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LUTERILAISUUDEN PERUSPILARIT IX                           

          

              (nettikuva)  

    MARTTI LUTHER  
10.11.1483 – 18.2.1546  

Teh.V. Hotti 
 
13. ROOMAN KIRKON HARHAOPIT 

 
                (nettikuva) 
 

1) Ex opere operato – oppi 

Tämä koskee SAKRAMENTTIOPPIA.  Sekä kaste että ehtoollinen vaikutta-

vat automaattisesti (tehtynä toimituksena). Tämä tuli kirkon opiksi 300 – 

luvulla, jolloin kristinusko tuli Rooman valtionuskonnoksi. Tämä oppi on 

vaikuttanut merkittävästi myös Suomen ev.lut. kirkon teologiaan. 

Rooman kirkon sakramenttiopin pohjanoteeraus lienee PALORUISKULLA 

KASTAMINEN. Se paljastaa selkeästi koko meiningin mielettömyyden! 

Koska luterilaisten silmät avautuvat paavin kirkon valheellisuuden 

suhteen? 

”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus 

sanoo: Tehkää parannus jne., niin hän tahtoo, että 

uskovaisen koko elämä on oleva parannusta” 

(Luther, 1. teesi, 1517). 

 

Franciscus on argentiinalainen katolisen 

kirkon paavi. Hänet valittiin paavi 

Benedictus XVI:n seuraajaksi 13. 

maaliskuuta 2013. Bergoglio toimi 

Buenos Airesin arkkipiispana vuodesta 

1998 paaviksi valitsemiseensa asti. 

Kardinaalin arvon hän sai vuonna 

2001. Wikipedia 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Franciscus_(paavi)
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2. Apostolinen sukcesio   

 

2) Apostolinen suksessio 

 
                      (nettikuva) 

3) Hierarkia 
”Hierarkia on asteittainen: ylimpänä paavi Kristuksen sijaisena, sitten 

alempi klerus, sitten vasta maallikot. Kansa on papistoon sidottu sakra-

menttikäytännön nojalla. Kukaan ei pelastu ilman sakramenttien välittä-

mää armoa, sakramentteja hoitavat hätäkatetta lukuunottamatta papit – 

siis papit ovat välttämättömiä ihmisten pelastumiselle. Papit puolestaan 

ovat riippuvaisia kättenpäällepanemisen välityksellä heille apostolisessa 

successiossa tulevasta siunauksesta” (Osmo Tiililä, Kristilliset kirkot ja 

muut yhteisöt, ss.118,119). 

4) Täysikasvuinen tammi 

Karl Adam, kirjoittaa: ”Me katolilaiset toteamme punastumatta, niin, me 

toteamme ylpeinä katolilaisuus ei ole suorastaan eikä joka suhteessa 

samaa kuin alkukristillisyys tai edes Kristuksen sanoma yhtä vähän kuin 

täysin kasvanut tammi on sama kuin tammenterho” (emt. s.116). 

5) Augustinus 

”Osasi esittää kirkon Jumalan valtakuntana, joka vaikutti taivaallisin voi-

min maallisten valtakuntien keskellä ja joka siitä syystä oli häviämätön” 

(118). 

 

Katolinen kirkko ON KASTANUT JOSSAKIN VAIHEESSA AFRIKASSA PALORUISKULLA suurin 
määrin mustia "kristityiksi", mutta en tiedä luterilaisten ainakaan VIELÄ NIIN TOIMINEEN. Esteitä 
siihen ei ymmärtääkseni OPIN PERUSTEELLA KUITENKAAN OLE. Tarvitsisi vain LUKEA NIITÄ 
SANOJA SEN PALORUISKUN JA VESISÄILIÖN YLLE. Luetaanhan niitä nykyisin RAKENNUSTEN 
JA RAKENNELMIENKIN YLLE SEKÄ PELLOILLE JA KARJALLE. Omalla paikkakunnallamme 
SUORITETTIIN PELLON SIUNAAMINEN HILJATTAIN. – NETTI. 

 

Apostolinen 

suksessio (myös sukkessio tai seuraanto) on 

joidenkin kristillisten kirkkojen oppi, jonka 

mukaan piispat, jotka ovat vihkineet 

nykyiset papit ja piispat, ovat itse saaneet 

vihkimyksensä aiemmilta piispoilta, jotka ovat 

saaneet vihkimyksensä aiemmilta piispoilta ja niin 

edelleen, niin että vihkimysten ketju 

ulottuisi alkukirkon apostoleihin saakka. NETTI  

https://fi.wikipedia.org/wiki/Kristinusko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tunnustuskunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Dogmi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Piispa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Pappi
https://fi.wikipedia.org/wiki/Alkukirkko
https://fi.wikipedia.org/wiki/Apostoli
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6) Ekklesia – kirkko 

 

 
                (nettikuva) 
 
7) Muut kirkot lahkoja 

”sen sijaan muut kirkot ovat sen mielestä enemmän tai vähemmän   

vähemmän lahkonluonteisia” (123). 

8) Oppiperusta 

”Yleisesti voisi sanoa Rooman kirkon lähteistä, että niitä on kaksi Pyhä 

Raamattu ja traditio. Mutta edellistä ei kukaan saa tulkita toisin kuin 

kirkko sitä tulkitsee … Täten ”kirkon ääni” on ensiarvoisen tärkeä” (128). 

Kirkon ääni on taas kiinteästi sidottu paavin edesottamuksiin! 

9) Apokryfikirjat 

”Apokryfikirjat antavat tukea Rooman kirkon erikoisopeille”  (130). 

10) Uskon sisältö 

”Katolisen kristityn on uskottava kaikki, mitä Jumala on ilmoittanut ja 

minkä katolinen kirkko uskottavaksi esittää, olipa se sitten Raamatussa 

tai ei” (132). 

”Hurskasta katolilaista tuskin mukään niin 

inspiroi  kuin juuri kirkko, sillä kirkko 

sisältää kaiken mitä hän ajassa ja 

iankaikkiuudessa pohjimmiltaan tarvitsee, 

se on hänen kaipaustensa tyydyttäjä, hänen 

rakkautensa kohde, hänen elämänsä, 

tehtävänsä, jopa hänen lopullinen 

päämääränsäkin kirkkaudessa, sillä ecclesia 

militans on muuttuva riemuitsevaksi 

seurakunnaksi, ecclesia triumphans” (122). 
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                        (nettikuva) 

11) Armo sakramentin kautta 

  

                 (nettikuva)       

 
          (nettikuva) 

 

12) Maria – dogmit 

 

Marian saastaton sikiäminen (1854). Marian taivaaseen ottaminen 
(1950). 

”Kun näet armo on donum, Jumala tekee 

ihmisen vanhurskaaksi armolahjallaan, 

hyperfyysisesti ihmisen uudistavalla 

armolla, joka tähän vuodatetaan 

sakramenttien välityksellä”  (134). 

NETTIKUVA 

 

Maria oli ensimmäisellä vuosisadalla elänyt 

juutalainen nainen ja Jeesuksen äiti. 

Raamatun evankeliumien mukaan Mariaa ei 

hedelmöittänyt mies vaan Pyhä Henki. Myös 

Koraani ilmoittaa Jeesuksen syntyneen 

neitseestä. Maria oli Raamatun mukaan 

naimisissa Joosefin kanssa. Wikipedia 

”kun Vatikaanin kokous v.1870 

julisti kristikunnalle dogmin paa-

vin erehtymättömyydestä, on siis 

uskon lopullinen sisältö riippuvai-

nen juuri hänestä” (132). 

 

Jeesuksen sydämen kultti ”Tämä juontaa juurensa erään nun-

nan v.1675 saamasta ilmestyksestä, missä hän näki Jeesuk-

sen sydämen tulisella valtaistuimella orjantappurain ympä-

röimänä ja ristin sen yläpuolella, ja ymmärsi, että tätä sy-

däntä oli erityisesti palvottava, koska se oli Jeesuksen rak-

kauden varsinainen asumasija… Sydän ei tässä kultissa suin-

kaan ole vain rakkauden symboli, vaan aivan reaalinen 

palvonnan kohde”  (194). 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Maria_(Jeesuksen_%C3%A4iti)
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”Marian ja pyhimysten avuksihuutaminen on sen takia suositeltavaa, että 

heillä on oikeus tulla kuulluiksi heidän suuren pyhyytensä nojalla, 

suurempi oikeus kuin muilla ihmisillä” (135). 

”Maria on kahdessa merkityksessä meidän välittäjämme: 1. Hän synnytti 

Vapahtajan; 2. Hänen taivaaseen ottamisensa jälkeen ei ihmisten osaksi 

tule mitään armoa ilman hänen esirukoustaan. Marian välittäjäasemaa 

ei tule käsittää Kristuksen välittäjätyön lisäykseksi; se on sen osa … Liguo-

rin mukaan on vaikeata pelastua Kristuksen, mutta helppoa Marian 

avulla  (Heller)” (135). 

13) Vanhurskauttaminen 

 

  
                     (nettikuva) 

 

”Rooma ei voi siis hyväksyä evankelista käsitystä vanhurskauttamisesta 

…, joka merkitsee aseman muutosta Jumalaan nähden” (145). 

”Vanhurskauttamisoppiin liittyy mitä läheisimmin oppi sakramenteista, 

sillä gratia infusa vuodatetaan ihmiseen juuri sakrmenteissa … Kukaan ei 

voi tulla armosta osalliseksi olematta kirkon hoidossa. Mutta tämä ei ole 

katolilaiselle vain kylmää toteamista. Niin kuin pelastusoppi huipistuu 

sakramenttioppiin, niin itse kristillinen elämäkin sakramenttien 

vastaanottamiseen. Tässä sykähtää hurskaan katolilaisen sydän, sillä juuri 

tässä hän näkee omalta kannaltaan Jumalan suuren pelastusrakkauden” 

(146). 

Vanhurskas = Jumalan vaa`ssa kestävä. ”Ja 

tämä on hänen nimensä, jolla häntä 

kutsutaan: 'Herra on meidän 

vanhurskautemme' (Jer.23:6). 

”Tekel: sinut on vaa'alla punnittu ja 

köykäiseksi havaittu. Peres: sinun valtakuntasi 

on pirstottu ja annettu meedialaisille ja 

persialaisille” Dan.5:27,28). 

 



                                                                                                                                                                                      6 
 

14) Pelastusvarmuus 

”Roomalainen pelastusoppi ei tuo ehdotonta pelastusvarmuutta … 

”Jokaisen kristityn on vaellettava elämänsä pelossa” (143). 

15) Sakramentit 

 

 
           (nettikuva) 
 
”Tridentin kokous kiroaa ajatuksen, että vanhurskauttaminen voitaisiin 

saavuttaa ilman sakramentteja ja lausuu, että kaikki todellinen vanhurs-

kaus lisääntyy  ja kadotettu vanhurskaus saavutetaan uudelleen sakra-

menttien välityksellä (D 844 ss.). Mihin siis jää Jumalan sana. Se on kyllä 

välttämätön valmistamassa ihmisiä sakrtamenttien siunausta vastaanot-

tamaan, mutta tällaisena sille annetaan nimenomaan totenapitämisen 

puitteet: on uskottava, mitä sakramenteista opetetaan, Sana ei siis ole ar-

monvälikappale sakramenttien rinnalla, vaan niiden alle alistettuna” 

(146). 

Sakramenttien oikea käytäntö edellyttää, että ne jaetaan rite, so.että ja-

kaja, minister sacramenti, on kirkon tähän tehtävään valtuuttama ja että 

hän sen suorittaa ohjeiden mukaisesti. Tällaisina sakramentit vaikuttavat 

ex opere operato, jakajan kelvollisuudesta riippumatta … Nauttijaltakaan 

sakramentti ei edellytä roomalaisen käsityksen mukaan sellaista uskoa, 

fides specialis, jota evankeliasella taholla pidetään välttämättömänä. 

(146, 147). 

”Sakramentti vaikuttaa omalla voimallaan. 

Ihmisen on kuitenkin oltava vapaa 

kuolemansynneistä – esim. p. ehtoolliselle ei 

kuolemansynnin tehnyt saa mennä ilman 

ripittäytymistä – ja että hänen tulee valmistautua 

sakramentin vastaanottamiseen  (lapsikaste 

luonnollisesti tekee poikkeuksen)” (147) 


