
Huomioita Norjan materiaalista 
 

Lähtökohta oikea: Raamattu ja tunnustuskirjat kirkon perustana  

 kirkon oikea perusta tulee olla Jumalan sana ja siihen perustuvat luterilaiset tunnustuskirjat 

 herätysliikkeenä meidän tulee taistella Jumalan sanan ja tunnustuksen arvovallan puolesta maallistuvassa 

kirkossa 

Myös herätysli ikkeen tulee sitoutua tunnustuskirjoihin  

 jotta voimme arvostella kirkkoa tunnustuksesta poikkeamisesta, meidän tulee varmistaa, että 

herätysliikkeessämme opetetaan tunnustuskirjojen mukaan 

 olemmeko valmiita paneutumaan tosissaan tunnustuskirjoihin ja tarkastelemaan niiden rinnalla avoimin 

mielin esimerkiksi esikoislestadiolaista kasteopetusta ja seurakuntaoppia? 

Yhteyden etsiminen muiden kristill isten kirkkojen kanssa  ei ole väärin, jos sitä ei tehdä Sanan 

kustannuksella  

 Norjan materiaalissa lähdetään siitä, että jo luterilaisten oppikeskustelut katolilaisten ja anglikaanien kanssa 

on väärin 

 yhteyden etsimistä kristittyjen välillä ei voi pitää vääränä, jos siinä ei tingitä Jumalan sanan auktoriteetista 

Vaikka Porvoon sopimus ja Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista  ovat ongelmallisia, ne eivät 

kumoa tunnustuskirjoja  

 on tunnustettava, että mainituissa asiakirjoissa on monia asioita ilmaistu tarpeettoman epämääräisin ja 

ympäripyörein sanakääntein 

 kummassakaan asiakirjassa ei ole kuitenkaan kumottu tunnustuskirjoja; kirkon oppi perustuu edelleen 

virallisesti Raamattuun ja tunnustuskirjoihin (Kirkkojärjestys 1 §) ja näihin myös pappien tulee sitoutua 

pappislupauksessaan 

 yhteisessä julistuksessa vanhurskauttamisopista todettu oppituomioiden purku ei sekään kumoa 

tunnustuskirjoja: julistuksessa todetaan, että 1500-luvun oppituomiot eivät koske ”tässä julistuksessa 

esitettyä oppia”; tunnustuskirjojen oppituomiot ovat siis voimassa siltä osin kuin joku opettaa niiden 

tuomitseman opin mukaisesti 

 yhteinen julistus laadittiin suuren ekumeenisen optimismin vallitessa eikä se ole saanut varauksetonta 

hyväksyntää kummankaan osapuolen taholta vaan prosessi on jäänyt ilmaan leijumaan; katolilaisten 

vaatimuksesta julistukseen lisättiin katoliselle opille luovuttamattomia korostuksia sisältävä lisäliite (annex), 

jota ei ole koskaan edes käsitelty kirkossamme; julistuksella ei myöskään ole minkäänlaista kirkko-

oikeudellista asemaa 

Sakramenttien omiin käsiin ottaminen ei olisi tunnustuskirjojen eikä Suomen kirkkojärjestyksen 

mukaista 

 tunnustuskirjojen mukaan uskon saamiseksi kirkkoon on asetettu evankeliumin opettamisen ja 

sakramenttien jakamisen palveluvirka (Augsburgin tunnustus V uskonkohta); kirkossa ei saa toimittaa 

sakramentteja ilman asianmukaista kutsumista eli ordinaatiota (Augsburgin tunnustus XIV uskonkohta) 

 sakramenttien toimittaminen virkaan vihkimättömien maallikkosaarnaajien toimesta ei olisi 

tunnustuskirjojen mukaista 

 niin kauan kuin olemme kirkon jäseniä, kirkkojärjestys sitoo meitä, ja toisin kuin Norjassa, Suomessa 

kirkkojärjestys ei mahdollista maallikoiden toimittamia sakramentteja kuin poikkeuksellisesti hätätilanteessa 




















