mutta kuin nyt
ovat iloissaan ja nauravat, koska opettajille pahoin käy, ja kieltävät heiltä elatuksen, eli eivät
anna sillä uskollisuudella, kuin heidän pitäisi,
niin on varmaa, että he ovat pakanoita pahemmat.
45. Mutta mikä onnettomuus semmoisen
kiittämättömyyden tähden heitä kohtaa, saavat
he pian tuta. He kadottavat sekä hengelliset
että ruumiilliset tavaransa. Sillä semmoista
syntiä seuraavat välttämättömästi ankarimmat
rangaistukset, enkä minä uskokkaan muun
minkään synnin tähdenvääräin apostolein häirinneen Galatean, Korintin y. m. seurakuntia,
vaan sentähden, että lastoivat oikeita opettajiansa. Se onkin aivan oikein, että sen, joka
kieltää äyrin Jumalalta, joka antaa kaikkea hyvää ja ijankaikkisen elämän, täytyy antaa tukaatin perkeleelle, joka on kaiken onnettomuuden ja kuoleman alku. Joka ei tahdo palvella
Jumalaa vähässä suurimmaksi hyväksensä, hän
palvelkoon perkelettä suurimmassa, mutta suurimmaksi vahingoksensa. Nyt vasta evankeliumin valossa näemme, mitä perkele ja mailma
on.
46. Mutta kuin hän sanoo: kaikkea hyvää,
niin ei sitä pidä niin ymmärrettämän, että jonkun pitäisi jakaman kaiken tavaransa opettajille, vaan että he runsaasti antavat, minkä verran
he huokiasti elääksensä tarvitsevat. Alkukielen
sanan katakhumenos greikan kielen tuntiat hyvin tietävät.

7 v. Älkäät eksykö, ei Jumala anna itseänsä pilkata.
47. Apostoli puhuu niin täydestä todesta
opettajain elättämisestä, että hän lisää nuhteisiinsa ja varotuksiinsa uhkauksenki, sanoen: ei
Jumala anna itseänsä pilkata. Mutta tällä iskulla sattuu hän meikäläisiinki, jotka röykkeimmästi ylönkatsovat sanan palveluksen.
Sillä he pitävät sen muka pilana ja leikkinä, ja
sentähden myös (semmenki aateliset) sitä parhain ajavat, kuinka saisivat paimenensa alamaisiksensa, juuri kuin halvimmat palveliansa
ainaki, ja jollei ruhtinaamme olisi niin rehellinen ja totuutta rakastava, jopa jo aikoja sitte
olisivat ajaneet meidän pois näistä maista.
Koska paimenet anovat palkkaansa, taikka valittavat kärsivänsä puutetta, niin he huutavat:
papit ovat ahneita, tahtovat kaikki ylen runsaasti, ei kukaan voi täyttää heidän rajatonta
ahneuttansa. Mutta jos olisivat toden evankelisia, niin ei tulisi heidän mitään tavaraa pitää,
vaan seurata köyhinä köyhää Kristusta ja kärsiä kaikellaista vääryyttä.
48. Sellaisia hirmuvaltioita ja Jumalan
pilkkaajia, jotka suurimmalla suruttomuudella
ilkkuvat köyhiä sielunpaimenia, ja tahtovat sillä välin kuitenki pidettää evankelisina, eikä
suinkaan Jumalan pilkkaajina, vaan hänen parhaimpina kunnioittajinansa, uhkaa Paavali
kauhiasti tässä sanoen: älkäät eksykö, ei Jumala anna itseänsä pilkata, se on, ei hän salli
pilkata itseänsä palvelioissansa. Luukk. 10: 16
sanoo Herra: joka teidän katsoo ylön, se katsoo ylön minun; ja 1 Sam. 8: 7 Samuelille: ei
he hyljänneet sinua, vaan minun y. m. Lykätköön hän siis koston mitä tuonnemmaksi,
löytää hän kuitenkin aikanansa teidän, ja rankaisee sanan ylönkatseen ja katkeran kiukkunne palvelioitansa kohtaan. Ette pettäneet siis
Jumalaa, vaan itsenne. Ette nauraneet Jumalaa,
vaan hän nauraa teitä, Ps. 2: 4, ja tuttu on tämä
värsy: et, poikanen, petä minua, opettajaas,
vaan itses. Mutta tyly aateli, porvarit ja talonpojat eivät ensinkään tottele tätä ankaraa uhkausta, mutta kuitenkin kuoleman kielissä saavat kerran nähdä, pilkkasivatko ja pettivätkö

meitä vaiko itseänsä (ei suinkaan meitä, vaan
niinkuin Paavali sanoo, Jumalaa). Mutta kuin
he nyt ylpiästi ylönkatsovat varotuksemme,
niin puhumme näitä lohdutukseksemme, tietäen paremman olevan kärsiä vääryyttä, kuin
tehdä. Sillä kärsiväisyys on aina viaton. Ei salli liiton Herra meidän, palveliainsa, kuolla nälkään, vaan silloin kuin rikkailla on puute ja
nälkä, ruokkii hän meitä ja ravitsee kalliilla
ajalla.
Sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän
myös niittää.

kuin opetusvirka vaatii. Tietäkäämme siis, että
voimme hyvällä omallatunnolla, koska se on
Jumalan sääntö ja määräys, nauttia niitä kirkkoin omaisuuksia, jotka huokiasti elääksemme
meille annetaan, että meillä olisi aikaa virkamme toimituksiin. Älköön siis kukaan tehkö tästä asiasta itsellensä omaatuntoa, ikäänkuin ei
olisi luvallista viljellä niitä.
8 v. Joka lihassansa kylvää, se lihastansa turmeluksen niittää; mutta joka hengessä
kylvää, se hengestä ijankaikkisen elämän
niittää.

49. Tämä kaikki kuuluu yhteen edellisen
kappaleen kanssa opettajain elättämisestä.
Tämmöisiä paikkoja minä en mielelläni selitä;
sillä ne näkyvät pitävän, jos pitävätki, meidän
puoltamme. Ja jos joku niitä ahkerammin terottaisi sanankuulioillensa, niin hän pian tulisi
epäiltäväksi ahneudesta. Mutta ihmisiä pitää
tässäkin asiassa opetettaman, tietääksensä olevansa velvolliset kunnioittamaan ja ruokkimaan opettajansa. Samaa Kristuski, Luukk. 10:
7, opettaa: syökäät ja juokaat sitä, kuin heillä on: sillä työmies on palkkansa ansiollinen. Ja, 1 Kor. 9: 13,14, sanoo Paavali: ettekö
te tiedä, että ne jotka uhraavat, ne syövät
uhrista? Ja ne jotka alttarita valmistavat,
ne alttarista osalliseksi tulevat? Niin on
myös Herra säännyt, että ne jotka evankeliumia ilmoittavat, pitää evankeliumista elatuksensa saaman. Tämän tietäminen on hyödyllinen meillekkin, ettemme rasita omaatuntoamme koska otamme palkaksi työstämme,
mitä meille annetaan paavin muinaisista omaisuuksista. Sillä vaikka ne ovat sulan petoksen
kautta kootut, niin paljastaa kuitenki Jumala
Ekyptiläiset, se on, paavilaiset omaisuuksistansa ja käyttää niitä täällä jumaliseen ja hyvään
tarkoitukseen. Mutta niin ei tapahdu, koska aateliset riistävät ja siirtävät niitä väärinkäytäntöön, vaan koska ne, jotka julistavat Jumalan
kunniaa ja jotka jumalisuuteen neuvovat nuorisoa, saavat siitä elatuksensa. Sillä ei se käy
laatuun, että samalla ihmisellä olisi aikaa kototöillä yöt päivät hankkia itsellensä elatusta ja
siinä sivussa lukea ja tutkia raamatuita, niin-

50. Apostoli lisää vertauksen ja vertaelman. Mutta hän sovittaa tämän yleisen lauseen
kylvämisestä tähän erinäiseen asiaan opettajain
elättämisestä, sanoen: joka hengessä kylvää,
se on, joka elättää sanan opettajia, hän tekee
hengellisen työn ja niittää ijankaikkisen elämän. Tässä nyt kysymme: ansaitsemmeko hyvillä töillä ijankaikkisen elämän. Sillä sellaista
näkyy Paavalin tässä paikkaa vakuuttavan.
Lauseista, jotka puhuvat töistä ja palkasta,
olemme ylähällä 3:sa luvussa kyllä tyysten ja
runsaasti puhuneet. Mutta varsin tarpeellista
on, noudattaen Paavalin esimerkkiä, kehottaa
uskovaisia tekemään hyvää, se on, harjoittamaan uskoansa hyvillä töillä. Sillä jolleivät ne
seuraa uskoa, on se varmin merkki siitä, ettei
usko ole totinen. Sentähden sanoo apostoli:
joka lihassa kylvää (muutamat lukevat: lihassansa, se on, joka ei mitään anna sanan palvelioille, vaan ruokkii ja hoitaa vain itsensä hyvin (mihin liha aina yllyttää), se lihastansa
turmeluksen niittää, ei yksin tulevassa, vaan
jo tässäkin elämässä. Sillä jumalattomain tavarat katoovat, ja vihdoin hukkuvat he itsekki häpiällä y. m. Apostoli tahtoisi mielellänsä varottaa sanankuulioitansa antelioiksi ja hyvää tekeväisiksi opettajillensa. Mutta se on sangen surkia seikka, että ihmisten pahuus ja kiittämättömyys on niin suuri, että heitä tässä pitää kristillisissä seurakunnissa neuvottaman.
51. Enkratitat väärin käyttivät tätä lausetta
vahvistamaan hurjaa luuloansa aviosäätyä vastaan, ja selittivät sen näin päin: joka kylvää lihassa, se niittää turmeluksen, se on, joka nai,

hän kadotetaan. Vaimo on siis kirottu kappale,
ja aviosääty on paha, kuin siinä kylvetään lihassa. Nuot hävyttömät pedot olivat varsin vajalla älyä, etteivät ymmärtäneet, mitä apostoli
tarkoitti. Tätä sanon nähdäksenne, kuinka helposti perkele voi kääntää yksinkertaiset sydämmet pois totuudesta palveliainsa kautta.
Sellaisia on Saksaanki vielä tuleva epälukuisia,
niin niitä onki jo monta. Tätä sentähden, että
hurskaita opettajia osittain vainotaan ja tapetaan, osittain lastetaan ja sallitaan elää suurimmassa puutteessa. Näitä ja sellaisia villityksiä
vastaan varustakaamme, ja oppikaamme käsittämään raamatun oikia mieli. Mutta Paavali
puhuu, sen ymmärtää jokainen selväjärkinen
ihminen, ei aviosäädystä, vaan seurakuntain
opettajain elättämisestä, ja vaikka se on ruumiillista, kutsuu Paavali kuitenki sen: hengessä kylvää. Ja toisappäin kutsuu hän puoleensa
riistämisen ja omaansa etsimisen lihassa kylvää. Edelliset hän julistaa tulevan tässä ja tulevassa elämässä siunatuiksi, jälkimäiset jälleen
tässä ja tulevassa elämässä kirotuiksi.
9 v. Ja koska me hyvää teemme, niin älkäämme suuttuko; sillä aikanansa mikin
saamme niittää ilman lakkaamata.
52. Ollen juuri päättämäisillänsä epistolansa, kääntyy hän erinäisistä asioista yleisiin ja
kehottaa yhteisesti kaikkiin hyviin töihin,
ikään kuin sanoisi: olkaamme anteliaat ja hyvää tekeväiset, ei ainoasti sananpalvelioille,
vaan myös kaikille, suuttumata. Sillä helppoa
on kerran ja kahdesti tehdä hyvää, mutta tehdä
hyvää taukoomata ja suuttumata niiden kiittämättömyydestä ja pahuudesta, joille hyvää tehdään, se on työ ja tuska. Sentähden hän ei ainoasti kehota meitä tekemään hyvää, vaan olemaan väsymättömiä hyvää tehdessämme, ja
sitä nopeimmiksi meitä siinä tehdäksensä, lisää
hän: aikanansa mekin saamme niittää ilman
lakkaamata, ikään kuin sanoisi: katsokaat ja
odottakaat taukoomatonta niittämistä, joka tuleva on. Sitä tehdessänne ei saata ihmisten kiittämättömyys taikka pahuus estää teitä tekemästä hyvää; sillä elon aikana saatte niittää
runsaimman tulon kylvöstänne. Niin hän siis

suloisimmilla sanoilla kehottaa uskovaisia tekemään hyvää.
10 v. Koska siis meillä aikaa on, niin
tehkäämme jokaiselle hyvää; mutta enimmitten niille, jotka meidän kanssaveljemme
uskossa ovat.
53. Näillä sanoilla päättää apostoli kehotuksensa runsaasti elättämään seurakuntain
palvelioita ja lahjoittamaan almua kaikille tarvitsevaisille, ikään kuin sanoisi hän: tehkäämme hyvää, koska päivä on, sillä koska yö tulee,
niin emme mitään voi vaikuttaa. Koska totuuden valkeus on pois otettu, niin ihmiset tosin
paljon tekevät, mutta turhaan, sillä pimeydessä
haparoiten eivät he tiedä, kunne menevät. Sentähden ovat koko elämänsä, työnsä, kärsimisensä, ja kuolemansa turhat. Mutta salaa nyhjää hän näillä sanoilla Galatalaisiakin, ikään
kuin sanoisi: jollette pysy lujina totisessa opissa, jonka minulta saitte, niin ei ollenkaan hyödytä, että paljon teette hyviä töitä, paljon kärsitte y. m. Ylähällä, 3: 4, sanoi hän: oletteko
niin paljon hukkaan kärsineet. – Kanssaveljiksemme uskossa kutsuu hän uudella nimellä
ne, jotka ovat meidän uskomme yhteydessä,
joita ensin ja ennen kaikkia opettajat ovat, ja
sitte kaikki muut uskovaiset.
11 v. Katsokaat kuinka suuren lähetyskirjan minä olen teille omalla kädelläni kirjoittanut.
54. Apostoli päättää kirjansa kehotuksella
omillensa ja kovalla torumisella ja herjaamalla
vääriä apostoleita. Katsokaat, sanoo hän,
kuinka suuren lähetyskirjan minä olen teille
omalla kädelläni kirjoittanut. Sen hän sanoo
liikuttaaksensa heitä ja näyttääksensä heille äitillisen sydämmensä mielen heitä kohtaan,
ikään kuin sanoisi: en ole ainoallekkaan seurakunnalle koskaan kirjoittanut näin pitkää kirjaa
omalla kädelläni, kuin teille kirjoitin. Sillä
muut kirjat antoi hän toisen kirjoittaa sanainsa
jälkeen, ja lopulla hän vasta omalla kädellänsä
kirjoitti tervehdyksen ja oman nimensä, niinkuin hänen lähetyskirjainsa lopussa nähdään.
Mutta näillä sanoilla tarkoittaa apostoli luulteni kirjan pituutta. Toiset ymmärtävät tämän

toisin.
12 v. Jotka tahtovat myös näön jälkeen
lihassa kelvata, ne teitä ympärileikkaukseen
vaativat; ainoasta ett'ei heitä Kristuksen
ristillä vaivattaisi.
55. Ylähällä oli apostoli kironnut ja julistanut kirotuomion vääräin apostolein yli. Nyt
hän juuri kuin kertoo sen toisilla sanoilla ja
kannustaa taas heitä aivan raskaasti, peljättääksensä ja saattaaksensa Galatalaiset heidän
opistansa, vaikka olivat näköänsä aivan suuresta arvosta. Hän sanoo: teillä on opettajina
miehiä, jotka ensin ovat huolimattomia Kristuksen kunniasta ja sieluinne autuudesta, mutta
etsivät ainoasti omaa kunniaansa, toiseksi pakenevat ristiä, kolmanneksi eivät ymmärrä,
saatikka tekevät, mitä opettavat. Jos joku, eritenkin apostoli, ylistäisi opettajaa näistä kolmesta avusta, kaiketi tulisi kaikkein syystä
välttää häntä. Mutta eivät kaikki Galatalaiset
totelleet tätä Paavalin varotusta. Ei häpäse
myöskään Paavali vääriä apostoleita, koska
hän näin ankarasti toruu heitä, vaan hän tuomitsee heidän apostolisen valtansa voimasta.
Samate, koska meki kutsumme paavin anttikristukseksi, pispat ja hurmahenget kirotuiksi
ihmisiksi, niin emme häpäse heitä, vaan julistamme heidän Jumalan sanan voimasta kirotuiksi, tämän Paavalin sanan mukaan: ehkä
me taikka enkeli taivaasta – – – se olkoon
kirottu Gal. 1: 8. Edelliset, näet sen, vainoovat, jälkimäiset vääntävät väärään Kristuksen
oppia.
56. Apostolilla on alkukielessä merkillinen
sana: eyprosupääsai, jonka suomeksi sanoisimme: ”hän osaa hyvin asettaa ja käyttää itsensä.” Heidän paras avunsa on ensin, sanoo
hän, että hyvin osaavat mielitellä ylhäisiä ja
ylimäisiä pappeja ja, heiltä saadaksensa kiitosta ja säilyttääksensä kunniaansa turmelemattomana, pakoittavat he teitä ympärileikkauttamaan itseänne. Sillä Juutalaisten ylimykset
vastustavat uppiniskaisesti evankeliumia, ja
puolustavat Mosesta. Väärät apostolit tahtovat
olla heille mieliksi ulkonaisesti elää ja käyttää
itsensä niin, että kelpaisivat heille. Säilyttääk-

sensä siis heidän suosionsa ja päästäksensä
kantamasta ristin vainoa, opettavat he ympärileikkausta tarpeellisena autuuteen. Samallaisia
ovat vieläki muutamat juonikot, jotka paavin,
pispain ja ruhtinasten mieliksi riehuvat meitä
vastaan ja ilkiästi tuhrivat kirjojamme, ei rakkaudesta totuuteen, jota vastoin omaatuntoansa
vastustavat ja häpäsevät, vaan kelvataksensa
epäjumalillensa, paaville, pispoille, mailman
kuninkoille ja ruhtinoille, sitte myös etteivät
kärsisi Kristuksen ristin vainoa. Mutta jos heillä olisi samoja lihansa etuja evankeliumista,
kuin heillä on epäjumalistansa, niin myös jos
evankeliumin tunnustuksesta saisivat tavaroita,
hekumaa, lihan rauhaa ja leutoisuutta, niin heti
kohta kääntyisivät puolellemme.
57. Opettajanne ovat, sanoo Paavali Galatalaisille, ihan turhanpäiväisiä ihmisiä, huolettomina Kristuksen kunniasta ja sieluinne autuudesta etsivät he vain omaa kunniaansa. Sitte
kuin he pelkäävät ristiä, niin he saarnaavat ympärileikkausta ja lihan vanhurskautta, ett'eivät
saattaisi itsellensä Juutalaisten vihaa ja vainoa.
Vaikka siis kauvanki hartaasti kuulette heitä,
kuulette kuitenki sellaisia, jotka palvelevat vatsaa, etsivät omaa kunniaansa ja pakenevat ristiä. Mutta paino on sanassa pakottavat. Sillä
ympärileikkaus on mitätön, mutta pakotettaa
ympärileikkaukseen, ja tehdä sen vastaanottamisesta vanhurskautta ja täysiksi tekemistä, ja
pitää sen laiminlyömistä syntinä, se on häväistä Kristusta. Tästä on ylähällä tarpeeksi laviasti
puhuttu.
13 v. Sillä ei nekään, jotka ympärileikataan, lakia pidä; vaan he tahtovat teitä ympärileikata, että he teidän lihastanne itseänsä kerskata saisivat.
58. Tässä on Paavali väärä-oppinen, sanoen, etteivät väärät apostolit ja koko Juudan
kansa, jotka ympärileikattiin, pidä lakia, niinpä, että ympärileikatut eivät täytä lakia täyttäessänsä sitä. Tämä on Mosesta vastaan, joka
sanoo, että ympärileikattaa on pitää laki, ja että
olla ympärileikkaamattomana on rikkoa Jumalan liiton, 1 Mos. 17: 14; eikä Juutalaisia
muusta syystä ympärileikattukaan, vaan että he

pitäisivät lain, joka sääsi, että jokainen lapsi
kahdeksantena päivänä ympärileikattaisiin y.
m. Tästä on ylähällä runsaasti puhuttu, ja tarpeetonta on sitä nyt taas kertoa. Mutta näinki
julistaa apostoli kadotuksen tuomion vääräin
apostolein yli, peljättääksensä Galatalaisia
kuulemasta heitä, ikään kuin sanoisi: katso,
minä maalaan ja näytän teille, millaisia opettajanne ovat, tietysti ensin turhan kunnian pyytäjiä, jotka vain omaansa etsivät, ja vatsasta surua pitävät, sitte he pakenevat ristiä, viimeiseksi eivät opeta totta taikka varmaa, vaan heidän
sanansa ja työnsä ovat kaikki ulkokullaisia.
Vaikka siis ulkonaisesti tekevät lakia käytöksillä ja komennoilla, niin eivät kuitenkaan pitäen pidä sitä. Sillä lakia et voi pitää ilman pyhää Henkeä. Mutta ilman Kristusta ei saada
pyhää Henkeä. Ja jollei häntä ole saatu, pysyy
rietas henki, joka ylönkatsoo Jumalan ja etsii
omaa kunniaansa. Kaikki siis, mitä hän tekee,
on ulkokullaisuutta ja kahdenkertainen synti.
Sillä ei saastainen sydän täytä, vaan on ulkonaisesti ainoasti täyttävänänsä lakia, ja vahvistetaan sentakia enämmin jumalattomuudessansa ja ulkokullaisuudessansa.
59. Tämä lause on hyvin tarkattava: ei nekään, jotka ympärileikataan, lakia pidä, se
on, ympärileikatut ovat ympärileikkaamattomia y. m., ja tämä taittaan sovittaa muihinkin
töihin. Joka ilman Kristusta raataa, rukoilee,
kärsii, hän hukkaan raataa, rukoilee, kärsii y.
m.; sillä kaikki kuin ei uskosta ole, se on
synti. Ei siis hyödytä ketään ulkonaisesti ympärileikattaa, paastota, rukoilla y. m. ja sisällisesti kuitenkin sillä välin pysyä armon, syntein
anteeksi saamisen, uskon, Kristuksen ylönkatsojana, ja ylpeillä, omaan vanhurskauteen uskaltaen, jotka ovat kauheat synnit ensimäistä
taulua vastaan. Tästä sitte syntyvät synnit toistaki taulua vastaan, nimittäin: tottelemattomuus, haureus, kiukku, viha, vaino y. m. Oikein hän siis sanoo: ei nekään, jotka ympärileikataan, lakia pidä, vaan ovat ainoastaan
päältä nähden pitävinään. Mutta ulkokullaisuus on Jumalan edessä kahdenkertainen synti.
60. Mitä tarkoittavat väärät apostolit, tah-

toessansa, että te ympärileikattaisiin? He tahtovat teitä ympärileikatuiksi, ei vanhurskautettaaksenne, vaikka niin muodoksi sanovat, vaan
kerskataksensa teidän lihastanne. Mutta kuka
olisi vakaimmasti kauhistumata tuota vahingollisinta pahetta, oman kunnian himoa, jota
niin suurella sieluin vaaralla etsitään? He ovat
turhamielisimpiä ihmisiä, sanoo hän, jotka palvelevat vatsaansa ja vihaavat ristiä. Sitte, ja
sepä pahin on, pakottavat teitäkin ympärileikkaamaan lain jälkeen, niin käyttääksensä väärin teidän lihaanne omaksi kunniaksensa teidän sieluinne ijankaikkiseksi vahingoksi. Sillä
siitä saatavanne hyödytys on kadotus Jumalan
edessä, mailman edessä taas, että väärät apostolit saavat kerskata olevansa teidän opettajianne, te heidän oppilapsiansa, itse eivät kuitenkaan tee, mitä he opettavat. Näin hän kyllä
haikiasti ja kovasti kovittaa vääriä apostoleita.
61. Nämät sanat: että he teidän lihastanne itseänsä kerskata saisivat pitää suurella
tarkkaudella luettaman, sillä niissä on suuri
paino, ikään kuin sanoisi: heillä ei ole saarnaa,
joka p. Hengen tuottaa, sentähden on teille
mahdotonta saada p. Henkeä heidän saarnastansa. He vain harjoittavat teidän lihaanne, ja
tekevät teistä lihallisia tekopyhiä, jotka ulkonaisesti paitsi p. Henkeä pitävät päivät, ajat,
uhrit y. m. la'in jälkeen. Semmoiset ovat paljaita lihallisia töitä, joista teillä ei muuta ole,
vaan turha vaiva ja kadotus. Mutta sitä vastaan
on heillä siitä, että saavat kerskata olevansa
Galatalaisten opettajia, jotka he palauttivat
Paavalin erhetyksestä Juutalaisuuteen. Samate
kerskaavat nytki paavisten liehakoitsiat, että
ovat palauttaneet äitiseurakunnan helmaan ne,
jotka he ovat eksyttäneet. Me taas, sanoo Paavali, emme kerskaa itseämme teidän lihastanne, vaan hengestänne, kuin saitte meidän saarnastamme p. Hengen. Gal. 3: 2.
14 v. Mutta pois se minusta, että minä
muusta kerskaisin, vaan ainoastansa meidän Herran Jesuksen Kristuksen rististä.
62. Apostoli pitkittää aivanpa harmiksi
suuttuneena, ja tiuskailee sydämmen kiivastuksesta: pois se minusta y. m. ikään kuin sa-

noisi: niin vahingollinen on tuo vääräin apostolein lihallinen kerskaus, että soisin sen helvettiin haudatuksi, sillä se on monen perikato.
Mutta ne, jotka sitä halajavat, kerskatkoon heitänsä lihasta, ja hukkukoot kirotun kerskauksensa kanssa; mutta tämä ainoa kerskaus olkoon minulla, että minä kerskaan Kristuksen
rististä. Samate hän puhuu myös Rom. 5: 3,
me kerskaamme meitämme vaivoissa y. m.;
ja, 2 Kor. 12: 9, minä mielelläni kerskaan itseäni minun heikkoudestani, että Kristuksen voima minussa asuisi. Tässä hän näyttää,
mitä kritittyin totinen kerskaus on, nimittäin
kerskata, iloita ja upeilla ahdistuksissa, häpiässä, heikkoudessa y. m. Mailma pitää kristityt ei
ainoastansa suurimmassa ylönkatseessa, vaan
myös katkerimmasti ja itse mielestänsä syystä
vainoo heitä, vihaa, sadattelee ja surmaa heitä
hengellisen ja maallisen hallituksen muka vahingollisimpana ruttona, se on, vietteliöinä ja
kapinoitsioina. Mutta he, koska sellaista kärsivät, ei murhan, varkauden ja muiden rikosten
tähden, vaan Kristuksen tähden, jonka hyvyyttä ja kunniaa julistavat, kerskaavat itsiänsä ahdistuksista ja Kristuksen rististä, ja iloitsevat
apostolein kanssa siitä, että ovat mahdolliset
kärsimään Kristuksen pilkkaa Kristuksen nimen tähden. Samate nytki me, joita paavi ja
koko mailma vainoo, kauhiasti sadattelee ja
surmaa, kerskatkaamme ja iloitkaamme siitä,
sillä sitä kärsimme ei pahain tekoin tähden,
niinkuin varkaat, ryövärit y. m., vaan Kristuksen, vapahtajamme ja Herramme tähden, jonka
evankeliumia puhtaasti opetamme.
63. Mutta kerskauksemme kasvaa ja vahvistuu enin näistä kahdesta asiasta, ensin että
tiedämme varmaan oppimme olevan puhtaan
ja jumalallisen, sitte toiseksi, että ristimme eli
kärsimisemme on Kristuksen kärsiminen. Ei
meillä ole siis syytä, koska mailma vainoo ja
tappaa meitä, valittaa ja ruikuttaa, vaan enin
iloita ja riemuita. Mailma totta päättää meidän
onnettomiksi ja kirottaviksi. Kristus taas, joka
on mailmaa suurempi, jonka tähden kärsimme,
kuuluttaa meidän autuiksi, ja käskee meitä
iloitsemaan y. m. Autuaat olette te, sanoo

hän, koska he pilkkaavat ja vainoovat teitä,
ja puhuvat kaikkinaista pahuutta teitä vastaan, valhetellen minun tähteni. Iloitkaat ja
riemuitkaat y. m. Math. 5: 11, 12. Meidän
kerskauksemme on siis ihan toinen kuin mailman, se ei kerskaa itseänsä vaivoissa, häpiässä,
vainoissa, kuolemassa y. m.; vaan vallasta, tavaroista, rauhasta, kunniasta, viisaudesta, vanhurskaudesta. Mutta tämän kerskauksen ja ilon
loppu on paha, murhe ja kadotus seuraa sitä.
Vielä ei merkitse Kristuksen risti sitä puuta,
jota Kristus kantoi hartioillansa, johon hän sitte ristiinnaulittiin, vaan se merkitsee ylehensä
kaikkein jumalisten kaikkia ahdistuksia, joiden
kärsimiset ovat Kristuksen kärsimisiä. Kristuksen kärsimys on paljon tullut meidän
päällemme, 2 Kor. 1: 5; minä nyt vaivoistani
iloitsen teidän edestänne, ja täytän Kristuksen kärsimiset minun lihassani, hänen ruumiinsa edestä, joka on seurakunta, Kol. 1:
24. Kristuksen risti merkitsee siis seurakunnan
yhteisiä ahdistuksia, joita se Kristuksen tähden
kärsii, jonka Kristus itse, Ap. T. 9: 4, todistaa,
sanoen: Saul, Saul, miksis vainoot minua?
Mutta Saul ei vainonnut Kristusta itseä, vaan
hänen seurakuntaansa. Mutta joka siihen rupee, se rupee hänen silmänsä terään. Sak. 2:
8. Pää tuntee tarkemmin ja pikemmin kivun,
kuin muut ruumiin jäsenet. Sen koettelemus
osottaa. Sillä jos loukkaat pikku varvasta eli
vähintä ruumiin jäsentä, niin kohta kasvoista
nähdään pään sen tuntevan; sillä nenä menee
sikkaraan, silmät mullistuvat y. m. Samati meidänkin päämme, Kristus, tekee kärsimisemme
omiksensa, ja kärsii, koska me, hänen ruumiinsa, kärsimme.
64. Tämän tietää hyödyttää, ettemme liiaksi murehtuisi taikka kokonansa epäilisi, nähdessämme vastustajaimme vainoovan, panevan
pannaan ja tappavan meitä, niin myös hurmahengein perki katkeralla mielellä vihaavan
meitä, vaan että ajattelisimme, että meidän silloin, Paavalin esimerkin jälkeen, tulee enin
kerskata meitämme ristissä, jonka saimme, ei
synteimme tähden, vaan Kristuksen tähden.
Jos katselemme kantamiamme kärsimisiä it-

sessänsä, ovat ne meille ei ainoasti raskaita,
vaan tuskin kärsittäviäkin. Mutta koska tähän
lisätään tämä sia-sana sinun, niin että taidamme sanoa: sinun kärsimises, rakas Kriste, on
paljon tullut meidän päällemme; niin myös: sinun tähtes surmataan me jokapäivä Ps. 44:
23, silloin kärsimisetki tulevat ei ainoasti helpoiksi, vaan suloisiksi, niinkuin, Mth. 11: 30,
sanotaan: minun ikeeni on sovelias, ja minun
kuormani keviä. Mutta selvästi me saamme
nyt kärsiä vastustajaimme vihaa ja vainoa, ei
muusta syystä, vaan sentähden että saarnaamme Kristusta puhtaasti. Jos hänen kieltäisimme, ja hyväksyisimme heidän vahingolliset
erehdyksensä ja jumalattomat jumalanpalveluksensa, niin lakkaisivat vihaamasta ja vainoomasta meitä, jopa tarjoisivat meille kunniaaki ja tavaroita. Kuin sellaista siis kärsimme Kristuksen tähden, taidamme totisimmasti
kerskata Paavalin kanssa Herramme Jesuksen
Kristuksen ristissä, se on, ei ihmisten voimassa, suosiossa, tavaroissa y. m., vaan ahdistuksissa, heikkoudessa, murheessa, ruumiin sodissa, hengen peljätyksissä, vainoissa ja kaikissa
paheissa. Toivokaamme siis, että Kristus piankin on sanova meille, mitä David sanoi papille
Abjatarille: minä olen vikapää sinun isäs
huoneen kuolemaan, 1 Sam. 22: 21; niin
myös: joka teihin rupee, hän rupee minun
silmäterääni (Sak. 2: 8), ikään kuin sanoisi:
joka teitä loukkaa, hän loukkaa minua, kuin
ette niitä kärsisi y. m., jollette saarnaisi minun
sanaani ja tunnustaisi minua. Niin myös Joh.
15: 19, jos te mailmasta olisitte, niin mailma
omaansa rakastaisi; mutta ette ole mailmasta, sentähden mailma vihaa teitä. Näistäkin
on ylähällä selitetty.
Jonka kautta mailma minulle ristiinnaulittu on, ja minä mailmalle.
65. Tämä on Paavalin omituinen puheenparsi: mailma on minulle ristiinnaulittu, se
on, minä pidän mailman kirottuna, ja minä
olen mailmalle ristiinnaulittu, se on, mailma
pitää minun toisaalta kirottuna. Näin me toinen
toistamme ristiinnaulitsemme ja kiroomme.
Minä kiroon koko mailman opin, vanhurskau-

den ja työt perkeleen myrkkynä. Mailma taas
kiroo minun oppini ja työni, ja pitää minun vahingollisena ihmisenä, lahkolaisena ja kapinoitsiana. Niin on nykyjäänkin mailma ristiinnaulittu meille ja me mailmalle. Me kiroomme
ihmissäännöt messuista, munkkisäädyistä, luostarilupauksista, jumalanpalveluksista, töistä
ja kaikista paavin ja lahkolaisten kauhistuksista, pitäen ne perkeleen saastana. He taas vainoovat ja surmaavat meitä uskon hävittäjinä ja
yhteisen rauhan häiritsiöinä. Munkit uneksivat
mailman itsellensä ristiinnaulituksi, koska menivät luostariin. Mutta sillä tapaa ristiinnaulitaan Kristus, eikä mailma, niin mailmahan vapautetaan sillä muotoa rististä, ja niin virkistetään enämmän oman pyhyyden luuloa ja luottamusta omaan vanhurskauteen, joka niillä
onpi, jotka menivät pyhään säätyyn. Tämä
Paavalin lause oli sentähden kunnottomimmasti väännetty luostari-elämään. Hän tietysti puhuu paljon korkeemmasta asiasta, että Paavalin
kai ja jokaisen pyhän eli kristityn tulee pitää
jumalallisena viisautena, vanhurskautena ja
voimana, minkä mailma tuomitsee ja pitää
suurimpana tyhmyytenä, jumalattomuutena ja
heikkoutena, ja toisappäin, minkä mailma pitää parhaimpana jumalisuutena ja jumalanpalveluksena, sen tietävät hurskaat pahimmaksi
Jumalan pilkaksi. Näin tuomitsevat hurskaat
mailmaa ja mailma hurskaita. Mutta hurskasten tuomio on oikia; sillä hengellinen tuomitsee kaikkia. 1 Kor. 2: 15.
66. Sentähden sotii mailman ajatus uskosta
eli vanhurskaudesta Jumalan edessä hurskasten
ajatuksen kanssa niin, kuin perkele ja Jumalaki
sotivat keskenänsä. Mutta niinkuin Jumala on
ristiinnaulittu perkeleelle, ja perkele Jumalalle,
se on, niinkuin Jumala kiroo perkeleen opin ja
työt (sillä Johannes sanoo, 1 Epist. 3: 8, Jumalan Pojan ilmestyneen, että hän perkeleen
työt särkisi), ja perkele päin vastoin taas kiroo
ja kukistaa (sillä hän on murhaaja ja valheen
isä) Jumalan sanan ja työt, samate mailmaki
kiroo hurskasten opin ja elämän, kutsuen heitä
myrkyllisimmiksi vietteliöiksi ja yhteisen rauhan kukistajiksi; hurskaat taas toisaalta kutsu-

vat mailman perkeleen lapseksi, joka jalosti
noudattaa isänsä askeleita, se on, hän on myös
murhaaja ja valhettelia, niinkuin isänsäkkin.
Tämä on Paavalin mieli, koska hän sanoo: jonka kautta mailma on minulle ristiinnaulittu
ja minä mailmalle. Mutta sana mailma ei
merkitse pyhässä raamatussa ainoastansa julki
jumalattomia ja rikoksellisia, vaan se sisältää
myös parhaimmat, viisaimmat, pyhimmät y.
m. Mutta samallansa kolauttaa apostoli salaa
vääriä apostoleita, ikään kuin sanoisi: minä
tuiki vihaan ja kammoon kirottuna asiana kaikkea kunniaa, kuin on pait Kristuksen ristiä, ja
pidän sellaisen kunnian kuolemana, jopa häpiällisimpänä kuolemana, niinkuin seki kuolee
häpiällisimmin, joka naulataan ristiin. Sillä
mailma ja kaikki sen kunnia on minulle ristiinnaulittu, ja minä mailmalle. Sentähden olkoot
kirotut kaikki ne, jotka kerskaavat itseänsä teidän lihastanne, vaan ei Kristuksen rististä. Tässä siis Paavali todistaa, että hän toden tiestä
pyhässä Hengessä vihaa mailmaa, ja että mailma toisaalta pahan hengen vaikuttamassa vihassa toden tiestä vihaa häntä, ikään kuin sanoisi: mahdotonta on, että minun ja mailman
välillä olisi sovintoa. Mitä siis tehnen? Myönnänkö ja opetanko, mitä mailmalle on mieleen? En suinkaan, vaan rohkealla mielellä astun jäykemmin sitä vastaan, ja ylönkatson ja
ristiinnaulitsen yhtä jalosti hänen, kuin hänkin
ylönkatsoo ja ristiinnaulitsee minun y. m.
67. Viimeiseksi myös opettaa Paavali tässä; kuinka on sodittava saatanaa vastaan, joka
lakkaamata ahdistaa meitä milloin milläki ruumiillisella onnettomuudella, ja sisällisesti haavoittaa sydämmemme alati tulisilla nuolillansa, kumminki tällä taukoomattomuudellansa
kukistaaksensa, jollei se muutoin menestyisi,
meidän uskomme, ja vietelläksensä meitä pois
totuudesta ja Kristuksesta. Apostoli opettaa,
sanon minä, samalla tapaa, jolla näemme itse
Paavalin ylönkatsoneen mailman, meitäki niin
ylönkatsomaan perkeleen, tämän mailman pääruhtinaan, ynnä kaiken hänen voimansa, kavaluutensa ja helvetillisen kiukkunsa, ja niin
muodoin luottaen Kristuksen suojiin ivata hän-

tä, sanoen: jota enemmän sinä, saatana, vahingoitset ja vahingoittaa halajat minua, sitä
enemmän kopeilen minä ja pilkkaan sinua.
Jota enemmän peljätät minua ja pyydät epäilykseen vajottaa, sitä enämmin uskon ja kerskaan minä kaikesta sinun raivostas ja ilkeydestäs, en oman voimani kautta, vaan Herrani,
Kristuksen, voiman kautta, jonka voima minun
heikkoudessani on väkevä. Sentähden, koska
minä heikko olen, niin minä väkevä olen. Sitä
vastaan, koska hän huomaa, että hänen uhkauksiansa ja peljätyksiänsä peljätään, niin hän
iloitsee ja aina yhä enemmän peljättää jo peljästyneitä y. m.
15 v. Sillä Kristuksessa Jesuksessa ei
ympärileikkaus, eikä esinahka mitään kelpaa, vaan uusi luontokappale.
68. Paavali puhuu eriskummallisesti, kuin
sanoo, ettei Jesuksessa Kristuksessa kelpaa
ympärileikkaus eikä esinahka. Olisi hänen paremmin sopinut sanoa: taikka ympärileikkaus
taikka esinahka kelpaa jotain, koska nämät
kaksi ovat toinen toistansa vastaiset. Mutta hän
takaa kummanki kelpaamattomaksi, ikään kuin
sanoisi: korkeemmalle on meidän astuminen,
sillä ympärileikkaus ja esinahka ovat paljon alhaisempia asioita, kuin että ne kelpaisivat ansaitsemaan Jumalan edessä kelpaavaa vanhurskautta. Tosin ovat keskenänsä vastaisia, mutta
ei se koske kristillistä vanhurskautta, joka on
taivaallinen, eikä maallinen. Ei se ole siis
maallisissa asioissa. Yhtä on, jos sinä ympärileikataan taikka jos olet esinahassa. Juutalaiset
kovasti vihastuivat, kuultuansa ympärileikkauksen kelpaamattomaksi. Helposti myönsivät esinahan kelpaamattomaksi, mutta sanoa
samaa laista ja ympärileikkauksesta, sitä eivät
kestäneet kuulla. Sillä he sotivat hamaan vereen saakka puolustaaksensa lakia ja ympärileikkausta. Kiivaasti sotivat paavilaisetki nyt
puoltaaksensa sääntöjä lihan syömisestä, naimattomuudesta, juhlista y. m., ja panevat pannaan ja kiroovat meitä, jotka opetamme, etteivät ne mitään kelpaa Kristuksessa Jesuksessa.
Samate on meikäläisissäki muutamia, jotka,
yhtätyperiä kuin paavisetki, pitävät vapauden

paavin säännöistä niin tarpeellisena, että pelkäävät tekevänsä syntiä, jolleivät kohta riko ja
hävitä niitä kaikkia. Mutta Paavali sanoo tarvitsevamme jotain paljon suurempaa ja kalliimpaa, joka kelpaa ansaitsemaan vanhurskautta Jumalan edessä, kuin laki taikka ympärileikkaus, kuin paavisten säätyin pitäminen
taikka rikkominen on. Kristuksessa Jesuksessa,
sanoo hän, ei ympärileikkaus eikä esinahka, ei
naimattomuus eikä naiminen, ei ruoka eikä
paasto y. m. mitään kelpaa. Ei ruoka auta meitä
Jumalan suosioon, jos me syömme, emme siitä rikkaammaksi tule; ellemme taas syö,
empä me sentähden köyhemmiksi tule, 1
Kor. 8: 8. Nämät asiat ovat paljon halvemmat,
ja koko mailma ja kaikki sen lait ja vanhurskaudet ovat paljon vähäpätöisemmät, kuin että
niitä sopi siottaa lukuun vanhurskauttamisen
asiassa.
69. Ei järki ja lihan viisaus ymmärrä tätä;
sillä ei luonnollinen ihminen ymmärrä niitä,
kuin Jumalan Hengen ovat, 1 Kor. 2: 15.
Sentähden se vakuuttaa vanhurskauden olevan
ulkonaisissa asioissa. Mutta niin me olemme
opetetut Jumalan sanasta, että varmaan julistamme kaikki kappaleet auringon alla kelpaamattomiksi vanhurskauteen Jumalan edessä,
paitsi ainoaa Kristusta, eli niinkuin apostoli
tässä sanoo: uutta luontokappaletta. Mutta
kansalliset lait, ihmissäännöt, kirkkokomennot,
samate myös Moseksen laki ovat ulkona Kristuksesta. Ne eivät siis kelpaa vanhurskauteen
Jumalan edessä. Luvallista on kyllä käyttää
niitä hyvinä ja tarpeellisina asioina, mutta paikassansa ja aikanansa. Mutta jos nostetaan kysymys vanhurskauttamisesta, niin eivät mitään
kelpaa, vaan vahingoittavat suurimmasti; sillä
Kristuksessa Jesuksessa ei ympärileikkaus,
eikä esinahka mitään kelpaa, vaan uusi
luontokappale.
70. Näillä kahdella sanalla, ympärileikkaus ja esinahka, sulkee Paavali suoraan ulos
koko mailman, ja kieltää niiden mitään kelpaavan Kristuksessa Jesuksessa, se on, uskon ja
autuuden asiassa. Esinahalla ymmärtää hän
kaikki pakanat, ympärileikkauksella kaikki

Juutalaiset kaiken heidän voimansa ja kaiken
heidän kunniansa, ikään kuin sanoisi: kaikki
kuin pakanat saattavat aikoin saada kaikella
viisaudellansa, vanhurskaudellansa, laillansa,
voimallansa, vallallansa, hallituksillansa – ne
ei mitään kelpaa Kristuksessa Jesuksessa. Samate, ei mitään myös kelpaa se, kuin Juutalaiset voivat tehdä koko Moseksellansa, laillansa,
ympärileikkauksellansa, jumalanpalveluksellansa, temppelillänsä, hallituksellansa, pappeudellansa. Sentähden ei pidä Kristuksessa Jesuksessa eli vanhurskauttamisen asiassa ensinkään mitään väitettä pidettämän pakanain eikä
Juutalaisten laista, jos kirkonmenoin laki eli
kymmenet käskyt vanhurskauttavat, vaan suoraan pysyttäköön tässä: Kristuksessa Jesuksessa ei ympärileikkaus, eikä esinahka mitään kelpaa, vaan uusi luontokappale.
71. Ovatko siis lait pahoja? Ei suinkaan;
ne ovat hyviä ja hyödyllisiä, mutta järjestyksessänsä ja paikassansa, se on, ruumiillisissa ja
kansallisissa asioissa, joita et taida ilman lakia
toimittaa. Sitte pidämme seurakunnassaki
muutamia komennoita ja lakia, ei että sellainen
pitäminen auttaisi vanhurskauteen, vaan hyvää
järjestystä voimassa pitämään, ja hyväksi esimerkiksi, yhteisen rauhan ja sovinnon säilyttämiseksi, niinkuin apostoli, 1 Kor. 14: 40, sanoo: kaikki tapahtukoon soveliaasti ja säädyllisesti. Mutta jos lakiloita annetaan ja vaaditaan siinä mielessä, että ne pidettyinä vanhurskauttavat, laimin lyötyinä kadottavat, pitää
ne peräytettämän ja hävitettämän, sillä niin
menettää Kristus virkansa ja kunniansa, olemasta se, joka yksin vanhurskauttaa, antaa p.
Hengen y. m. Näillä sanoilla vakuuttaa siis
Paavali selvimmästi, ettei ympärileikkaus, eikä
esinahka mitään kelpaa, vaan uusi luontokappale y. m. Mutta koska ei Kristuksessa mitään
kelpaa pakanain ja Juutalaisten lait, teki paavi
varsin jumalattomasti, kuin vaati meitä pitämään lakejansa siinä luulossa, että ne vanhurskauttaisivat. Mutta uusi luontokappale, jonka
kautta Jumalan kuva uudistetaan, ei synny ulkokullaisuudella eli ulkonaisten töiden kuvattelemisella (sillä Kristuksessa Jesuksessa ei

ympärileikkaus eikä esinahka mitään kelpaa),
vaan se luodaan Kristuksen kautta Jumalan kuvaksi totisessa vanhurskaudessa ja pyhyydessä. Työt tosin, koska niitä tehdään, tuottavat
uuden ulkonäön, jolla mailmaa ja lihaa suositellaan, vaan ei uutta luontokappaletta. Sillä
sydän pysyy jumalattomana niinkuin ennenkin, on täynnä Jumalan ylenkatsetta, uskottomuutta y. m. Uusi luontokappale on sentähden
p. Hengen työ, joka uskon kautta puhdistaa sydämmen, ja vaikuttaa Jumalan pelvon, rakkauden, puhtauden y. m., ja antaa voimia hillitä lihaa ja paeta mailman vanhurskautta ja viisautta. Tämä ei ole siis teeskelty korska eli vain
uusi ulkonainen varjo, vaan itse uusi olento.
Toinen mieli ja toinen olento syntyy totuudessa, joka nyt kammoo, mitä hän ennen kiitti.
Muinen olivat mielemme niin sidotut munkkielämään, että yksin sen luulimme autuuden
tieksi, nyt päätämme siitä perin toisin. Joita
ennen tätä uutta ihmistä kumarsimme suurimpana pyhyytenä, sitä nyt, koska se muistuu
mieleemme, häpeemme.
72. Uusi luontokappale ei ole siis vaatteiden eli muiden ulkonaisten kappalten muuttaminen, vaan mielen uudistus p. Hengen kautta,
jota sittemmin seuraa ulkonaisen käytöksen ja
ruumiin aistinten toinenlainen käytäntö. Sillä
kussa sydän evankeliumin kautta saavuttaa uuden valkeuden, uuden ymmärryksen ja uuden
mielen, siellä ulkonainenkin mieli uudistetaan.
Sillä korvat ei viitsi sillen enää kuulla ihmisloruja ja unia, vaan Jumalan sanaa. Suu ja kieli
eivät enää kiitä ja ylistä omia töitä, vanhurskautta ja ohjeita, vaan saarnaa ilolla sulaa Jumalan laupiutta, jonka hän Kristuksessa antoi.
Tämä on muutos, ei sanoissa, vaan totuudessa,
joka saattaa uuden mielen, tahdon, ja uudet taipumukset ja työtki lihassa, niin että silmät,
korvat, suu ja kieli eivät ainoastansa toisin näe,
kuule ja puhu, kuin ennen, vaan että sydänki
mielistyy ja noudattaa muuta kuin ennen. Sillä
ennen, haapparoitessamme paavisessa erehdyksessä ja pimeydessä uneksimme, että Jumala on kauppamies, joka möisi meille armonsa meidän töistämme ja ansioistamme. Mutta

koska evankeliumin valkeus koitti olemme vakaat siitä, että me paljaasta uskosta Kristukseen luetaan vanhurskaiksi, ja hyljäämme nyt
sentähden itsevalitut työt, ja teemme kutsumuksemme ja rakkauden töitä, jotka Jumala on
käskenyt, kiitämme ja ylistämme Jumalaa, ja
pidämme ainoana kunnianamme ja ilonamme
saada luottaa ainoasti Jumalan laupiuteen Kristuksen kautta. Jos on onnettomuuksia taikka
vaaroja kannettavanamme, niin ilomielin taivumme niiden alle (vaikka liha nurisee). Sellaisen hän kutsuu uudeksi luontokappaleeksi.
16 v. Ja niin monta kuin tämän oijennusnuoran jälkeen vaeltavat, heidän päällensä olkoon rauha ja laupius.
73. Tämän lisää hän juuri kuin huutosanaksi. Ainoa ja totinen ohje, jonka mukaan
meidän pitää vaeltaman, on uusi luontokappale. Fransiskanit vääntävät tämän lauseen ihan
jumalattomasti heidän elämänsä oijennusnuoraksi. Siitä syystä myös nämät pilkkaajat ja riiviöt ylistävät säätyänsä kaikkia muita munkkisäätyjä pyhemmäksi, kuin se muka oli perustettu ja vahvistettu apostolin arvon ja todistuksen kautta. Varmaan ei Paavali puhu tässä kaapuista, päälaen ajelemisesta, köysistä, puukengistä, mylvimisestä kirkossa ja samallaisista
turhimmista hullutuksista, joita heidän oijennusnuoransa sisältää, vaan uudesta luontokappaleesta, joka ei ole ympärileikkaus eikä esinahka, vaan uusi Jumalan kuvaksi vanhurskaudessa ja totisessa pyhyydessä luotu ihminen,
joka on sisällisesti vanhurskas hengessä, ja ulkonaisesti pyhä ja puhdas lihassa. Fransiskaneilla ja kaikillaki munkeilla on kai vanhurskautensa ja pyhyytensä, mutta ulkokullattu ja
jumalaton, kuin eivät toivo vanhurskautettavansa paljaasta uskosta Kristukseen, vaan oijennusnuoransa pitämisestä. Sitte vaikka ulkonaisesti osottelevatki pyhyyttä, hillitsevät silmänsä, kätensä, kielensä ja muut jäsenensä, on
heillä kuitenki saastutettu sydän, täynnä himoa, kateutta, vihaa, hekumaa, epäjumaluutta,
Jumalan ylönkatsetta ja vihaa, Kristuksen pilkkaamista y. m. Sillä he ovat totuuden ankarimpia vihollisia.

74. Kirottu olkoon siis Fransiskanin, Dominikanin ja kaikkein munkkisäätyin oijennusnuora, kuin niiden kautta ensin on Kristuksen
hyvätyö ja kunnia sysätty varjoon ja hävitetty,
ja armon ja elämän evankeliumi kokonansa
sorrettu, sitte on mailma niiden kautta täytetty
epälukuisilla epäjumalilla, väärillä jumalanpalveluksilla, jumalattomilla jumalisuuden harjoituksilla, itsevalituilla töillä y. m. Mutta se oijennusnuora, josta Paavali tässä puhuu, olkoon
yksin siunattu, jossa elämme Kristuksen uskossa, ja tulemme uusiksi luontokappaleiksi,
se on, totisesti vanhurskaiksi ja pyhiksi p.
Hengen kautta, eikä teeskellyn korskan ja ulkokullaisuuden kautta. Niille, jotka noudattaen
tätä ohjetta vaeltavat, kuuluu rauha, se on, Jumalan suosio, synneistä päästö, omantunnon
lepo; ja laupius, se on, apu ahdistuksissa ja
syntein jätteiden lihassa anteeksi antamus.
Niin, jos siis tämän ohjeen noudattajat osaisivatki johonkuhun vikaan langeta, niin kuitenki
laupius rientää heille avuksi, kuin ovat armon
ja rauhan lapsia, niin ett'ei syntiä ja lankeemusta lueta heille kadotukseksi.
Ja Jumalan Israelin päällä.
75. Tällä tarkoittaa hän vääriä apostoleita
ja Juutalaisia, jotka kerskasivat isistä, valitsemisesta, laista y. m., Rom. 9 l., ikään kuin sanoisi: Jumalan Israeli on, eivät ne, jotka lihan
jälkeen ovat Abrahamista, Isakista, Israelista
syntyneet, vaan ne, jotka uskovaisen Abrahamin kanssa uskovat Jumalan Kristuksessa annetun lupauksen, joko sitte ovat Juutalaisia
taikka pakanoita. Tätä asiaa on runsaasti selitetty 3:sa luvussa.
17 v. Älköön yksikään tästälähin minua
sillen vaivatko.
76. Harmilla ja suuttumuksella päättää hän
epistolansa, ikään kuin sanoisi: Uskollisesti
opetin evankeliumia, niinkuin sen Kristuksen
ilmoituksen kautta sain. Joka ei sitä tahdo seurata, seuratkoon, mitä hän tahtoo, kuin vain ei
enää saata minulle murhetta. Tämä, lyhyesti
sanottu, on mieleni, että Kristus, jota saarnasin, on ainoa ylimäinen pappi ja mailman va-

pahtaja. Tämän ohjeen mukaan, josta tässä ja
kautta epistolan mainitsin, mailma siis joko
vaeltakoon, taikka olkoon ijankaikkisesti kadotettu.
Sillä minä kannan minun ruumiissani
meidän Herran Jesuksen Kristuksen arvet.
77. Niinkuin Fransiskanit ymmärsivät
edellisen lauseen: niin monta kuin tämän oijennusnuoran jälkeen vaeltaa sanotuksi heidän säätynsä oijennusnuorasta, niin lörpöttävät
he tämänkin olevan ymmärrettävän heidän
Fransiskuksensa arvista. Minä luulen paljaaksi
tarinaksi ja valheeksi kaikki, mitä he ovat tästä
asiasta sanoneet. Mutta olkoon, että Fransiskus
on kantanut ruumiissansa arpia, niinkuin kuvataan, eivät ole ne kuitenkaan painetut häneen
Kristuksen tähden, vaan itse painoi hän ne itsehensä jostaki tyhmästä munkkihartaudesta eli
paremmin turhasta kunnian himosta, taitaaksensa kutittaa itsensä sillä ajatuksella, että hän
niin palavasti muka rakasti Kristusta, että painoi hänen haavansakki ruumiiseensa. Mutta tämän lauseen oikia mieli on tämä: ruumiiseeni
painetut merkit eli arvet kyllin osottavat, kenen palvelia olen. Sillä jos pyytäisin ihmisille
kelvata, ja jos yrittäisin ympärileikkausta ja
lain pitämistä tarpeellisena autuuteen, ja jos
kerskaisin teidän lihastanne, vääräin apostolein
tavalla, niin ei minun tarvitsisi ruumiissani
kantaa näitä arpia. Mutta kuin olen Jesuksen
Kristuksen palvelia, ja vaellan oikian ohjeen
jälkeen, se on, julki opetan ja tunnustan, ettei
kukaan Kristusta paitsi käsitä armoa, vanhurskautta ja autuutta, niin täytyy minun myös
kantaa Herrani, Kristuksen, merkkejä, joita arpia en itse tahtoeni tehnyt itselleni, vaan jotka
mailma ja saatana vastoin tahtoani minuun lävistivät, ei muusta mistään syystä, vaan että
saarnaan Jesuksen olevan Kristuksen.
78. Kristuksen arveksi hän kutsuu ruumiinsa suomimisen ja kärsimiset, niin myös
perkeleen tuliset nuolet, sielun surun ja peljästyksen. Näistä kärsimisistä hän puhuu monin
paikoin epistoleissaan ja Luukas Ap. Tekokirjassa. 1 Kor. 4: 9, 11–13 sanoo apostoli: minä
luulen, että Jumala on meitä viimeisiä apos-

toleita asettanut eteen, niinkuin surmattavia; sillä me olemme mailmalle, ja enkeleille, ja ihmisille ihmeeksi tulleet. Hamaan tähän hetkeen asti kärsimme me nälkää ja janoa, ja olemme alasti, ja meitä lyödään korvalle, ja ei meillä ole vahvaa asuinsiaa. Ja
me näemme vaivaa, työtä tehden omilla käsillämme: koska meitä soimataan, niin me
hyvästi lausumme; koska meitä vainotaan,
niin me kärsimme. Koska meitä pilkataan,
niin me rukoilemme: me olemme tulleet
niinkuin mailman tunkioksi, ja kaikkein
saastaisuudeksi tähän päivään asti. Niin
myös 2 Kor. 6: 4,5 suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, suruissa, haavoissa,
vankeuksissa, kapinoissa, töissä, valvomisissa, paastoissa. Ja 2 Kor. 11: 23–26; 12: 10, 11:
minä olen enämmän työtä tehnyt; minä olen
enämmän haavoja kärsinyt; minä olen
useemmin vankina ollut; usein olen kuoleman hädässä ollut. Juutalaisilta olen minä
viidesti neljäkymmentä haavaa saanut, yhtä
vailla. Kolmasti olen vitsoilla pieksetty; olin
kerran kivitetty: kolmasti olen minä tullut
haaksirikkohon, yön ja päivän olin minä
meren syvyydessä. Minä olen usein vaeltanut, minä olen ollut veden hädässä, hädässä
ryövärein keskellä, hädässä Juutalaisten
keskellä, hädässä pakanain keskellä, hädässä kaupungeissa; hädässä korvessa, hädässä
merellä, hädässä viekasten veljein seassa y.
m.
79. Nämät ovat ne oikiat arvet, se on,
ihoon painetut merkit, joista apostoli tässä puhuu, joita meki nykyjään Jumalan armosta ruumiissamme kannamme Kristuksen tähden. Sillä mailma vainoo ja murhaa meitä; väärät veljet sangen katkerasti vihaavat meitä; saatana

tulisilla nuolillansa peljättää meitä sisällisesti,
ei minkään muun syyn tähden, vaan että opetamme Kristuksen olevan vanhurskautemme ja
elämämme. Semmoisia arpia emme itse omasta hartaudestamme valinneet itsellemme, emmekä mielellämme kärsi niitä, mutta kuin
mailma ja saatana niillä meitä suomii Kristuksen tähden, täytyy meidän niitä kärsiä, ja kerskaamme Paavalin kanssa hengessä (joka aina
on altis, kerskaa ja iloitsee) niitä kantavamme
ruumiissamme. Sillä ne ovat puhtaan oppimme
ja uskomme varmin sinetti ja vahvin todistus.
Näitä kuten ylähällä mainitsimme, sanoi Paavali juuri kuin harmilla.
18 v. Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo, olkoon teidän henkenne kanssa,
rakkaat veljet, Amen.
80. Tämä on viimeinen jää hyvästi. Hän
lopettaa epistolansa samoilla sanoilla, kuin hän
alkoikin, ikään kuin sanoisi: minä opetin teille
puhtaasti Kristusta, rukoilin, nuhtelin y. m. teitä, enkä laiminlyönyt mitään, kuin mielestäni
tulisi teille hyväksi. Nyt en tiedä enää muuta,
vaan rukoilen sydämmestäni, että Herramme,
Jesus Kristus, siunaisi ja kasvattaisi työmme,
ja hallitsisi teitä Hengellänsä ijankaikkisesti.
81. Niin selitimme siis Paavalin epistolan
Galatalaisille. Herra Jesus Kristus, vanhurskauttajamme ja vapahtajamme, joka antoi minulle armoa ja voimaa selittää, ja teille kuulla
tätä epistolaa, hän varjelkoon ja vahvistakoon
minua ja teitä (sitä sydämmestäni rukoilen),
että päivä päivältä kasvaisimme hänen armonsa tuntemisessa, ja vilpittömässä uskossa, ja
että me lunastuksemme päivänä löyttäisiin
nuhteettomina ja viattomina. Hänelle olkoon
ynnä Isälle ja pyhälle Hengelle kunnia ijankaikkisesta ijankaikkiseen. Amen.

