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Reformaatiojuhla Lepplaxin kyläkirkossa 28.10. 2017/Ola Österbacka – käännös: Jukka Söderström 

 

Reformaatio uhattuna 

Reformaation jälkeinen aika Konkordiakirjaan asti 1580 

 

 

1. Alkukatsaus 

Konkordiakaava on tunnustuksemme viimeinen ja perusteellisin oppidokumentti joka hyväksyttiin 
1577. Kokonkordiakirjalla tarkoitamme koko tunnustusdokumentin kokoelmaa ja se painettiin en-
simmäisen kerran 1580. Tässä esitelmässä tulen pääasiassa keskittymään Lutherin kuoleman 15. 
2.1546 jälkeisiin levottomiin aikoihin, mutta ensin on katsottava vähän taustaa.  

On Jumalan suuri ihme että vapautettu ja vapauttava evankeliumi on elänyt 500 vuotta. Jo alkuaikoi-
na oli paljon pelissä. Ellei Saksin vaaliruhtinas Fredrik III, myös viisaaksi kutsuttu, olisi suojellut Martti 
Lutheria ja irrottanut häntä välittömästä vaaravyöhykkeestä Wormsin valtiopäivien jälkeen 1521, olisi 
reformaatio voinut loppua siihen. Parin vuoden aikana Lutherin kuoleman jälkeen 1546 näytti refor-
maatio joutuvan kokonaan tuhotuksi sekä miekalla että opin vääristämisellä. Mutta se säilyi Jumalan 
armollisella varjeluksella. Myös 30-vuotisen sodan aikana joutui reformaatio vakavan uhan alle, mut-
ta tämä kuuluu päivän puitteiden ulkopuolelle.  

Lutherin taistelu Rooman kanssa kasvoi asteittain yhä enemmän. Vielä 1520-luvulla oli toiveita että 
sopu saavutettaisi. Mutta katoliselta puolelta vastustettiin rajusti. Speyerin valtiopäivillä 1529 puhut-
tiin reformi-intoilijoista protestanttien yhteisenä nimenä. He protestoivat sitä vastaan että ruhtinaitten 
katolinen enemmistö hyväksyi periaatteen Cuius regio eius religio (ruhtinaan uskonto on maan uskon-
to), josta tuli este reformaation leviämiselle.  

Augsburgin valtiopäivien jälkeen 1530 seurasi aika jolloin hengellisen kamppailun jouset kiristyivät, 
mutta aina Lutherin kuolemaan 1546 asti saivat luterilaiset pysyä. Sitten räjähti ja todellinen taistelu 
seurasi kovin asein. Luterilaiset ruhtinaat voitettiin ja reformaatio näytti tuhoutuvan. Sitten palautettiin 
ulkoinen rauha, mutta sen sijaan puhkesi kova oppiriita toinen toisen perään. Tämä johtui suuressa 
määrin siitä myöntyvyydestä mitä Lutherin lähin mies ja itseoikeutettu seuraaja Philipp Melanchthon 
osoitti. Se johti siihen että sekamelskasta tuli suuri ja uhkakuva reformaatiota vastaan oli yhä vahva.  

Luther oli ennen kuolemaansa ennustanut että moni hänen lähimmistä miehistä pettäisi hänet. Näin 
Konkordiakirjan esipuheessa kirjoitettiin:  

Kaikille on kuitenkin tunnettua, julkista ja ilmeistä, mikä vaarallinen tilanne ja mitä pahoja rauhatto-
muuksia on rakkaassa isänmaassamme Saksassa ollut kohta sen jälkeen, kun valaistu Jumalan mies 
tohtori Martti Luther oli kristillisesti nukkunut pois. Kun kaikki oli surkeassa tilassa ja hallinto oli perin 
pohjin järkkynyt, ihmiskunnan vihollinen alkoi innokkaasti kylvää siementään, väärää oppia ja eripu-
raisuutta. Kirkoissa ja kouluissa se sai aikaan turmiollista ja pahennusta herättävää hajaannusta. Sen 
tarkoituksena oli siten väärentää Jumalan sanan puhdas oppi, katkaista kristillisen rakkauden ja yksi-
mielisyyden siteen ja näin tuntuvasti estää ja pidätellä pyhän evankeliumin etenemistä. 

Mutta Jumala oli armollinen ja salli miehiä nousta joilla oli voimaa ja energiaa saada kärsivällisellä 
työllä ruhtinaat allekirjoittamaan yksimielisyyden dokumentti, jonka tunnemme nimellä Konkor-
diakaava. 

 

2.  Sanallinen konfrontaatio Rooman kanssa: CA:sta Trenton kirkolliskokoukseen 

Otamme lähtökohdaksi 1530 Augsburgin valtiopäivät. 

Augsburgin tunnustuksen (Confessio Augustana, CA) kirjoitti Lutherin lähin mies Philipp Melancht-
hon. Pyrkimys oli vielä yrittää löytää yksimielisyys. Luther oleili silloin lähimmässä mahdollisessa 
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paikassa, Coburgissa, jonne lähettiläät sukkula liikenteessä kulkivat. Luterilaiset pysyivät itsepintaises-
ti kannassaan.    

Sitä johti Sachsenin vaaliruhtinas1 Johann (uskollinen, Fredrik viisaan veli) ja Hessenin maakreivi Phi-
lipp (jalomielinen). Katoliset kirjoittivat vastakirjoituksen, konfutaation, johon luterilaiset vastasivat 
Melanchtonin työstämän Apologian kautta.  

Keisari vaati luterilaisia hylkäämään CA ja liittymään konfutaatioon ennen 15.4.1531.  

Protestanttiset ruhtinaat olivat yksimielisiä vastustuksessaan, eikä keisari voinut ajaa läpi vaatimus-
taan. He järjestäytyivät Schmalkaldenin liitossa 1531. Siinä oli sekä poliittisia että uskonnollisia näkö-
kohtia.  

Keisarilla oli muitakin vaikeuksia: asetettiin uskonnollisia reformivaatimuksia, paavi oli epäluuloinen 
että keisari oli heikko protestantteja kohtaan, turkkilaiset uhkasivat Habsburgien imperiumia idästä,  
ranskalaiset lännestä ja vaaliruhtinaat kadehtivat keisarin valtaa. Keisari teki kompromissin. 

Vuonna 1532 solmittiin uskonnonvapaus Nürnbergissä. Protestantteja siedettäisi niillä paikkakunnilla 
joissa heitä jo oli. Keisarikunta oli nyt pahasti hajaantunut osiin. Keisari toivoi että paavi kutsuisi ko-
koon yleisen kirkolliskokouksen joka voisi poistaa pahimmat epäkohdat. Evankeliset toivoivat myös 
että Saksassa pidettäisi kirkolliskokous. Luther ja Melanchthon valmistivat dokumentin kirkolliskoko-
usta varten. Se hyväksyttiin luterilaisten teologien toimesta joulukuussa 1537.2 Tarkoitus oli että se 
sitten allekirjoitettaisi ruhtinaitten toimesta liittopäivillä Schmalkaldenissa helmikuussa 1537. Me-
lanchton piti huolen siitä etteivät ruhtinaat milloinkaan allekirjoittaneet, vaikka Luther itse luuli että 
he olivat sen tehneet. Siksi ovat artikkelit saaneet nimen Schmalkaldenin artikkelit. Melanchton työsti 
kuitenkin saman yhteenliittymän toivomuksesta yllättävän terävän kirjoituksen Paavin vallasta ja yli-
herruudesta, mikä on otettu mukaan Konkordiakirjaan.  

Toivottua kirkolliskokousta ei milloinkaan pidetty Saksassa. Vasta 1545 kutsuttiin koolle yleinen kir-
kolliskokous, Trenton kirkolliskokous (Italiaan), paavi Paul III toimesta. Se aloitti 13.12.1545 ja jatkui 
vuoteen 1563. Nyt ei ollut enää kyse yhteen liittymisestä, vaan vastareformaatiosta. 

 

3.  Reformaatio uhattuna: Keisari ja paavi tarttuvat aseisiin 

Martti Luther kuoli 18. 2.1546. Ei kestänyt kuin 26.6. asti kun paavi ja keisari olivat samaa mieltä 
aseisiin tarttumisesta Roomasta luopuneitten palauttamiseksi.  

4.7.1546 paavi antoi bullan jossa hän kehotti kaikkia kristittyjä osallistumaan sotaan jumalattoman 
herjan hävittämiseksi ja hän lupasi täydellisen aneen ja syntien anteeksiantamuksen kaikille tähän 
sotaan osallistujille. Hän siis julisti kuolemantuomion, pyhän sodan, protestanteille:  

Paaviutemme alusta asti on aina meidän murheena ollut kuinka hävittäisimme jumalattomien oppien 
rikkaruohon jota harhaopettajat ovat kylväneet yli Saksan. ... Nyt on Pyhän Hengen inspiraation kaut-
ta rakkain poikamme Kristuksessa, Kaarle, Rooman keisari, päättänyt käyttää miekkaa näitä Jumalan 
vihollisia vastaan. Ja uskonnon suojelemiseksi me aiomme edistää tätä hurskasta hanketta kaikella 
mitä meidän itsemme ja Rooman Kirkon omistuksessa on. Kehotamme siksi kaikkia kristittyjä osallis-
tumaan tähän sotaan rukouksillaan Jumalalle ja almuillaan, jotta jumalaton harhaoppi kitkettäisi ja 
epäsopu poistetaan, ... Kaikille ja itse kullekin joka tämän tekee me takaamme täyden aneen ja an-

                                                
1 Vaaliruhtinas, tai elektori, oli keisarin ja kuninkaan ohella hyvin tavoiteltu korkein arvonimi. Vaaliruhtinaat 
valitsivat keisarin. Jotkut vaaliruhtinaat olivat myös kirkollisia arvohenkilöitä, kuten Magdenburgin ja Mainzin 
arkkipiispa Albrekt. Saksan muodosti tuolloin runsaasti yli 100 aluetta joilla oli pitkälle viety itsevalta, monessa 
tapauksessa yksittäisiä kaupunkeja.  
2 Melanchthon kirjoitti allekirjoituksenaan: "Minä Philipp Melanchthon katson samoin käsillä olevien artikkelei-
den olevan oikeita ja kristillisiä, mutta mitä paaviin tulee katson, että jos hän haluaa sallia evankeliumin, myös 
me voisimme myöntää hänelle sen ylivallan piispoihin nähden, joka hänellä inhimillisen oikeuden kautta on, 
että säilyttäisimme rauhan ja yksimielisyyden kristittyjen kanssa, jotka nyt alistuvat hänen alleen ja tulevaisuu-
dessa tulevat niin tekemään.    
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teeksiantamuksen  kaikista heidän synneistään. (Käännös tekstistä: Historical Introduction to the 
Symbolic Books, s 94s / Bente). 

Tätä sotaa on kutsuttu Schmalkaldenilaiseksi sodaksi. Protestanttiset ruhtinaat kärsivät suuria mene-
tyksiä. Saksalaiset kaupungit ja alueet kaatuivat yksi toisen perään. Sachsenin Johann Fredrik ja Hes-
senin Philipp pantiin keisarin pannan alle. Wittenberg antautui pelastaakseen Johann Fredrikin hen-
gen. Philipp antoi periksi, mutta vangittiin. Sachsenin Moritz kääntyi keisarin puoleen saadakseen 
vaaliruhtinasarvon itselleen ja voitti 1547 sukulaisensa Johann Fredrikin, joka vangittiin ja Moritz´sta 
tuli vaaliruhtinas hänen tilalleen. Sotilaallinen vastustus oli nyt murrettu.  

15. 5.1548 antoi keisari Kaarle säädöksen joka oli tarkoitettu tilapäisesti sääntelemään uskonnollisia 
kysymyksiä. Ehdot tässä Augsburgin interimissä, jonka laati kaksi katolista teologia ja hyväksyttiin 
laiksi  valtiopäivillä Augsburgissa 1548, oli:   

• Trenton kirkolliskokouksen päätös on hyväksyttävä 
• katoliset tavat on palautettava  
• paavin ylivalta ja piispojen auktoriteetti oli tunnustettava 
• kaikki opit oli hoidettava Rooman tavalla, myös seitsemän sakramenttia ja  

transsubstantio 
• Kaksi myönnytystä tehtiin: 

           *    luterilaiset saivat pitää pappisavioliiton 
           *    he saivat vastaanottaa ehtoollisen molempien olomuotojen alla. 

Kaikki eivät hyväksyneet tätä interimiä, ei edes katoliset. Useimmat protestanttisen ruhtinaat hyväk-
syivät kuitenkin ehdot. Sachsenin Moritz luuli naivisti että hän kykenisi puolustamaan evankeliumia  
hyväksymällä interimin.  

Kaksi vuotta Lutherin kuoleman jälkeen näytti kuin koko reformaatiotyö oli ollut turhaa. Useimmat 
luterilaiset papit kieltäytyivät ja kärsivät paljon. Heitä vainottiin ja joitakin tapettiin. Johannes Brenz 
makasi piilossa kaksi viikkoa eräällä katolla Stuttgartissa. 

Vuonna 1551 vaihtoi Sachsenin Moritz puolta ja agiteerasi (koetti vaikuttaa) keisaria vastaan. 1552 
tämä voitettiin eräässä taistelussa Innsbruckilla ja rauha hyväksyttiin Passaun liittosopimuksen kautta, 
mikä päätti Schmalkaldenin sodan. Keisari oli pakotettu vapauttamaan Moritz´in appi Hessenin Phi-
lipp. 

Passau-liittosopimus vahvistettiin Augsburgin uskontorauhassa 1555. Siinä tunnustettiin periaate cuius 
regio eius religio, mutta sillä poikkeuksella että joidenkin kaupunkien sallittiin pitää sekauskonto (Fer-
dinand-julistus, keisari Kaarlen veljen Ferdinandin mukaan). Jos hallitsija vaihtoi uskontoa ei alamai-
sia pakotettu vaihtamaan uskontoa, mutta hallitsija voitiin pakottaa eroamaan. 

Nyt tuli luterilainen tunnustus ensimmäisen kerran julkisesti sallituksi keisarikunnassa. Samalla kun 
CA:n allekirjoittajat nyt saivat helpotuksen alistettiin heidät karanteeniin. Laajentuminen ulospäin tuli 
mahdolliseksi.  

        

 4. Reformaatio uhattuna: myönnytyksiä 

Lutherin perijänä nähtiin Philipp Melanchthon. Joitakin kuukausia hän hyökkäsi interimiä vastaan 
mutta antoi samalla periksi keskeisissä opeissa, mikä melkein tuhosi luterilaisen reformaation. Hän 
alkoi tehdä kompromisseja saavuttaakseen rauhan katolisten kanssa, mikä johti katkeriin taisteluihin 
luterilaisten kesken. Tähän häntä ajoi uhka keisarin taholta, Moritzin ylipuhuminen, hänen toivonsa 
että jotain reformaatiosta voisi jäädä henkiin ja sitä paitsi hänen oma persoonallisuutensa joka oli 
sovittelevaa laatua. 

Tulos muutaman kuukauden työn jälkeen oli uusi dokumentti jonka Moritz julkaisi: Leiptsigin inter-
imi, julkaistu 22.12.1548.      

Melanchtonin kannattajia kutsuttiin filippisteiksi. He antoivat periksi eräissä kohdissa, jotka katsoivat 
olevan adiafora (asiat joita Jumala ei käske eikä kiellä, katso adiaforistinen taistelu). Vastustajia, niitä 
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jotka pitivät kiinni luterilaisesta opista ja hylkäsivät Leipzig Interimin, kutsuttiin gnesioluterilaisiksi 
(aitoluterilaiset). Eräs johtava gnesioluterilainen oli Matthias Flacius.  

Vastakohtaisuuksissa oli myös muita tekijöitä kuin adiafora. Melanchthon oli halukas näkemään vas-
takohtaisuudet vanhurskautuksessa semanttisena kysymyksenä (kiista sanoista). Interimi kallistuu kato-
lisen näkemyksen puolelle että vanhurskautus on prosessi jossa ihminen tekee yhteistyötä teoillaan. 
Melanchthonia kritisoivat Calvin ja Brenz yksityisesti, mutta Flacius hyökkäsi julkisesti. Sachsilaisessa 
tunnustuksessaan 1551 hän perääntyi ja opetti jälleen että vanhurskautus tapahtuu yksin uskosta, 
mutta hänen toimintansa 1548 lopussa sai aikaan että luterilaisuus oli lähellä tuhoaan.  

Jo 1540 oli Melanchthon kirjoittanut CA:sta (muutettu Augsburgin tunnustus, Augustana Variata) niin 
kaksiselitteisellä tavalla että Kristuksen ruumiin ja veren todellinen (ruumiillinen) syöminen ja juomi-
nen voitiin kieltää. Tämä oli tarkasti se mitä Zwingli ja Calvin opettivat. 1552 hyökkäsi Joachim 
Westphal kalvinistisen ehtoollisopin kimppuun. Se johti pitkään väittelyyn luterilaisten ja reformoitu-
jen välillä, jossa Brenz johti tiukkaa luterilaista rintamaa. Melanchthon ja hänen opetuslapsensa Wit-
tenbergissä eivät osallistuneet aktiivisesti väittelyyn tässä vaiheessa. Palaamme asiaan ns. kryptokal-
vinistisessa taistelussa.  

On huomioitava että myös Zwingli oli allekirjoittanut CA:n, mutta Calvin teki sen varauksella ”niin 
kuin kirjoittaja itse on sen selittänyt”. Kun katsoo kuinka kirjoittaja myöhemmin teki muutoksia, ja 
kuinka Konkordiakaava kuvaa luterilaisen käsityksen, havaitsee että vastakohtaisuuksia oli jo silloin. 
Luterilaisuus oli ainoa poikkeavien uskontojen muoto mikä sallittiin. 

Sisäiset vastakohtaisuudet ilmenivät pian, huolimatta siitä että ulkoiset painostustekijät puuttuivat. 
Syyskuussa 1557 pidettiin keskustelun roomalaisten kanssa Wormsissa, josta tuli fiasko. Roomalaiset 
kieltäytyivät keskustelemasta luterilaisten kanssa jotka eivät voineet sopia sisäisesti.  

Filippistejä edusti lähinnä ”vaaliruhtinaallinen” Sachsen (albrektiläiset3) jotka yrittivät rakentaa siltoja 
sekä roomalaisiin että reformoituihin. Gnesioluterilaiset (”herttuallinen” Sachsen, ernestiläiset) olivat 
päättäväisiä pitämään Lutherin puhtaan opin. Wittenbergin antautumisen jälkeen 1547 vaaliruhtinaal-
linen alue laajeni. Välissä oli Melanchton, joka osin oli systematisoinut luterilaisen opin ja osin oli 
tekemässä CA:n tarkistusta ja pilaamassa ehtoollisoppia. Wittenbergin johtajana hän johti monta sak-
salaista teologia harhaan. Hän kuoli 1560. 

 

5.         Oppiriitoja luterilaisten kesken 

5.1  Antinomistinen kiista 1537–1556 

Johann Agricola alkoi jo 1537 opettaa ettei Mooseksen lailla ole mitään tehtävää kääntymyksessä. 
Laki on kääntymättömiä varten eikä laki koske kristittyjä. Luther taisteli häntä vastaan useissa väitte-
lyissä ja yhdessä kirjoituksessa. 

Myöhempi kiista koski lain kolmatta käyttöä, jossa gnesioluterilaiset väittivät ettei laki säädä vanhurs-
kautusta eikä uutta elämää. Kiistassa korostettiin että kristitty on samalla vanhurskas ja syntinen. An-
tinomismiin vastataan FC V ja VI. 

5.2 Adiaforistinen kiista 1548–1555 

Sachsenin vaaliruhtinas Moritz ja Melanchthon olivat sitä mieltä että Leipzigin interimissä esille otetut 
asiat olivat adiafora. Ne olivat siis ”yhdentekeviä asioita” tai ”välissä olevia kysymyksiä”, joita Juma-
lan sana ei ratkaise käskyllä tai kiellolla. Mutta itse asiassa juuri tällaisilla kysymyksillä yrittävät roo-
malaiset voittaa luterilaiset takaisin paavikuntaan.  

                                                
3 Nimi Sachsen-Meissen Albrekt III 1443-1500 mukaan. 1485 tapahtui perinnönjako niin että Albrekt sai eteläi-
sen osan ja hänen veljensä Ernst pohjoisen, joka oli vaaliruhtinaskunta. Albrektiläinen osa oli alkuun herttu-
akunta, mutta 1547 lähtien siihen sisällytettiin ernestiläinen osa ja Sachsenin Moritz´ista tuli vaaliruhtinas. Jäl-
jelle jäävä osa oli sen jälkeen herttuakunta Johan Fredrik I:n alaisuudessa.  
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Matthias Flacius ilmaisi erään periaatteen josta myöhemmin tuli FC X pääsääntö: ”Mikään ei ole yh-
dentekevää kun on kyseessä tunnustus tai pahennus”. Tämä tila on tapana kuvata käsittenä "status 
confessionis". Johannes Brenz sanoi: ”Adiafora on arvioitava olosuhteista lähtien. Jos olosuhteet ovat 
hyvät on adiafora myös hyvä ...” ja päinvastoin.  

5.3  Osiandrinen kiista 1549–1562  

Andreas Osiander oli kyvykäs luterilainen kirkkoherra Nürnbergissä joka pysyi niin lujasti tunnustuk-
sessaan ja Augsburgin interimin vastustuksessa että pakeni Köningsbergiin Preussiin. Kuitenkin hän 
alkoi kolme vuotta Lutherin kuoleman jälkeen esittää oppia vanhurskautuksesta mikä oli paljon 
enemmän katolinen kuin luterilainen. Hän hylkäsi opin että Jumala julistaa ihmisen vanhurskaaksi 
Kristuksen ansion tähden uskon kautta, silmänräpäyksessä ja täydellisesti. Hän opetti että Kristuksen 
iankaikkisen, jumalallisen luonnon vanhurskaus on meidän omamme uskon yhtymisen kautta Kris-
tukseen, ja että se päätyy käynnissä olevaan prosessiin. Samantapaisen näkemyksen on esittänyt 
Tuomo Mannermaa.          

Köningsbergin kreivi Albrecht herätti luterilaiset ruhtinaat ja kaupungit huomioimaan tämän paluun 
katoliseen näkemykseen. Osiander kuoli kesken kiistan 1552.  

Merkillisen vastamyrkyn Osianderin vikaa vastaan esitti Francesco Stancaro, entinen katolinen pappi 
joka oli jättänyt Italian protestanttisten mielipiteittensä takia. Hän väitti että Kristus on meidän van-
hurskautemme ainoastaan inhimillisen luontonsa puolesta.  

Eräässä synodissa Köningsbergissä 1567 hyväksyttiin eräs dokumentti jonka oli laatinut Joachim Mör-
lin ja Martin Chemnitz: Corpus doctriae pruthenicum. 

FC III artikkelissa vastustetaan poikkeamia, mutta myös Georg Parsimoniuksen (1512–1576, myös 
Karg nimellä) mielipidettä, että vain Kristuksen passiivinen kuuliaisuus koskee meitä. Tätä oppia vaali 
myös Heino Pätiälä joka oli Seurakuntaliiton alkuunpanija Suomessa. 

5.4  Majoristinen kiista 1551–1562 

Georg Major oli Melanchthonin opetuslapsi ja kollega Wittenbergissä. Hän väitti että hyvät teot ovat 
välttämättömiä autuuteen. Hän ei tarkoittanut niin kuin Melanchthon että niiden tulee seurata sovi-
tuksen jälkeen, vaan tulee olla läsnä, ei ansioina, vaan kuuliaisuudesta Jumalalle. Siten hän teki tyh-
jäksi ”yksin”, ”yksin uskossa”.  

Kiistassa tapahtui polarisaatio kun Nikolaus von Amsdorff sanoi että hyvät teot ovat vahingollisia  
pelastukselle. Hän ajatteli Lutherin olevan puolellaan, mutta ei huomioinut että Luther olisi sanonut 
”jos on sitä mieltä että niiden kautta tullaan vanhurskaaksi”. FC käsittelee tätä artikkelissa IV.  

5.5.  Synergistinen kiista 1555-1560.  

Melanchthon on tämän kiistan taustalla joka jatkui suunnilleen yhtä aikaa edellisen kanssa. Hän oli 
vuoden 1548 Loci painoksessa mennyt niin pitkälle että sanoi vapaan tahdo olevan kyky joka ihmi-
sellä on sanoakseen armolle kyllä. Kaksi vuotta Lutherin kuoleman jälkeen kääntyi hän siis Erasmuk-
sen suuntaan.  

Se joka lähinnä taisteli synergismin puolesta vanhurskautuksessa oli Viktorin Strigel. Hän yritti välttää 
oppia jota Calvin oli esittänyt vastustamattomasta armosta. Hän oli sitä mieltä että jos ihmisellä on 
kyky hylätä Jumalan armo täytyy hänen loogisesti nähtynä voida myös ottaa vastaan armo. Kyseessä 
on siis menestysteologia.  

Ensisijainen vastaväittäjä oli Matthias Flacius, gnesioluterilaisten johtaja.  Kiistassa tuli hänestä erään 
toisen kiistan alkuunpanija. FC artikkeli II käsittelee kysymystä.  

5.6.  Flacianinen kiista 1560–1575 

Kiistassa joka seurasi synergististä kiistaa oli kyse perisynnin luonnosta. Flacius väitti ettei ihminen 
syntiinlankeemuksen jälkeen ole vain vaurioitunut, vaan täysin kuollut niin että hänen kykynsä tehdä 
sitä mikä on hyvää on kokonaan turmeltunut. Pyrkimyksessään säilyttää Jumalan yksin toimiminen 
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kääntymyksessä, hän meni sen äärimmäiseen vastakohtaan sanoen että ihmisen luonto on identtinen 
synnin kanssa.  

FC I tuo selvyyden oppiin perisynnistä ja osoittaa että Jeesus on ottanut ihmisluonnon, kuitenkin il-
man syntiä eikä inhimillinen luonto voi siten olla identtinen synnin kanssa. Perisynti on vaurio (acci-
dens) eikä ihmisen luonto (substans).  

5.7.  Kiista ehtoollisesta, kryptokalvinistinen kiista 1560–1576) 

Jo 1541 oli Melanchton muuttanut CA X sellaisella kaksiselitteisellä tavalla että myös kalvinistit voivat 
sen hyväksyä. Joachim Westphal hyökkäsi kalvinistista oppia vastaa 1552 eräässä kirjoituksessa. Toi-
nen joka osallistui kiistaan oli Johannes Brenz.  

Kun Melanchton kuoli (1560) hyväksyi Wittenbergin yliopisto avoimesti reformoidun käsityksen eh-
toollisesta. 1563 julkaisivat kalvinistit Heidelberg katekismuksen. Heidän vastustajansa Tilemann 
Hesshusius erotettiin Pfalzin vaaliruhtinaan toimesta ja ajettiin maanpakoon.  

1571 julkaisivat Melanchtonin opetuslapset Wittenberg katekismuksen. Vaaliruhtinaallisessa Sach-
senissa oltiin kalvinisteja, vaikka he eivät sitä avoimesti myöntäneet (krypto = salassa, peitetty). Ne 
jotka ensin kädessä osallistuivat myöhempään kiistaan wittenbergiläisiä vastaan olivat Martin Chem-
nitz  ja Jacob Andreae. Kryptokalvinismi tuomittiin Torgaukirjassa 1576. 

Oppipoikkeamat uhkasivat Jumalan sana selvyyttä ja arvovaltaa, Kristuksen persoonaa ja ehtoollisen 
ymmärtämistä armovälineenä. FC VII:ssä on kyse ehtoollisesta ja VIII:ssa lähellä olevasta Kristuksen 
kahden luonnon kysymyksestä. 

Myös Kristuksen astumisesta alas helvettiin nousi pienempi konflikti joka selvitetään suhteellisen ly-
hyesti FC IX:ssä.  

 

6. Tie Konkordiakaavaan 

Augsburgin uskontorauhan jälkeen 1555 ulkoinen paine helpotti, mutta pian alettiin havaita yhä suu-
rempia sisäisiä jännitteitä. Wormsin fiasko (yllä kohta 4) antoi ajattelemisen aihetta ja käynnisti työn 
yhtenäisyyden puolesta.  

Vaaliruhtinaat kokoontuivat Frankfurt am Mainissa maaliskuussa 1558 vahvistaakseen Fredrik I valin-
nan keisariksi. He pyysivät tuolloin Melanchthonia muotoilemaan dokumentin allekirjoitettavaksi. 
Tästä dokumentista,  jota kutsutaan Frankfurt-resessiksi tuli niin monitulkintainen ett myös Calvin voi 
sen allekirjoittaa, mutta osa luterilaisista ruhtinaista eivät voineet sitä allekirjoittaa. 1559 julkaistiin 
kirja jossa valheopit liitettiin nimettyihin persooniin. Tämä vaikeutti työtä ykseyden puolesta. Me-
lanchthonin viimeinen lausunto tässä asiassa julkaistiin samana vuonna.  

FC:n esipuheessa sanotaan näistä kiistoista jotka tulivat lähinnä näkyviin ehtoolliskysymyksessä:  

Eräät jumalaapelkäävät, rauhaa rakastavat, oppineet teologit ovat huomanneet tämän ja oivaltaneet, 
ettei ole parempaa tapaa torjua panettelua ja päivästä päivään pahenevaa uskonriitaa kuin se, että 
kaikki uskonkohtien tulkinnasta syntyneet kiistat selvitetään perusteellisesti ja tarkasti ja että ne rat-
kaistaan Jumalan sanan pohjalta. Samalla on väärä oppi paljastettava ja hylättävä sekä Jumalan totuus 
selkeästi tunnustettava. Siten vastustajien suut tukitaan pysyvästi ja perusteellisesti. Yksinkertaisille 
hurskaille annetaan oikeaa neuvoa ja ohjausta, niin että he oppivat selviytymään moisesta kiistasta ja 
vastedes Jumalan armollisella avulla varjeltumaan väärästä opista. 

Nämä teologit tekivät laajamittaisen työn keskusteluilla ja perusteellisilla kirjoituksilla. Niistä voidaan 
lyhyesti mainita seuraavat:  

Naumburg 1561. Luterilaiset ruhtinaat kokoontuivat yrittäen selvittää kysymykset. He eivät onnistu-
neet, koska osa halusi saada Augustana Variatan yhteiseksi dokumentiksi. Nyt tuli kryptokalvinismista 
julkinen. 

Maulbronn 1564. Alue Reininjoen länsipuolella oli avoimesti kalvinistinen. Wittenbergteologit, Jo-
hannes Brenz’n ja Jakob Andreae´n johdolla, yrittivät saada vakuuttuneiksi, mutta turhaan.  
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Andreae´n viisi artiklaa 1568. Artikkelit koskevat vanhurskautusta, hyviä tekoja, vapaata tahtoa, 
adiaforaa ja ehtoollista. Artikkelit esittävät oppikysymykset positiivisesti ja sovittelevassa äänensävys-
sä. Niistä puuttui vastapuolen kritiikki, mikä ilmeni siinä että Wittenbergin kryptokalvinistit näyttivät 
hyväksyvän henkilökohtaisissa keskusteluissa, mutta hylkäsivät julkisesti.  

Martin Cemintzistä tuli nyt yhdessä Jakob Andreae´n kanssa varsinainen ykseystaistelija. Hän otti vä-
littävän aseman filippistien ja äärimmäisten gnesioluterilaisten välillä. Hän opetti Andreae´lle anti-
teesien esittämisen tärkeyden. He muotoilivat yhdessä pari dokumenttia jotka kantavat nimeä Braun-
schweigin mukaan. Chemnitzin suurin mielenkiinto oli turvata pelastusvarmuus.  

Altenburgkonferenssi pidettiin lokakuussa 1568 ja sitä jatkettiin sitten monta kuukautta postitse, mutta 
seuraavassa kokoontumisessa maaliskuussa 1569 todettiin ettei yksimielisyyttä voitu saavuttaa.  

Zerbst´issä  pidettiin 7.5.1570 konferenssi jossa hylättiin Melanchtonin Corpus Doctrinae, jota Wit-
tenbergiläiset eivät voineet sietää. Nyt määritettiin tunnustusdokumentiksi CA (Confessio Augustana) 
ja sen Apologia, Schmalkaldenin artikkelit sekä Lutherin molemmat katekismukset.  

Jakob Andreae ei antanut periksi. Hän julkaisi kuusi saarnaa 1573. 1574 hän kirjoitti ja julkaisi teok-
sen Schwäbische Konkordie, jonka hän 1575 työsti yhdessä Cheminitzin kanssa julkaisuksi Schwä-
bisch- Sächsische Konkordie.  

Maulbronnkaava tammikuussa 1576. Vaaliruhtinas August pyysi lausuntoa Wittenberg teologien har-
haopeista, jossa ei mainittaisi nimiä, latinalaisia termejä vältettäisi, eikä siinä olisi Melanchtonin si-
taatteja. Yhdeksän artikkelia esiteltiin. Schwäbisch-Sächsische Konkordie vertailun jälkeen päätettiin 
että Andreae sopeuttaisi molemmat yhteen.  

Lichtenbergkonventio, helmikuussa 1576. Vaaliruhtinas August toivoi että muut provinssit hyväksyisi-
vät sen mitä Andreae ehdotti: että kukin provinssi esittelisi oman Corpus doctrineaen yleiselle koko-
ukselle. Kolme teologia ehdotti kolmea toimenpidettä: 

• että kaikki henkilö vastakohtaisuudet ja valitukset jätettäisi pois 
• että hoidettaisi pois kaikki ykseyden esteet, joista Melanchtonin Corpus doctrinae Philippicum 

oli yksi ja julkaisu jossa kalvinistiset virheet oli kuvattu oli toinen; sen sijaan pidettäisi kanoni-
sina kolmea ekumeenista uskontunnustusta, CA Invariata, Apologia, ne kaksi katekismusta ja 
Schmalkaldenin artikkelit, mahdollisesti myös Lutherin Suuri galatalaiskommentaari 

• suositellaan yhtä teologikonferenssia jotta ruhtinaitten läsnä ollessa pohdittaisi Kirjoitusten ja 
mainittujen tunnustusten välisiä ristiriitoja; tässä mainitaan Chytraeus, Chemnitz, Andreae ja 
Marbach sopivina teologeina.  

Torgaukirja 1576. 20 teologia Sachenista, Brauschweigista, Mecklenburgista ja Wittenbergistä tapasi-
vat 28. toukokuuta 1576 Torgaussa. He olivat valmiit 7. kesäkuuta. Kirja lähetettiin ympäri toivoen 
reaktioita. Tavoite oli laajentaa CA. Melanchtonin nimeä ei vedettäisi likaan, niinpä se jätettiin pois. 
Toivottiin myös lyhyempää muotoa, Epitomé.  

Bergenkirja 29.5.1577. Chemnitz, Andreae ja Selnecker tapasivat Bergenin luostarissa lähellä Mar-
burgia maaliskuussa 1577 ja hienosäätivät materiaalin lähtien palautteista. Andreae muotoili Epi-
tomén. Teologit Andreas Musculus ja Christoph Corneus osallistuvat loppuvaiheessa. Alkusanat lisät-
tiin jälkikäteen. Kirja sai lopullisen muotonsa kesäkuussa.  

Joukkokokousta oli ajateltu Magdeburgiin jotta kirja hyväksyttäisi. Mutta kuusi ensimmäistä allekir-
joittajaa pelkäsi että uusi konflikti puhkeaisi, niinpä annettiin sen sijaan kirjan kiertää allekirjoituksia 
varten. 

Andreae ja kaksi avustajaa aloitti 15. kesäkuuta Wittenbergistä ja matkusti ympäri kirjan kanssa. 
”Varmat” ruhtinaat ja seurakunnat allekirjoittivat ensin. Kun FC julkaistiin osana Konkordiakirjaa 25. 
kesäkuuta 1580 oli kolme vaaliruhtinasta, 20 herttuaa ja ruhtinasta, 24 kreiviä, neljä paronia, 35 kei-
sarillista kaupunkia ja 8188 teologia, pastoria ja opettajaa allekirjoittanut. 

Latinankielinen painos julkaistiin 1584. Ensimmäinen ruotsalainen painos tuli 1730 ja 1921 tuli kol-
mekielinen painos Concordia Triglotta (saksa, latina, englanti, toim. F Bente).  
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 7.  Päätössanat 

Kalvinistit jatkoivat kalvinisteina oloa. Kryptokalvinisteista tuli kalvinisteja. Tietyt maat jatkoivat luteri-
laisina vaikka eivät heti allekirjoittaneet. Englanti ei ollut milloinkaan ollut luterilainen. Kysymys on 
siitä olisiko tänään mitään luterilaisuutta ilman sitä energistä työtä jota Konkordiakirjan eteen tehtiin. 
On sanottu: ”Ilman toista Marttia (Chemnitz) ei ensimmäisen Martin (Luther) työ olisi säilynyt”.  

Syytöstä että uusi oppi Kristuksen kahdesta luonnosta oli lisätty, Chemnitz ja Andreae puolustivat 
yksityisellä kirjoituksella jossa he osoittivat että heidän – ja meidän – kristologia on sama kuin oli 
alkukirolla ja Kalkedonin kirkolliskokouksella. 

FC loi yhtenäisyyttä Saksan luterilaisten joukkoon, vaikka se ei luonut mitään kansankirkkoa. Mitään 
yhtenäistä Saksan valtiota ei ollut ennen 1870.   

Vaikka mitään julkista oppiriitaa ei muodostunut predestinaatiosta (Jumalan ikuinen ennalta tietämys 
ja armovalinta) otetaan 1500-luvulla myös tämä oppikysymys esille (FC XI), mikä on ollut siunauksek-
si tuleville sukupolville.  

Reformaattoreiden työstä voimme saada oppia aikamme oppikeskusteluja varten: 

• Älä anna periksi. 
• Älä mainitse nimiä oppidokumenteissa. 
• Anna henkilövastakkaisuuksien olla. 
• Älä lähde ennen kirjoituista dokumenteista, vaan Kirjoituksista ja tunnustuksesta.    

Kun niille ihmisille opetetaan oikeaa oppia, he toivottavasti Pyhän Hengen johtamina kääntyvät siihen 
Jumalan sanan erehtymättömään totuuteen, joka meilläkin on ja jota kirkoissamme ja kouluissamme 
opetetaan. (FC Esipuhe) 


