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       (nettikuva)   
MARTTI LUTHER  
10.11.1483 – 18.2.1546  

Teh.V. Hotti 
 
13. ROOMAN KIRKON HARHAOPIT 

16)  Ehtoollinen 

 

              (nettikuva) 

”Kun  Kristus on läsnä myös extra usum, tämä merkitsee, että Kristus on 

alttarin sakramentissa substantiaalisesti kirkon keskellä; ehtoollisaineet 

tulevat palvonnan kohteiksi. Mutta lisäksi: tämä sanomaton asia on 

saatettu riippuvaksi papista, joka konsekraatiossa saa aikaan, että Kristus 

asettuu ehtoollisaineisiin” (Osmo Tiililä, Kristilliset kirkot ja muut 

yhteisöt, s.152). 

”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus 

Kristus sanoo: Tehkää parannus jne., niin 

hän tahtoo, että uskovaisen koko elämä on 

oleva parannusta” (Luther, 1. teesi, 1517). 

 

”Sakramenttiin liittyy ns. transsubstantiaatio, 

1. leivän ja viinin muuttuminen Kristuksen ruu-

miiksi ja vereksi, mikä tapahtuu konsekraatios-

sa papin juhlallisesti lukiessa kirkon alttarilla 

asetussanat. Ehtoollisjumalanpalvelus on mes-

su-uhri, Kristuksen Golgatalla suorittaman uh-

rin uudistuvaa representaatiota” NETTI 
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”Maria on yhden kerran toimittanut jumalallisen lapsen maailmaan … 

Pappi ei tee tätä vain kerran, vaan sata ja tuhat kertaa, niin usein kuin 

hän toimittaa pyhän toimituksen” (emt. s.152). 

”Rooman kirkolle ominainen piirre alttarin sakramentissa on vielä kalkin 

jakamisen kieltäminen ehtoollisvieraille, olivatpa nämä vaikka klerukseen-

kin kuuluvia. Vain jakaja itse nauttii sekä leivän että kalkin” (157). 

”Kristuksen katsotaan olevan ihmisessä kunnes leipä ja viini ovat 

ruumiissa täydellisesti tulleet hyväksi käytetyiksi” (158). 

17) Papiksivihkimys 

 

               (nettikuva) 

 

 

18) Pappi Kristuksen sijaisena 

 

           (nettikuva) 

”Näin suoritettu vihkimys välittää vihittävään ka-
toamattoman luonteen, character indelebilis. Hä-
nessä on sen nojalla pyhä ominaisuus, olipa hän it-
se muuten minkälainen tahansa --- he edustavat 
jumalallisia voimia maan päällä … vain heillä on 
sakramenttien hallinta … Pappien hautapaikkakin 
on, mikäli mahdollista, erotettava maallikoiden 
hautapaikasta …Character indelebilis on lähtemä-
tön, niin että vaikka pappi luopuisi uskostaankin, 
hän ei sitä menetä. Se pysyy helvetissäkin … Kun 
vihkimys saadaan aikaisemmin oikein vihityltä 
piispalta, joka sen taas on oikeassa järjestyksessä 
saanut edeltäjiltään, katsotaan papeuden juon-
tuvan aina apostoleista asti yhtäjaksoisena 
sarjana (succesio apostolica)” (167). 

”Ei hän kasta, vaan Kristus kastaa 

hänen kauttaan … Kun katolinen pappi 

julistaa Jumalan sanaa, saarnaa Kristus 

itse hänen kauttaan” (168). 
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19) Avioliitto 

 
                  (nettikuva)       
 
20) Kirkko-oppi 
 

 
                     (nettikuva) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Avioliitto korotetaan toisaalla sakramentiksi ja 

toisaalla pidetään kuitenkin parempana ja au-

tuaampana elää neitseenä tai selibaatissa … Häijy 

arvostelija voisi huomauttaa, että avioliit-to on 

siis Kristuksen asettama ja siunaama sakra-

mentti, josta on paras pysyä erillään”  (170). 

”Rooman kirkko on kyllä ”ainoa autuuttava” 

kirkko, mutta silti on sanottava, että ”jos joku 

ilman omaa syytänsä on ulkopuolella katolis-

ta kirkkoa, mutta kuitenkin vilpitömästi etsii 

totuutta ja paraan tietonsa mukaan pitää 

käskyt, häneltä Jumala ei kiellä armoaan, että 

hän saa ainakin hengellisesti kuulua kirkkoon 

ja sen kautta saavuttaa iankaikkisen 

autuuden” (Pietkiewicz) (178). 

”Kirkko on näkyväinen yhteys, johon kuuluvat kaikki oikeauskoiset kristityt 

maan päällä yhden ainoan päämiehen, Rooman paavin ja häneen 

yhdistettyjen piispojen alaisina” (179). 

”vain Rooman kirkko on Kristuksen ainoa oikea kirkko. Mutta tällaisena se 

yksin on Pyhän Hengen johtama. Se taas merkitsee  juuri erehtymättömyyt-

tä … Muut kirkot eivät ole tässä tilassa, vaan niitä johtaa perkeleen henki” 

(182). 

”Mutta jos kirkko erehtyisi opissaan, velvoittaa Jumala kiroustuomion uhalla 

uskomaan erehdyksenkin jumalallisena totuutena” (182). 
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21) Erehtymätön paavi 
 

 
                    (nettikuva) 
 
 
22) Messu 
 
”Lähetyssaarnaajapioneeri on vieraalle mantereelle saavuttuaan, ketään 

vielä tapaamatta, kieltä osaamatta, oloihin tutustumatta pystyttänyt 

rannalle alttarin ja pitänyt messun. Tällä on Jumalan siunaus kutsuttu ko. 

maan ylle ja se samalla itse asiassa on otettu Rooman kirkon vaikutuspii-

riin. Messussa ei siis saarnalla enempää kuin opetuksellakaan ole kes-

keistä sijaa.  

Esimerkkejä opetuksen syrjäyttämisestä on kansajoukkojen kastaminen 

paloruiskulla Etelä-Amerikassa sikäläisen lähetystyön alkuaikoina” 

(192). 

 

                           

                                                             (nettikuva)                            

”paavi julistettiin erehtymättömäksi (1870). 

Paavi on tosin erehtymätön vain lausuessaan 

jotakin ex cathedra… 

Hän ei siis ole suinkaan synnitön ihmisenä 

eikä erehtymätön yleensä; … Olisiko paavin 

sana ex cathedra  silloinkin erehtymätön, jos 

hän asettuisi aikaisemmin totuudeksi 

julistettuja katsomuksia vastaan? … 

Korjattavissa oleva erehtymättömyys  

(korrigible infallibität) - se on taikasauva, 

jonka Vatikaanin kokous on antanut 

komentosauvaksi paavin käteen” (182,183). 


