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                 EVANKELIS – LUTERILAISEN KIRKON 

                       TUNNUSTUSKIRJAT 
                                                SUOMENTANUT 
                                              A.E. KOSKENNIEMI 
 
Luterilaisen kirkon tunnustuskirjat eivät ole ainoastaan lujan uskon mieltäylentävä 
näyte menneiltä ajoilta; ne ovat myös ennen kaikkea ohjeellisia ja velvoittavia 
kaikille kristityille ja kirkoille, jotka tahtovat olla luterilaisia ei ainoastaan nimeltä, 
vaan todellisesti. Jeesus Kristus, meidän tunnustuksemme apostoli ja ylimmäinen 
pappi, ylläpitäköön ja varjelkoon seurakuntansa nuhteettomana tulemukseensa asti. 
 
               Turussa, toukokuussa 1948.                         
                                                                                  Suomentaja 
 
                                          KOOSTE: Väinö Hotti 
 
----------------------------- 

 
                            TUNNUSTUSKIRJAT PUHUVAT 
                                  XII SUHDE ROOMAN KIRKKOON  
 

Ettei Raamattu opeta avuksi huutamaan pyhiä eikä heiltä apua anomaan… koska 

avuksi huutamisella ei ole perustusta Jumalan sanassa, ei varmasti voida vakuuttaa, 

että pyhät käsittävät meidän avuksi huutamisemme, tai että – vaikka he erittäin 

hyvin käsittäisivätkin – Jumala sen hyväksyy (186,187). 

Ihmiset näet joutuvat kuvittelemaan Kristusta ankaraksi, mutta pyhiä sovinnollisem-

miksi; he luottavat enemmän pyhien laupeuteen kuin Kristuksen laupeuteen ja kart-
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taen Kristusta halajavat pyhiä. Täten he itse asiassa tekevät heistä lunastaja-

välittäjiä (187). 

Minkä pyhien avuksihuutamista koskevan käskyn tai minkä esikuvan sitä vastoin 

vastustajat kykenevät Raamatusta esittämään? (188). 

Jos kuningas on määrännyt vakinaisen välittäjän, hän ei salli jonkun muun asioita 

itselleen esittelevän. Koska Kristus on asetettu välimieheksi ja ylimmäiseksi papiksi, 

niin minkä tähden me etsimme muita? (189). 

Kaikki tämä (pyhien avuksi huutaminen) on epäjumalanpalvelusta; kunnia kuuluu 

Jumalalle yksin (251). 

Paavi ei jure divino eli Jumalan sanan perusteella ole koko kristikunnan pää – se 

asema kuuluu ainoastaan yhdelle, jonka nimi on Jeesus Kristus (252). 

Onhan joka tapauksessa päivän selvää, että pyhä seurakunta on paavittomana ollut 

olemassa ainakin yli viisisataa vuottaa… Se siis on, niin kuin usein on sanottu, 

ihmiskeksintöä, josta ei ole olemassa käskyä. Se on tarpeeton ja turha, sillä pyhä 

kristillinen seurakunta voi kyllä olla olemassa ilman moista päätä; jopa se olisi 

pysynyt pystyssä paremmin, ellei perkele olisi moista päätä asettanut (252). 

Onhan ilmeistä, että Rooman paavit kannattajineen puolustavat jumalatonta oppia 

ja jumalattomia jumalanpalveluksia. Paavin ja hänen kannattajiensa valtakuntaan 

sopivat täysin vastakristuksen tuntomerkit (278). 

Kun tilanne on tällainen, on kaikkien kristittyjen varottava osallistumista  paavin 

jumalattomaan oppiin, pilkkaamisiin ja raakaan julmuuteen. Heidän pitää siis hyljätä 

ja kirota paavi kannattajineen vastakristuksen valtakuntana, niin kuin Kristus on 

käskenyt: ´Kavahtakaa vääriä profeettoja` (279). 

Loppujen lopuksi: siinähän (paavissa) on vain ilmetty perkele (254). 

Heidän on väistyttävä kauas paavista ja hänen kannattajistaan kuin vastakristuksen 

valtakunnasta ainakin ja ne kirottava (553). 

                                        


