Hengellisen johdon parista löytyy rottia, hiiriä, käärmeitä
Tätä Julkaisukokoelmassa olevaa otetta Lutherin saarnasta on toivottu
julkaistavaksi tällä nettisivulla. Julkaisukokoelmassa Lutherin saarnaa on
pätkitty tavalla, joka muuttaa Lutherin ajatuksen päinvastaiseksi, kuin mitä hän
on tarkoittanut.
Julkaisukokoelmasta toinen painos, Lahden tuotepaino Oy, 1998. Sivuille 1213 jakautunut ote Lutherin saarnasta päättyy sivulla 13 paljon
esikoislestadiolaisuudessa käytettyyn ajatukseen:
"kristillisen seurakunnan ulkopuolella ei ole olemassa mitään
totuutta, ei mitään Kristusta, ei mitään autuutta. - - vaan ainoastaan rottia, hiiriä, kyykäärmeitä ja heidän myrkyllisiä
oppejaan."
Asian korjaus lienee merkityksellinen monille, erityisesti iäkkäämmälle
polvelle, koska tätä oikaisua on pyydetty.
Lutherin saarna Joulupäivä 2. evankeliumisaarna, Kirkkopostilla Ensimmäinen
osa. Alkuosa menee, kuten Luther on kirjoittanut
”Sen siis jonka on löydettävä Kristus, on ensin löydettävä
seurakunta. Kuinka tiedettäisiin, missä on Kristus ja hänen
uskonsa, ellei tiedettäisi, missä hänen uskovaisensa ovat? Ei
myöskään se joka tahtoo tietää jotakin Kristuksesta, saa luottaa
itsehensä; hän ei saa oman järkensä avulla rakentaa omatekoista
siltaa taivaaseen, vaan hänen pitää menemän seurakuntaan ja
siltä etsien kyselemän.
Seurakunta, kirkko, ei olekaan puuta ja kiveä, vaan joukko
Kristukseen uskovia ihmisiä. Heihin on pitäydyttävä ja tarkattava
heidän uskoansa, heidän elämäänsä ja heidän opetustansa.
Heidän keskuudessansa Kristus varmasti on, sillä kristillisen
seurakunnan ulkopuolella ei ole olemassa mitään totuutta, ei
mitään Kristusta, ei mitään autuutta.”
Tässä kohtaa Julkaisukokoelmassa on kolme viivaa --- ja tekstiä puuttuu
Tämä pois jätetty teksti kertoo, kuinka hengellinen johto ei saa vaatia, että
heitä yksin on uskottava, eivätkä saa ottaa itselleen opettajan arvoa.
Sananpalvelijoiden opetus on oltava seurakunnan arvostelun alaista.
Seurakunta saa langettaa sananpalvelijoiden opetuksista tuomion.
Annetaan Lutherin jatkaa tuosta katkaistusta kolmen --- viivan kohdasta:
”Kun siis paavi tai piispa vaatii, että häntä yksin on uskottava tai
kun hän ottaa itselleen opettajan arvon, on se kaikki epävarmaa

ja väärää, sillä he kaikki erehtyvät ja erehtyköötkin! Heidän
opetuksensa olkoon joukon valtaan alistettuna: seurakunta
arvostelkoon heidän opetustansa ja langettakoon siitä tuomion.
Tämä arvostelu olkoon ratkaiseva; Maria löydettäköön ennen
Joosefia, seurakunta asetettakoon saarnamiehen yläpuolelle.
Eihän Joosef kätke sanoja sydämeensä, tutkistellen vertaile niitä
keskenään, vaan Maria. Samaa apostolikin opettaa 1.
Korinttolaiskirjeen 14. luvussa (1. Kor. 14:29 ja s. jakeessa)
sanoessaan: "Profeetoista saakoon kaksi tahi kolme puhua, ja
muut arvostelkoot; mutta jos joku toinen siinä istuva saa
ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen".
Nykyään paavista ja hänen kannattajistaan on sitävastoin tullut
hirmuvaltiaita: he ovat kääntäneet tämän kristillisen, jumalallisen
ja apostolisen järjestyksen ylös alaisin, ja panneet käytäntöön
täydellisesti pakanallisen, pytagorealaisen1 menettelytavan: he
saavat esittää, loruilla ja rupatella mielensä mukaan, mutta
kukaan ei saa heitä arvostella, kukaan ei saa väittää vastaan,
kukaan ei saa heiltä suuta tukkia. Näin he ovat sammuttaneet
hengen, niin että heidän paristaan ei ole löydettävissä Joosefia
eikä Mariaa, vaan pelkästään heidän oman vaarallisen oppinsa ja
ulkokultaisuutensa rottia, hiiriä, kyitä ja käärmeitä."
Tätä julkaisukokoelman harhaanjohtavaa tekstiotetta on käytetty perusteena
sille, että on olemassa yksi ainoa seurakunta, joka on löydettävä, jos halutaan
löytää Kristus. Tämä onkin oikein, jos ajatuksen pohjana on
maailmanlaajuinen Kristuksen seurakunta, mutta tätä on käytetty siihen
ajatukseen, että se ainoa seurakunta on esikoislestadiolainen seurakunta.
Sen jälkeen esitetty väitteitä, että sen seurakunnan ulkopuolella ei ole mitään
totuutta, vaan ainoastaan rottia, hiiriä ja käärmeitä.
Luther kuitenkin moittii tässä kirkon (tai herätysliikkeen) hengellistä johtoa.
Heitä ei saa arvostella, heistä on tullut hirmuvaltiaita. He ovat sammuttaneet
hengen niin, että heidän paristaan ei ole löydettävissä Joosefia ja Mariaa,
vaan pelkästään heidän oma vaarallinen oppinsa ja ulkokultaisuutensa rottia,
hiiriä, kyitä ja käärmeitä.
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