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Karismaattisuus ja luterilainen teologia 
 
Johdanto 

- Oma tutustuminen karismaattisuuteen 
- Karismaattisuudesta haavoittuneiden ja ahdistuneiden kohtaaminen työssä – kuin myös 

siitä innostuneiden ja apua saaneiden 
- Käsitteistä: 

o Mitä on karismaattisuus? 
o Mitä on luterilainen teologia? 

- Mikä on suumme tunnustus, mikä tekojemme saarna? 
 

Ilmoitus 
- Ilmiö: Profetiasta (hetkeen annettu tai tulevaisuutta luonnehtiva) ja sisäisestä sanasta 

käytetään erityiselle ilmoitukselle suotuja sanamuotoja sekä nähdään kuivan sanan elävänä 
muotona 

- Väite: Pyhä Henki puhuu suoraan. 
- Tulos: kaksi ilmoitusta – kumpi voittaa? 
- Luterilainen teologia: Raamattu on inspiroitu, arvovaltainen, selkeä, riittävä, luotettava, 

vaikuttava 
 
Inkarnaatio 

- Ilmiö: Jeesuksen jalanjäljissä, Jeesuksen lailla Hengen voimassa, tehden ihmeitä ihmisenä 
kuten hän 

- Väite: Jeesuksen elämä on annettu meille malliksi ja esikuvaksi 
- Tulos: Kristologia purkautuu, näkyvät ihmeet ennen näkymättömiä 
- Luterilainen teologia: Jeesus on tosi Jumala ja tosi ihminen, yksi persoona ja kaksi luontoa 

”sekoittamatta, erottamatta, jakamatta, muuttumatta” (unio personalis) 
- Luonnoille kuuluvien ominaisuuksien todellinen yhteys – Jumalihminen armonvälineissä 

(communicatio idiomatum) 
 
Uskonvanhurskaus 

- Ilmiö: uskon turvana ja tunnusmerkkinä ihmeissä ja ihmeellisessä johdatuksessa (teoissa, 
vaikkei aina sanoissa), hengellinen ylitse aineellisen 

- Väite: uskon varmat merkit puuttuvat 
- Tulos: vanhurskauden perustaksi, todisteeksi, yliluonnolliset merkit ja yliluonnollinen 

johdatus elämässäni (”uskon empirismi”) 
- Luterilainen teologia: Kristus molempine luontoineen vanhurskautemme yksin uskon 

kautta koko elämänsä ajan; meidät luetaan (ja tehdään) vanhurskaiksi; uskon varma merkki 
on syntiselle lahjoitettu Kristus (kaste, ehtoollinen, rippi, Sana); uskon varma perusta 
elävässä ja luotettavassa Raamatun sanassa annetut lupaukset 

 
 
 



Pyhä Henki 
- Ilmiö: Hengen toiminta samaistetaan tiettyihin ilmiöihin; opetus Isästä ja Pojasta tuo 

vajavaisen siunauksen; Henki voimana 
- Väite: Liian vähän opetusta Pyhästä Hengestä. 
- Tulos: Kaksi Henkeä: Sanan Henki ja kokemuksen Henki – kumpi voittaa? 
- Luterilainen teologia: Pyhä Hengen, kolminaisuuden kolmannen persoonan, pyhittävä työ 

aineellisen (Sanan ja sakramenttien) kautta 
- Pyhä Henki lähtee Isästä ja Pojasta: Isän työ on Hengen työtä ja Pojan työ on Hengen työtä; 

Henki toimii Isän ja Pojan kanssa (filioque) 
 

Ristin teologia 
- Ilmiö: Jumalan näkyvä, suora ja onnellinen puuttuminen asioiden kulkuun sisäisen sanan, 

ihmeenomaisen johdatuksen ja tunnustekojen kautta; onnistumisen ja johdatuksen 
hakemista oikealla tekniikalla 

- Väite: (Perinteinen) usko on tylsää ja ankeaa. 
- Tulos: evankeliumi muuttuu laiksi (vrt. ihmeet ja johdatus); ylpeää tai masentunutta 

kristillisyyttä – jopa uskosta luopumista 
- Luterilainen teologia: Jumala kätkeytyy vastakohtiinsa ja tuo sen kautta meille 

siunauksensa: ristiinnaulittu Kristus Jumalan kiroamaksi ja meille autuudeksi 
 
Kutsumus 

- Ilmiö: Jumalalla on suuri suunnitelma, joka toteutuu vain, jos valitset oikein ja muistat 
kuunnella sisäistä ääntäsi; armolahjojen arvottaminen; opetuslapseuttaminen, 
evankeliointi tms. edistyneempien kristittyjen tuntomerkkinä 

- Väite: Armolahjat puuttuvat ja siksi puuttuu myös Jumalan toiminta. 
- Tulos: Ahdistus uskonelämän ihmeellisestä tarkoituksesta tulevaisuudessa; Jumalan tahdon 

etsiminen sisäisestä sanasta ja johdatuksesta eikä Raamatusta (kristityn vapaus kapenee) 
- Luterilainen teologia: Jumala tekee aktiivisesti hyvää työtään lukuisten kutsumustemme 

kautta meidän ja lähimmäistemme parhaaksi; usko Jumalalle, teot lähimmäiselle; näen 
Kristuksen lähimmäisessä ja olen hänelle Kristuksena 

 
 


