Martti Luther ja uskonpuhdistuksen muistopäivä
su 5.11.2017
Koko tämän kuluneen vuoden ajan on kirkossa vietetty reformaation
merkkivuotta. On kulunut 500 vuotta siitä, kun Martti Luther omalla
opetuksellaan käynnisti katolisessa kirkossa uskonpuhdistuksen, jonka
johdosta luterilainen kirkko on syntynyt.
Martti Luther oli pappi, joka halusi uudistaa kirkkoa. Hänelle oli tärkeää,
että jokainen voisi lukea Raamattua omalla kielellään. Siihen aikaan
Raamattua lukivat vain papit ja hekin latinaksi. Tavallisesta kansasta vain
harvat osasivat lukea ollenkaan. Martti Luther halusi, että jokainen
ymmärtäisi, mitä kirkko opetti ja mitä jumalanpalveluksissa puhuttiin.
Tärkeintä Lutherin opetuksessa on tämä: Ihminen pelastuu vain Jumalan
armosta, ei tekojen tähden. Raamattu on uskon ja elämän tärkein ohje.
Jokainen ihminen on Jumalalle arvokas ja rakas.
Luther käänsi Raamatun saksan kielelle ja hän kirjoitti paljon kirjallisuutta.
Tärkeitä teoksia olivat katekismukset. Lisäksi hän kirjoitti paljon virsiä
laulettavaksi jumalanpalveluksissa. Meille tutuin niistä taitaa olla jouluvirsi
Enkeli taivaan.
Vuosien aikana Martti Luther meni naimisiin ja sai kuusi lasta. Hän kertoi
ja kirjoitti lapsille satuja, joihin liittyi aina jokin opetus. Tässä satu
”Koira vedessä”:
Koira ui veden yli. Sillä oli lihanpala suussa. Äkkiä koira huomasi vedessä
kuvan lihanpalasta. Se avasi suunsa, jotta saisi toisenkin lihan itselleen.
Toisin kävi. Kun koira avasi suunsa, siellä ollut lihanpala putosi ja upposi
veteen. Samalla hävisi toinenkin lihanpala, joka olikin ollut vain kuva
vedessä. Näin koira menetti sekä oikean lihan että sen kuvan.

Mitä opimme sadusta? Kun ihmisellä on hyvä olla, hän tahtoo vain lisää.
Jos ihminen on ahne ja haluaa liikaa, hän voi menettää senkin, mitä
hänellä on, kuten koira, joka menetti lihanpalan. Oppikaa tyytymään
siihen vähään, mitä Jumala antaa. Joka väheksyy vähää, hän ei
suurtakaan saa. Joka havittelee liikoja, hän ei lopulta saa mitään.

Tänään voitte askarrella kotona oman Martin!
Varaa askarteluun:
1 wc-paperirullan hylsy
mustaa paperia/kartonkia (10 x 15 cm palanen
+ pyöreä halkaisijaltaan 6 cm palanen)
ihonväristä paperia/kartonkia (2,5 x 15 cm
suikale)
valkeaa paperia/kartonkia pieni palanen (1,5 x 3
cm)
liimapuikko

1. Levitä liimaa hylsyyn ja päällystä wcpaperihylsy mustalla paperilla.
2. Käännä ylimääräinen reuna yläreunasta
hylsyn sisään.
3. Liimaa ihonvärinen suikale vajaan sentin
päähän yläreunasta.
4. Liimaa pyöreä hattu yläreunaan.
5. Piirrä kasvot.
6. Liimaa ”liperit” kasvojen alapuolelle.
7. Martti on valmis!

