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Alkusana

Tämä vihkonen noudattaa kokoonpanoltaan apostolista uskontunnustusta, ja sitä 

voidaan käyttää sekä koulu- että yksityisopetuksessa. Valmistauduttaessa 

ylioppilastutkintoon vihkosen sisältöä voitaneen käyttää kristinopin 

kertauskurssina. Paitsi uskonoppia käsittelemme myöskin uskonelämän tärkeimpiä

kohtia Jeesuksen elämän ja kirkkovuoden yhteydessä. Vasta opin mukainen elämä 

nimittäin antaa oikean näkemyksen itse opista. "Se joka tekee totuuden tulee 

valkeuteen" (Joh. 3: 21).

Ei-katolilaiset, jotka lukevat tätä vihkosta, voivat mieluimmin aloittaa kohdista 29-

39. Kirkkoon tultaessa ei tie ole sellainen, että kunkin yksityisen opinkappaleen 

kohdalla kysytään: Voinko uskoa tämän? Ensiksi on vakuuttauduttava siitä, että 

Kirkko tänäänkin välittää meille evankeliumin totuudet ja armonvälikappaleet, 

eikä ainoastaan puolinaisesti kuten ei-katolilaiset yhteisöt, vaan kokonaan, s.o. 

kaikki totuudet ja armonvälikappaleet elävänä orgaanisena kokonaisuutena. Vasta 

sitten, kun tästä on päästy varmuuteen, tullaan kysymykseen: mitä Kirkko opettaa 

yksityiskohdissa?

Jos epäilykset vaivaavat Sinua, lue uskollisesti Isä meidän ja muista, että suurin osa 

kaikista epäilyksistä johtuu pelkästään tietämättömyydestä. Vaikeudet Kirkon opin

ymmärtämisessä on periaatteessa voitettu, kun on käsitetty, että Jumala on 

olemassa ja että hänessä ja hänen valtakunnassaan on paljon sellaista, mitä ihminen

omasta voimastaan, oman rajoitetun ymmärryksensä avulla, ei pysty käsittämään: 

ihminenhän ymmärtää vain vaivoin näkyväistäkin maailmaa. "Sellainen Jumala 

joka ymmärretaan ei ole Jumala" (Athanasios). On myöskin käsitettävä, ettei ole 

järjenvastaista uskoa ehdottomasti luotettavien todistajien lausuntoon 

korkeammista totuuksista, ja että sen Kirkon, joka välittää maailmalle Kristuksen 

sanomaa, täytyy olla julistuksessaan erehtymätön, samoin kuin Kristus oli ja on. 

"Minä olen tie, totuus ja elämä" (Joh. 14: 6).
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Elämän tarkoitus

1. Olemme maailmassa oppiaksemme tuntemaan Jumalan, rakastamaan ja 

palvelemaan häntä ja siten pääsemään taivaaseen.

Kristuksen Kirkko näyttää tietä Jumalan luokse uskonopin välityksellä. "Elävän 

Jumalan Kirkko on totuuden pylväs ja perustus" (I Tim. 3: 15). Uskonoppi sisältää 

sen, mitä Jumala on ilmoittanut patriarkkojen ja profeettojen, Jeesuksen Kristuksen 

ja hänen apostoliensa kautta.

Ateismi on luonnonvastainen, sillä jokainen ihminen, pakanakin, voi omantuntonsa ja näkyväisen 
maailman tarkastelun avulla, vaikka ei olisi kuullut mitään kristinuskosta, tulla tuntemaan 
velvollisuutensa uskoa persoonalliseen Jumalaan, palvoa häntä ja totella hänen käskyjään (Room. 
1: 20). Jotta kaikki täysin varmasti, helpommin ja ilman erehtymisen mahdollisuutta voisivat oppia
tuntemaan Jumalan ja ennen kaikkea saada tietoja hänen sisäisestä olemuksestaan, hänen 
yliluonnollisista totuuksistaan ja armolahjoistaan, on tarpeen yliluonnollinen ilmoitus. "Kukaan ei 
ole koskaan nähnyt Jumalaa; ainoa Poika, joka on Isän rinnalla, on ilmoittanut hänet" (Joh. 1: 18).

2. Kristityiksi tullaan vastaanottamalla kasteen sakramentti, joka on Kirkon ovi. 

Ilman kastetta ei ole kristinuskoa.

"Ellei ihminen synny uudelleen vedestä ja Pyhästä Hengestä, hän ei voi tulla 

Jumalan valtakuntaan" (Joh. 3: 5). Lähemmin kasteesta kohdassa 26.

Kasteen suorittamiseen liittyy alkukirkosta lähtien mm. ristinmerkki – pappi sanoo 

aloittaessaan kastetoimituksen: "Ota ristin merkki otsaasi ja sydämeesi" – sekä 

Apostolisen uskontunnustuksen ja Isä meidän -rukouksen lukeminen. Ne kuuluvat

kristityn välttämättömiin varustuksiin elämää varten.

3. Ristinmerkillä tunnustamme uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan ja 

ristiinnaulittuun Kristukseen.
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Ristinmerkki on tärkeä toimitus kristinuskossa. Uskonnolliset seremoniat eivät ole 

maagisia taikamenoja, vaan merkkejä korkeammasta todellisuudesta ja ilmaisuja 

ihmisen luottamuksesta Jumalaan. Niillä on suuri merkitys uskonelämälle, sillä 

pyhät merkit auttavat terveellä ja aidosti inhimillisellä tavalla lujittamaan hurskasta

mielenlaatua. Ruumiinkin tulee palvella Jumalaa. Kristus käytti usein opettaessaan 

kansaa ulkonaisia vertauskuvallisia merkkejä. – Kun katolilaiset käyttävät 

vihkivettä kirkkoon tullessaan, kotona aamuisin ja iltaisin, matkalle lähtiessään jne., 

ei se lainkaan merkitse taikauskoisuutta. Päinvastoin, mitä korkeammalle tasolle 

ihmisen uskonelämä on kehittynyt, sitä suuremmassa arvossa hän pitää Kirkon 

vihkimiä esineitä ja sitä siunausta, jonka ne tuottavat sielulle ja ruumiille.

Kolmiyhteinen Jumala – Kaikkeuden Luoja

4. Kolminaisuudella tarkoitetaan Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä: yhtä Jumalaa 

kolmessa persoonassa (Matt. 28: 19).

Jumalan Poika on yhtä suuressa määrin Jumala kuin Isäkin, "samaa olemusta Isän 

kanssa", yhtä ikuinen ja kaikkivaltias kuin hän, ei siis vähemmän tärkeä persoona. 

Samaten Pyhä Henki, joka käy ulos Isästä ja Pojasta, on "samaa olemusta" kuin Isä 

ja Poika. – Jumala ei ole vähitellen kehittymällä tullut kolmiyhteiseksi, vaan on sitä 

ikuisuudesta saakka. Poika on Sana, s.o. Isän ääretön ajatus. Henki on ääretön 

rakkaus Isän ja Sanan välillä.

Kolminaisuuden juhlaa vietetään helluntain jälkeisenä sunnuntaina. Messurukouksia 
Kolminaisuudelle ovat Kyrie, Gloria, Sanctus ja koko Canon-rukous.

Usko persoonalliseen Jumalaan tulee todelliseksi ja elin voimaiseksi vasta silloin kun se käsittää 
kolmipersoonaisen Jumalan. Uskonelämä ja rukous saavat siten tyhjentymättömiä 
kehitysmahdollisuuksia. Tätä valaisee varsinkin kristillisen mystiikan historia. Esim. 
muhamettilainen mystiikka parhaimmillaankin tuntuu köyhältä verrattuna siihen, mitä 
kristinusko uskollaan Kolminaisuuteen on saanut aikaan ja yhä saa. Vielä selvemmin tämä 
ilmenee, jos kristinuskoa verrataan buddhalaisuuteen, teosofiaan tms.
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5. Jumala on luonut kaiken: enkelit, maailmankaikkeuden ja ihmisen.

"Alussa Jumala loi taivaan ja maan" (I Moos. 1: 1). Luomiskertomus on Jumalan sanaa. Se kuvaa 
maailman syntyä, mutta ei tieteellisen tarkasti, vaan oman aikansa kansanomaisessa muodossa. Se 
sisältää useita vertauskuvallisia piirteitä, esim. että Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä, mutta 
myös historiallisia tosiasioita, esim. että Jumala on luonut koko maailmankaikkeuden. Kirkon 
tehtäviin kuuluu viime kädessä ratkaista, mikä Jumalan sanassa on vertauskuvallista ja mikä 
historiallista. Tietämättömyys Kirkon opista on syynä usein juuri luomiskertomusta koskeviin 
epäilyksiin. Kirkko ei ole koskaan määritellyt uskonkappaleeksi (katso kohtaa 32) sitä, että Jumala 
loi maailman kuudessa päivässä, että aurinko kiertää maata, että biologian koko kehitysoppi on 
vastoin uskoa, että maailman luomisesta Kristuksen syntymään oli kulunut 4000 vuotta; 
ihmiskunnan ja ennen kaikkea maapallon ikähän on paljon suurempi. Katso myös kohtia 6 ja 7.

6. Ihmisellä on kuolematon sielu, jolla on ymmärrys ja vapaa tahto. Täten hän on

Jumalan, kuolemattoman Hengen, kuva. "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, 

olemaan meidän kaltaisemme" (I Moos. 1: 26).

Oppi siitä, että Jumala on tyhjästä luonut maailman kaikkeuden, jättää mahdollisuuden 
kehitykselle avoimeksi ja on sopusoinnussa sen kanssa, mitä tiede on varmuudella saanut selville.

Kun otamme huomioon, miten usein olettamuksia on yliarvioitu ja miten lyhytikäisiä monet 
"tieteelliset totuudet" ovat olleet, ymmärrämme Kirkon pidättyvän asenteen. Raamattu ei sano 
mitään siitä, luotiinko ihmisruumis "maan tomusta" (I Moos. 2: 7) yhtäkkiä vai pitkällisen 
kehityksen kautta. Joka tapauksessa maan tomusta muovailtu ruumis tuli todelliseksi ihmiseksi 
vasta siten, että Jumala loi tyhjästä elävän sielun ja elävöitti sillä ruumiin. Tämä ensimmäinen 
ihminen on kaikkien nyt elävien ihmisten kantaisä. Ihminen on siis syntynyt erityisen 
luomistapahtuman kautta, ja Jumala luo vieläkin sielun erikseen jokaiseen ihmiseen, joka tulee 
maailmaan.

Ihmissielu ja eläinten elämänprinsiippi eivät ole ainoastaan kehitysasteeltaan erilaisia, vaan ne 
ovat kokonaan eri lajia. Tämä näkyy mm. suoritusten erilaisuudesta. Eläimet seuraavat vaistojaan 
eikä niillä ole mitään moraalista vastuuta, kun taas ihmisellä on ymmärrys ja vapaa tahto, ja hän 
on vastuussa teoistaan. Ajatuksensa, kielensä, määrätietoisuutensa, tieteellisen tutkimuksensa ja 
moninaisen kulttuurikehityksensä kautta, tiedoillaan korkeammista, näkymättömistä yhteyksistä 
ja varsinkin Jumala-aatteellaan hän ylittää ehdottomasti kaiken, minkä eläimet voivat koskaan 
saada aikaan.

Jumalan kaitselmus valvoo maailmaa, ennen kaikkea ihmistä. Jokaisella ihmisellä 

on suojelusenkeli (Matt. 18:10; Hebr. 1:14). Enkeleitä ei saa käsittää taruolennoiksi. 
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Lukemattomista Vanhan ja Uuden testamentin kohdista, varsinkin Kristuksen 

sanoista, ilmenee, että enkeleitä on olemassa, että hyvät enkelit auttavat ihmistä, 

että pahat houkuttelevat häntä syntiin ja tahtovat vahingoittaa hänen ruumistaan ja

sieluaan.

7. Kaikki mitä Jumala loi oli hyvää, mutta Aatamin syntiinlankeemuksessa synti 

tuli maailmaan ja sen mukana paha himo, kärsimys ja kuolema.

Perisynti on se synti, joka Aatamin ja Eevan perintönä tulee jokaiseen ihmiseen. Tridentin 
kirkolliskokouksen mukaan, joka on täsmentänyt tätä koskevaa perinteellistä oppia useilla 
määritelmillä, perisynti merkitsee erästä konkreettista puutetta: Jumalan tahdon mukaan ihmisellä
pitäisi olla pyhittävä armo, mutta hänellä ei sitä ole. Tämä koskee niin hyvin kantavanhempia kuin
heidän jälkeläisiään, vaikka heidän syyllisyytensä ja vastuunsa ei olekaan yhtä suuri. 
Kirkolliskokouksen perisyntiä koskevassa päätöksessä ei viitata luomiskertomuksen sanaan, että 
Aatami ja Eeva söivät kiellettyä hedelmää, vaan Paavalin tekstiin (Room. 5: 12): "Yhden ihmisen 
kautta synti on tullut maailmaan ja synnin kautta kuolema." Siitä, mikä kantavanhempien syntinen
teko oli, ei ole mitään yhtenäistä käsitystä; Kirkko ei ole koskaan antanut siitä virallista lausuntoa. 
– Ihmissuvun yhteistä alkuperää, joka on edellytyksenä opille perisynnistä, ei kiellä se tosiasia, että
jo vanhimmissa tähän saakka tavatuissa ihmislöydöissä on rotueroja. Opinkappaleeseen kuuluu, 
että kaikki nyt elävät ihmiset polveutuvat Aatamista ja Eevasta, että Aatami ja Eeva luotiin 
kuolemattomiksi ja varustettiin pyhittävällä armolla, että he paholaisen kiusauksen seurauksena 
rikkoivat Jumalan paratiisissa antaman käskyn, että heidän syntinsä siirtyy perintönä kaikille 
heidän jälkeläisilleen ja että lupaus Vapahtajasta annettiin heti syntiinlankeemuksen jälkeen. Nämä
Jumalan ilmoittamat tosiasiat ovat tapahtuneet niin kauan sitten, ettei historia eivätkä 
luonnontieteet pysty niistä mitään todistamaan tai kumoamaan.

Jos joku kieltää Jumalan, hän ei vahingoita Jumalaa, vaan tuhoaa itsensä; jos joku 

pilkkaa Jumalaa, hän pilkkaa itseään. (S. Kierkegaard).

On suurta ajatella vapaasti, mutta suurempaa ajatella oikein. (Lauselma Uppsalan 

yliopiston sisäänkäytävässä.)

Jeesus Kristus – totinen Jumala ja totinen ihminen

8. Jeesus Kristus on Kolminaisuuden toinen persoona, Jumalan Poika, joka on 

tullut ihmiseksi ja vapahtanut maailman.
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Jumalan Poika ei ihmiseksi tultuaan lakannut olemasta Jumala, vaan hän on 

ikuisesti totinen Jumala ja totinen ihminen, Jumal-ihminen. Hänessä on yksi 

persoona, mutta kaksi luontoa, jumalallinen ja inhimillinen. Ihmisenä hänellä ei ole 

ainoastaan ihmisruumis, vaan myös inhimillinen sielu. Jeesus Kristus on sama 

eilen, tänään ja iäisesti" (Hebr. 13: 8).

9. Kristuksen omista sanoista sekä lisäksi Isän, apostolien ja Kirkon 

todistuksesta tiedämme, että hän on totinen Jumala.

Isä todisti Kristusta kastettaessa Jordan-virralla ja hänen kirkastuessaan Taborin 

vuorella: "Tämä on rakas Poikani, johon olen mieltynyt."

Kristus itse todisti: "Isä ja minä olemme yhtä." "Kaikkien pitää kunnioittaa Poikaa 

niin kuin he kunnioittavat Isää" (Joh. 10: 30; 5: 23). Monilla ihmeteoillaan, pyhällä 

elämällään ja ylösnousemuksellaan hän osoitti sanojensa todenperäisyyden.

Apostolit todistivat: "Alussa oli Sana ja Sana oli Jumalan luona ja Sana oli Jumala" 

(Joh. 1: 1). Jeesus on "Jumala, suuresti ylistetty iäisesti" (Room. 9: 5). "Tiedämme, 

että Jumalan Poika on tullut; hän on totinen Jumala ja iäinen elämä" (1 Joh. 5: 20).

Kirkko todistaa: Jeesus Kristus on Jumala Jumalasta, valo valosta, totinen Jumala 

totisesta Jumalasta, samaa olemusta kuin Isä, syntynyt eikä tehty" 

(kirkolliskokoukset Nikeassa 325 ja Konstantinopolissa 381. Niiden 

uskontunnustus luetaan yhä vielä messun Credossa.). 

Kristus ei siis ole vain suuri uskonnollinen persoonallisuus tai Jumalan ilmestys ihmisille, 
niin kuin esim. arkkienkeli Gabriel oli Nasaretissa jumalallinen ilmestys Marialle, vaan 
Kristus on yksin hänelle kuuluvalla tavalla Jumalan Poika ja itse persoonallisesti Jumala. 
Siksi hänen elämällään ja kuolemallaan on ääretön arvo, siksi palvomme häntä, s.o. 
tunnustamme hänet Luojaksemme ja Herraksemme. Ulkonainen merkki tästä palvomisesta
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on polvistuminen kirkossa. Myöskin Kristuksen ruumis ja sielu ovat palvomisen arvoisia, 
sillä niiden kunnioittaminen kohdistuu Jumal-ihmisen persoonaan.

IHS ovat Jeesuksen nimen ensimmäiset kirjaimet, kun nimi kirjoitetaan suurin kreikkalaisin
kirjaimin IHSOUS.

10. Syntymällä Betlehemissä Kristus astui ihmiskunnan historiaan, ja hänestä 

tuli "aikojen täyttymys" (Gal. 4: 4; Ef. 1: 10). Hänen syntymäjuhlaansa vietetään 

vuosittain joulupäivänä. Hänen mukaansa maailmanhistoria jaetaan aikaan 

ennen ja jälkeen Kristuksen syntymän.

Joulua edeltävät neljä adventtiviikkoa, jotka ovat rukouksen ja katumuksen aikaa, 

ja sitä seuraavat uudenvuodenpäivä ja loppiainen. Ilmestymällä ltämaitten viisaille 

Jeesus osoittaa, että hän on kaikkien kansojen Vapahtaja. Kynttilänpäivä, 2. 

helmikuuta, on 40. päivä joulusta lukien. Silloin vihitään alttarikynttilät koko 

vuotta varten. Messukasukan väri on adventtina sinipunainen, jouluna valkoinen ja

sunnuntaisin tammikuun 13. päivän jälkeen vihreä.

11. Neitsyt Mariaa ei palvota, mutta häntä kunnioitetaan enemmän kuin ketään 

enkeliä tai pyhimystä, koska hän on Jumalan äiti.

Kirkkolain määräämät Marian-juhlat ovat 8. joulukuuta, Marian tahraton 

sikiäminen (hän on Immaculata, siinnyt ilman perisyntiä), ja 15. elokuuta, Marian 

taivaaseenottaminen. Angelus-rukous muistuttaa aamuisin, keskipäivisin ja iltaisin 

kellojen soidessa enkeli Gabrielin sanomasta Nasaretissa: "Terve, Maria, sinä 

armolla täytetty; Herra on sinun kanssasi", ja Marian vastauksesta: "Katso, olen 

Herran palvelijatar; tapahtukoon minulle sanasi mukaan". – "Ja Sana tuli lihaksi ja 

asui keskellämme."

Maria on todella Jumalan äiti. Tietystikään Kristuksen jumalallinen luonto ei ollut hänestä 
lähtöisin, vaan ainoastaan hänen inhimillinen luontonsa, mutta se persoona, jonka Maria 
on synnyttänyt, on Jumala. Kristuksen äitinä Marialla on läheinen suhde myöskin 
Kirkkoon, Kristuksen mystilliseen ruumiiseen, ja kirkkohistoria osoittaakin, että oikein 
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käsitetty hartaus Mariaa kohtaan suojaa uskoa Kristukseen ja Kirkkoon. Ne kolme 
armolahjaa, jotka Maria Jumalan äitinä on Raamatun ja perimätiedon (katso kohtaa 32) 
mukaan saanut, muodostavat sisäisen kokonaisuuden, ja ne on yhdistetty dogmaksi 1. 
marraskuuta 1950: "Maria, ilman perisyntiä siinnyt Jumalan synnyttäjätär, joka on aina 
pysynyt neitseenä, on maallisen elämänsä jälkeen otettu ruumiineen ja sieluineen taivaan 
kirkkauteen." Perimätieto nojautuu tässä moniin Raamatun sanoihin ja vertauskuviin, 
varsinkin Matt. 1: 18-25; Luuk. 1: 28-38, 46-55; I Moos. 3: 15. Nämä tekstit puhuvat Marian 
täydellisestä yhteydestä Pojan kanssa tämän voitossa ja kaikissa elämänvaiheissa sekä 
armon täyteydestä Mariassa, t.s. siitä, että vapahtava armo on Jeesuksen äidissä jo saanut 
aikaan kaiken sen, minkä se kerran ikuisuudessa on saava aikaan kaikissa lunastetuissa. 
Maria on ensimmäinen sekä sielultaan, että ruumiiltaan täysin vapahdettu ihminen.

12. Pyhä Joosef oli Jeesuksen kasvatusisä. Sisaruksia Jeesuksella ei ollut; hänen 

veljillään tarkoitetaan Raamatussa seemiläisen kielenkäytön mukaan hänen 

sukulaisiaan.

Jeesuksen veljiä koskevassa pulmallisessa kysymyksessä ei riitä vetoaminen yksityisiin 
raamatunkohtiin. Koko monimutkaisen tekstiaineiston ennakkoluuloton tarkastelu osoittaa
varmuudella: 1) täysin raamatullisesti ei voida todistaa Jeesuksella olleen sisaruksia, 2) 
muutamien "Herran veljien" isä tai äiti tunnetaan vieläpä nimeltäkin, mutta nimet eivät 
olleet Joosef ja Maria, 3) Jeesus syntyi maailmaan neitseestä. Tämä historiassa 
ainutlaatuinen tosiasia on Raamatun mukaan niin läheisessä yhteydessä Vapahtajan 
persoonaan ja työhön, että hänen, joka väittää neitseenä synnyttäneen Marian, Pyhän 
Hengen välikappaleen Jeesuksen syntymisessä, saaneen jälkeen päin lapsia myöskin 
Joosefin kanssa, on vahvistettava väitteensä yksiselitteisin raamatunkohdin. Mutta sellaisia 
raamatunkohtia ei ole. On kuvaavaa, että ne, jotka väittävät Jeesuksella olleen sisaruksia, 
ovat tavallisesti samoja henkilöitä kuin ne, jotka eivät löydä Raamatusta mitään todisteita 
Kristuksen jumaluudesta ja jotka pitävät enkelin ilmoitusta Marialle ratkaisevilta 
kohdiltaan legendana. Jeesus on Isän ainosyntyinen Poika, samaten myöskin pyhän 
Neitsyen ainoa poika, kuten kohdan Mark. 6: 3 alkuteksti osoittaa. – Gal. 1: 19 kuuluu 
suomeksi: "Mutta en nähnyt ketään muuta apostoleista kuin Jaakobin, Herran veljen". 
Tämä apostoli Jaakob oli Matt. 10: 3 mukaan Alfeuksen poika. 

Pyhä perhe, jonka muodostivat Jeesus, Maria ja Joosef, ei ollut perhe sanan 

tavallisessa merkityksessä, mutta se on kuitenkin Kaitselmuksen kaikille perheille  

antama esikuva, yhteisen uskonelämän perikuva. Niitä kallisarvoisia hyveitä, joilla 

nämä pyhät henkilöt ovat pyhittäneet arkipäivän ja kotielämän, nimittäin uskoa, 

rakkautta, työteliäisyyttä, tyytyväisyyttä, kuuliaisuutta ja uhrautuvaisuutta, 

tarvitaan erikoisesti nykyään, kun perhe-elämä uhkaa höltyä ja kun auktoriteettia ja
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kuuliaisuutta ei enää pidetä arvossa. – Pyhän perheen juhlaa vietetään loppiaisen 

jälkeisenä sunnuntaina.

Jeesus Kristus – opettajamme ja esikuvamme

13. Jeesuksen julkinen toiminta alkoi hänen kasteestaan Jordanvirrassa. Silloin 

pyhä Kolminaisuus ilmoitti itsensä. Kasteen jälkeen Jeesus paastosi erämaassa 

40 päivää.

14. Oleskeltuaan erämaassa Jeesus kulki ympäriinsä Pyhässä maassa, opetti kansaa 

ja teki monia ihmetöitä. Hän valitsi apostolinsa sekä näiden johtoon Pietarin ja 

valmisteli siten Kirkon perustamista.

Jeesuksen tärkeimmät puheet ja sanat ovat: vuorisaarna (Matt. 5–7), useat 

vertaukset Jumalan valtakunnas ta, hänen sanansa Kirkosta Pietari-kalliolla (Matt. 

16: 18, 19); Joh. 21: 15-18), puhe ehtoollissalissa (Joh. 14-17) sekä sanat, joilla hän 

asetti pyhät sakramentit (katso lähemmin sakramentteja käsitteleviä kohtia).

15. Kristus teki ensimmäisen ihmetyönsä Galilean Kaanaassa, missä hän eräissä 

häissä muutti veden viiniksi.

Jumala on perustanut avioliiton paratiisissa ja Kristus on korottanut sen pyhäksi 

sakramentiksi. Sen ominaisuuksia ovat Uuden testamentin mukaan, että se on yksi 

(ei moniavioisuutta) ja purkamaton (ei avioeroa eikä lupaa uudelleenvihkimiseen). 

Matt. 5:31, 32; 19:6; I Kor. 7:10,11. Avioliitto on vertauskuva Kristuksen rakkaudesta

hänen morsiantaan, pyhää Kirkkoa, kohtaan (Ef. 5: 29-32).

Ihmeteot kuuluvat erottamattomana osana evankeliumiin. Sen että ihmeet ovat 

mahdollisia ymmärtävät kaikki, jotka uskovat kaikkivaltiaaseen Luojaan. Ateistille 

ei mikään selitys ole mahdollinen.
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16. Kristus on "tie, totuus ja elämä" (Joh. 14: 6). Hänen seuraamisensa merkitsee 

sitä, että jokapäiväisessä elämässä noudatetaan hänen esimerkkiään ja eletään 

hänen sanojensa ja määräystensä mukaan.

"12-vuotias Jeesus seurasi – ensimmäisen Jerusalemiin tekemänsä 

pyhiinvaellusmatkan jälkeen – Joosefia ja Mariaa alas Nasaretiin ja oli heille 

alamainen" (Luuk. 2: 51). Elämänohje: Rukoile ja tee työtä, ole kuuliainen ja 

tyytyväinen.

"Ei jokainen joka sanoo minulle: 'Herra, Herra', tule taivaan valtakuntaan, vaan se, 

joka tekee taivaallisen Isäni tahdon" (Matt. 7: 21).

"Oppikaa minusta, sillä minä olen säveä ja nöyrä sydämestä, ja tulette löytämään 

rauhan sieluillenne" (Matt. 11: 29).

"Antakaa keisarille, mikä keisarille kuuluu, ja Jumalalle, mikä Jumalalle kuuluu" 

(Matt. 22: 21).

"Ensimmäinen kaikista käskyistä on tämä: Rakasta Herraa, Jumalaasi, kaikesta 

sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. 

Toinen tämän kaltainen on: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mikään muu 

käsky ei ole suurempi kuin nämä" (Mark. 12: 29-31). – "Tämä on minun käskyni: 

rakastakaa toisianne" (Joh. 15: 16). – "Mitä tahansa olette tehneet yhdelle näistä 

pienimmistä veljistäni, sen olette tehneet minulle" (Matt. 25: 40). – "Rakastakaa 

vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka vainoavat teitä" (Matt. 5: 44).

"Olen antanut teille esikuvan, jotta tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teitä 

kohtaan. Palvelija ei ole suurempi kuin hänen Herransa" (Joh. 13: 15, 16). – "Ihmisen

poika ei ole tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan" (Matt. 20: 28).
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"Se Jumala joka sanoi: valo leimahtakoon pimeydestä, on itse valaissut 

sydämemme, niin että tieto Jumalan kirkkaudesta, joka loistaa Kristuksen 

kasvoista, voisi levittää valoansa" (2 Kor. 4: 6).

"Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iäisesti" (Hebr. 13: 8).

Kristus on perustanut luostarielämän kolmella evankelisella hyveellä: köyhyydellä, 

siveydellä ja kuuliaisuudella. Jotta ihminen voisi omistaa elämänsä jakamattomalla 

rakkaudella Jumalalle ja hänen valtakunnalleen, hän luopuu vapaaehtoisesti 

yksityisomaisuudesta, avioliitosta ja itsemääräämisoikeudesta. "Jos tahdot olla 

täydellinen, niin mene ja myy se mitä omistat ja anna se köyhille; silloin tulet 

saamaan aarteen taivaassa. Ja tule sitten ja seuraa minua" (Matt. 19:21).

17. Rukouksesta Kristus on opettanut, että kaikkien tulee rukoilla ja että rukous 

tuo mukanaan suurta siunausta ruumiille ja sielulle sekä aikaa että iäisyyttä 

varten.

"Rukoilkaa niin tulette saarnaan." – "Teidän tulee rukoilla aina väsymättä" (Luuk. 

11: 9; 18: 1).

Rukous on hyvin tärkeä armonvälikappale. Sen pitää olla harras, nöyrä ja kestävä. 

Ellemme rukoile Jumalan armoa, emme ajan mittaan voi pitää hänen käskyjään. – 

Tärkeimmät rukoukset ovat Isä meidän; Kristuksen sielu, pyhitä minut; jumalalliset

hyveet usko, toivo ja rakkaus; katumus ja päätös.

On olemassa ylistys-, kiitos- ja anomusrukousta, yksityistä, yhteistä ja liturgista rukousta, suullista 
ja mietiskelevää rukousta. Kirkkovuoden rikas sisältö edistää suuresti kaikkien opinkappaleiden 
elävöitymistä uskovaisten rukouksessa alkukristillisyyden periaatteen mukaan: lex orandi lex 
credendi – rukouksen sisältö uskon kohde.
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Jeesus Kristus – ylipappimme

SOVITUSUHRI

18. Jeesus lausui ristillä elämäntehtävästään: "Se on täytetty" (Joh. 19: 30). 

Ristinuhrinsa kautta hän on täyttänyt maailman lunastuksen.

"Palvelemme sinua, Herra Jeesus Kristus, ja ylistämme sinua, sillä pyhän ristisi 

kautta olet lunastanut maailman." "Jumalan karitsa, joka poistat maailman synnit, 

armahda meitä – suo meille rauhasi" (messun Agnus Dei -rukous). – Ristin tien 

neljätoista asemaa kaikissa katolisissa kirkoissa muistuttavat meitä Kristuksen 

viimeisestä tiestä Jerusalemissa.

Kristus on suorittanut hyvityksen ylitsevuotavasti koko maailman synneistä 

(Room. 5: 20), mutta yksityinen ihminen ei pelastu ilman omaa yhteistyötään 

Jumalan armon kanssa.

Usko vapahdukseen edellyttää oikeata kuvaa synnistä. Kristillistä lunastusoppia vastaan sotii 
ankarasti se ei-uskovaisten keskuudessa vallitseva käsitys, etteivät moraalin perustana ole mitkään
ehdottomat normit, vaan ainoastaan yhteiskunnan vaihtelevat kollektiiviset päätökset, ja että synti 
on vain ulkonainen teko, jonka kautta yksityinen joutuu ristiriitaan yhteiskunnan kanssa. 
Evankeliumin mukaan synti on Jumalan ehdottoman lain rikkomista, vieläpä salainen ajatuskin 
voi olla raskas synti. Synnintekijä on Jumalan edessä moraalisesti syyllinen ja hänen 
rangaistuksensa alainen. Vapautuksen syyllisyydestä ja rangaistuksesta hän saa Vapahtajan 
välityksellä. Tämä yksityisen moraalielämän sisäinen yhteys Jumala-Vapahtajaan ja hänen 
kärsimiseensä voi tuntua vaikeatajuiselta, mutta se kuuluu kristinuskon perustotuuksiin ja sen 
pohjana on se rakkaus, jota Jumala tuntee jokaista ihmisyksilöä kohtaan.

Kristuksen uhri uudistuu verettömällä tavalla pyhässä messussa, katso kohtaa 24.

19. Pitkäperjantai, Jeesuksen kuoleman kirkollinen muistopäivä, on Kirkon 

suurin suru- ja katumuspäivä.
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"Jeesus huusi suurella äänellä: Isä, sinun käsiisi uskon henkeni. Ja näin sanottuaan 

hän antoi henkensä" (Luuk. 23: 46).

Paaston aika alkaa tuhkakeskiviikkona ja kestää 40 päivää, pääsiäisaattoon saakka. 

Kahta viimeistä viikkoa ennen pääsiäistä nimitetään kärsimyksen ajaksi. 

Palmusunnuntaina alkaa Hiljainen viikko, jonka lopulla ovat kiirastorstai, 

pitkäperjantai ja pääsiäisaatto.

Pitkänperjantain lisäksi myöskin jokainen muu perjantai on Jeesuksen kuoleman 

muistopäivä ja sen vuoksi ns. kieltäytymis- eli abstinenssipäivä, jolloin pidätytään 

liharuoasta. Neljän vuodenajan päivillä tarkoitetaan kolmea paastopäivää kunkin 

vuodenajan alussa. Vigilia-paastopäivä on kunkin suuren juhlapäivän edellä, esim. 

helluntain aattona. Messukasukan väri on paastomessuissa sinipunainen.

Paasto ja liharuoasta kieltäytyminen eivät ole farisealaisia määräyksiä, vaan pyhiä 

harjoituksia, jotka kuuluvat Kristuksen seuraamiseen (Matt. 4: 1, 2). Ilman 

kieltäytymistä ja myöskin vapaaehtoista uhrautumista ei mikään kristillinen 

kasvatus ole mahdollista, eikä ilman sitä saavuteta itsekuria, joka on välttämätön 

uskonelämälle (Matt. 10: 38).

20. Kristuksen kuoltua hänen ruumiinsa laskettiin hautaan ja hänen sielunsa 

astui alas tuonelaan, missä kaikkien vanhurskaiden vainajien sielut odottivat 

sitä, että Vapahtaja jälleen avaisi taivaan.

"Evankeliumi julistettiin myöskin kuolleille, jotta he saisivat elää hengessä Jumalan 

tavoin" (1 Piet. 4 : 6).

Kristuksen hautaamisen esikuvan mukaan kristitytkin hautaavat vainajansa. 

Kirkko on kieltänyt polttohautauksen varsinkin siitä syystä, että tämän 

tarkoituksena oli alun perin kumota opinkappale lihan ylösnousemisesta.
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21. Kolmantena kuolemansa jälkeisenä päivänä Jeesus nousi kunniakkaasti 

kuolleista. Tämän tapahtuman muistoa vietetään pääsiäispäivänä, kirkkovuoden

suurimpana juhlana.

"Etsitte Ristiinnaulittua; ei hän ole täällä, hän on noussut ylös" (Matt. 28: 5, 6).

Kolmantena päivänä tapahtunut ruumiillinen ylösnousemus on Jeesuksen suurin 

ihmeteko, koko kristinuskon jumalallinen sinetti, perustus lunastettujen 

kunniakkaalle ylösnousemukselle viimeisenä päivänä (1 Kor. 15: 16-20). Katso 

myös kohtaa 44.

Pääsiäisviikko päättyy valkoiseen sunnuntaihin. Pääsiäisen ja helluntain välillä on 

kuusi sunnuntaita. Messukasukan väri on pääsiäismessuissa valkoinen. 

Pääsiäisyönä vihittyä pääsiäiskynttilää pidetään kirkossa Ylösnousseen 

vertauskuvana helatorstaihin saakka.

22. Jeesus nousi kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä, jota siitä lähtien 

nimitetään Herran päiväksi.

"Varhain viikon ensimmäisen päivän aamuna, auringon noustua, naiset tulivat 

haudalle" (Mark. 16: 2). Jokainen sunnuntai on uusi muistutus Kristuksen 

ylösnousemuksesta. Kirkon käskyn mukaan kristityn tulee viettää tätä 

muistopäivää osallistumalla pyhään messuun ja pidättymällä raskaammista töistä.

Ristiinnaulitun kuolleistanouseminen on todisteena siitä, että Jumala on ottanut 

vastaan hänen uhrinsa maailman vapahtamiseksi.

MITEN RISTINUHRIN HEDELMÄT JAETAAN
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23. Jumalan armoa jaetaan meille seitsemän pyhän sakramentin välityksellä.

Sakramenttiin kuuluu kolme kohtaa: Kristuksen suorittama asetus, ulkonainen 

merkki (toimitus) ja sisäinen armo. Kaikkien sakramenttien kautta Jumala antaa 

sekä pyhittävää että auttavaa armoansa, aina ihmiselämän kunkin erityisen 

tilanteen mukaan, jota sakramentin on pyhitettävä ja autettava. On olemassa 

seitsemän sakramenttia: kaste, vahvistus, kaikkein pyhin alttarin sakramentti, 

parannus eli rippi, sairaiden voitelu, pappisvihkimys ja avioliitto. Näiden 

välityksellä Kristus saattaa ihmistä kehdosta hautaan. Kaste, vahvistus ja 

pappisvihkimys painavat ihmiseen lähtemättömän merkin, s.o., kristitty tulee 

samankaltaiseksi Kristuksen, ylimmäisen papin, kanssa.

Auttavan armon avulla Jumala valaisee ymmärrystämme ja vaikuttaa tahtomme 

tekemään hyvää ja vastustamaan pahaa. Pyhittävä armo tekee meidät Jumalan 

lapsiksi ja taivaan perillisiksi.

Pyhittävän armon välityksellä ihminen tulee Pyhän Hengen temppeliksi (1 Kor. 3: 16), jäseneksi 
Kristukseen ja Kirkkoon, hänen mystilliseen ruumiiseensa (Room. 12: 5), ja varustetuksi 
yliluonnollisilla lahjoilla, ennen kaikkea uskolla, toivolla ja rakkaudella. Kaikki tässä 
yliluonnollisessa yhteydessä Kristukseen suoritetut teot ovat hyviä tekoja, joista kristitty saa 
palkan taivaassa. Ajatus tästä palkasta on toimintamme vaikuttimena mieluinen Jumalalle, sillä 
Kristus on usein viitannut mainittuun palkkaan (Matt. 5: 12).

24. Jeesus asetti kiirastorstaina pyhän alttarin sakramentin sanoen: "Ottakaa ja 

syökää; tämä on minun ruumiini. Juokaa kaikki tästä; tämä on minun vereni. 

Tehkää tämä minun muistokseni" (Matt. 26: 26-28; Luuk. 22: 19). Pääsiäispäivän 

iltana hän asetti parannuksen sakramentin sanoen: "Joille te annatte synnit 

anteeksi, niille ne annetaan anteeksi, ja joille te ne pidätätte, niille ne on 

pidätetty" (Joh. 20: 23).

Ehtoollissalissa Jeesus vietti apostoliensa kanssa ensimmäisen pyhän messun. 

Raamatun ja perimäopin mukaan messu on ristinuhrin veretön uudistus ja 
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sellaisena Jumalan itsensä Uutta liittoa varten asettama julkinen kulttitoimitus, 

täydellisin ylistys-, kiitos-, sovitus- ja anomusuhri. Sen kautta palvotaan Jumalan 

majesteettia, uudistetaan yhteys hänen pyhiinsä taivaassa ja pelastetaan, siunataan 

ja autetaan uskovaisia maan päällä ja sieluja kiirastulessa. Koko Kirkko elää ja 

pysyy koossa alttarin uhrin avulla.

Sillä että messu luetaan latinaksi on monta etua, varsinkin tämä: latinan kieli ei 

enää muutu ja se on kansainvälinen. Messutekstit on käännetty kaikille kielille.

Messun muuttumissanojen aikana tapahtuu muuttuminen eli transsubstantiatio. Kristus lähestyy 
meitä leivän ja viinin muodossa ruumiineen ja sieluineen, ihmisenä ja Jumalana, ei 
vertauskuvallisesti vaan todellisesti. Kirkkohistoria osoittaa mitä seuraa, jos luovutaan 
ehtoollissalissa lausuttujen asetussanojen perinnäisestä apostolisesta tulkinnasta. Seurauksena on 
epäilystä ja hajaannusta ja koko ehtoollisen, s.o. kaikkein pyhimmän sakramentin, kieltäminen, 
jonka kristikunta on Kristukselta saanut.

Kristus on läsnä kummassakin, sekä leivän että viinin, muodossa kokonaisena ja 

jakamattomana, ja siksi hänkin, joka nauttii sakramentin vain leivän muodossa, 

ottaa vastaan koko elävän Kristuksen. "Minä olen elämän leipä", "se joka syö tätä 

leipää on elävä iäisesti" (Joh. 6: 35, 58). Jo alkukristillisenä aikana esiintyi 

kommuniota ainoastaan leivän muodossa. Myöhemmin tämä tuli yleiseksi tavaksi. 

Pappi, joka lukee messun ottaa vastaan kommunion yhä vielä leivän ja viinin 

muodoissa. – Kristuksen ruumiin juhlaa vietetään kolminaisuudensunnuntain 

jälkeisenä torstaina. Ikuinen lamppu muistuttaa katolisissa kirkoissa Kristuksen 

alituisesta läsnäolosta alttarin pyhässä sakramentissa.

Parannus on pääsiäisrauhan sakramentti. Kristikunnan vanhimmista asiakirjoista 

ilmenee, että jo alkukristillisyydessä oli olemassa erityinen sakramentti kasteen 

jälkeen tehtyjen syntien anteeksisaamiseksi, että Kirkon johtomiehet hoitivat tätä 

sakramenttia ja että sitä jaettiin kokonaan toisella tavalla kuin kastetta.
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Parannuksen sakramenttiin kuuluu omantunnon tutkiminen, katumus, päätös 

parannukseen, synnintunnustus ja täydenteko. Pappi antaa sakramentaalisen 

synninpäästön. Hän ei saa paljastaa mitään siitä mitä hän on kuullut ripin aikana. 

Sen mukaan, johtuuko katumus täydellisestä rakkaudesta Jumalaan vai pelosta 

hänen rangaistustaan kohtaan, katumusta nimitetään täydelliseksi tai 

epätäydelliseksi. Täydellinen katumus poistaa synnin, mutta siihen sisältyy tahto 

tunnustaa synti Kristuksen tahdon mukaisesti ripissä. Ripissä on tunnustettava 

ainakin kaikki kuolemansynnit ja tällöin ilmoitettava niiden lukumäärä sekä 

tärkeät asianhaarat, sikäli kuin ne muistaa. Synti on kuolemansynti, jos se on tehty 

tärkeässä asiassa, täysin tietoisena asian pahuudesta ja tahdon täysin myöntyessä 

siihen.

Asetussanoilla Joh. 20: 22, 23 Kristus antoi apostoleille ja heidän laillisille seuraajilleen 
pappisvirassa kaksinkertaisen valtuuden, nimittäin hengellisen tuomiovallan antaa syntejä 
anteeksi tai olla antamatta, aina syyllisen tilasta riippuen.

Syntien anteeksiantoa ei ole koskaan voitu ostaa rahalla. – Vaikka ihminen on katunutkin syntiä ja 
saanut sen anteeksi, synnin ajalliset rangaistukset voivat siitä huolimatta jäädä voimaan. Niillä 
tarkoitetaan kärsimyksiä joko maan päällä tai kiirastulessa. Aneella Kirkko voi lievittää jo anteeksi 
annettujen syntien ajallisia rangaistuksia. Uskonoppiin kuuluu, että Kirkolla on valtuus jakaa 
anetta (Matt. 16: 19) ja että sen käyttö on uskovaisille hyödyllinen.

25. Katolisen kristityn pitää Kirkon käskyn mukaan 1) ainakin kerran vuodessa 

tunnustaa syntinsä ja pääsiäisaikana ottaa vastaan alttarin sakramentti, 

mieluimmin oman seurakuntansa kirkossa, sekä 2) kuoleman lähestyessä ottaa 

vastaan kommunio evääksi viimeiselle matkalle.

Pääsiäiskommunio merkitsee julkista, kaikille välttämätöntä tunnustusta 

yhteenkuuluvaisuudesta Kirkon kanssa. Kirkko kehoittaa uskovaisia tulemaan 

kommuniolle useammin, vieläpä joka päivä.

"Kuoleman vaarassa, johtuupa se mistä syystä tahansa, uskovaisilla on ehdoton 

velvollisuus ottaa vastaan pyhä kommunio. Vaikka he olisivat saaneet kommunion 
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samana päivänäkin, sen nauttiminen elämän viime hetkellä on erittäin 

suositeltavaa" (Kirkon lakikirja kohta 864).

26. Jeesus antoi pääsiäisaikana apostoleille käskyn saarnata evankeliumia 

maailman kaikille kansoille ja asetti kasteen sakramentin. "Menkää koko 

maailmaan, opettakaa kaikkia kansoja ja kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän 

Hengen nimessä ja opettakaa heitä pitämään kaiken minkä minä olen teille 

käskenyt, ja katso, minä olen kanssanne joka päivä maailman loppuun asti" 

(Matt. 28: 19, 20; Mark. 16: 15).

Näillä sanoilla perustettiin Kirkon kolme virkaa, katso lähemmin kohtia 30-38.

Kaste puhdistaa ihmisen perisynnistä ja kaikista henkilökohtaisista synneistä sekä 

vapauttaa hänet kaikista synnin rangaistuksista. Hän syntyy uudelleen Jumalan 

lapseksi ja tulee Kirkon jäseneksi. Apostolin kirjeiden mukaan ihminen kasteessa 

"kasvaa yhteen" Kristuksen kanssa sekä "juurtuu ja rakentuu hänessä" 

yliluonnollisen organismin jäseneksi (Room. 6: 5; Kol. 2: 7). Kasteen voi korvata 

marttyyrikuolema Kristuksen puolesta (verikaste) ja täydellinen katumus kaikista 

synneistä. – Kastelupaukset sisältävät: "Luovumme paholaisesta, synnistä ja tämän 

maailman hengestä."

Kirkolla on mistään maallisesta vallasta riippumatta oikeus ja velvollisuus saarnata

evankeliumia kaikille kansoille. Kaikkien uskovaisten tulee rukouksella ja 

rakkauden lahjoilla tukea Kirkon lähetystyötä.

27. Jeesus päätti maallisen elämänsä kunniakkaalla taivaaseen astumisella.

"Ja Jeesus otettiin taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle" (Mark. 

16: 19). "Kun Jeesus siunasi heidät, hän katosi heidän edestään ja nousi taivaaseen" 

(Luuk. 24: 51 ).

21



Helatorstaita, Kristuksen taivaaseen astumisen juhlaa, vietetään 40 päivää 

pääsiäisen jälkeen. Nousemalla taivaaseen Kristus ei lakannut olemasta ihminen, 

vaan juuri ihmisenä hän meni "siihen kirkkauteen, joka hänellä oli Isän luona ennen

maailman perustamista" (Joh. 17:5), ja ryhtyi käyttämään valtaansa kuninkaiden 

Kuninkaana ja hallitsijoiden Herrana" (Ilm. 19:16).

Hänen herruutensa ulottuu enkeleihin, kaikkiin kansoihin ja rotuihin, jokaiseen valtioon ja 
jokaiseen yksityiseen omaantuntoon, politiikkaan, tieteeseen ja taiteeseen, jokaiseen inhimilliseen 
tekoon. Hänessä on koko luomakunnan alku, yliluonnollinen uudistuminen ja ikuinen päämäärä 
(Ilm. 22: 13). Periaate, jonka mukaan uskonto on yksityisasia, ei ole oikea, sillä Kristuksella on 
ehdoton oikeus saada osakseen rakkautta, palvontaa ja kuuliaisuutta kaikilta, riippumatta siitä, 
myöntääkö ihminen hänelle tämän oikeuden vai ei (Ef. 1-3; Kol. 1, 2). Erityistä Kristuksen 
kuninkuuden juhlaa vietetään vuosittain lokakuun viimeisenä sunnuntaina.

28. Kristityn autuasta poismenoa varten on olemassa kolme pyhää sakramenttia: 

rippi, pyhä kommunio matkaeväänä ja sairaiden voitelu.

Jaakobin kirjeen (5: 14, 15) ja Kirkon opin mukaan, joka määriteltiin Tridentin 

kirkolliskokouksessa, sairaiden voitelu on yksi Kristuksen asettamista seitsemästä 

sakramentista. Se antaa pyhittävän armon tai lisää sitä, poistaa synnit ja niiden 

rangaistukset, suo sairaalle voimaa ja lohdutusta sekä terveyden, jos se on hänelle 

hyödyksi. Edellytys on kuitenkin, että sairas on ainakin epätäydellisellä 

katumuksella katunut syntejänsä. Sairaiden voitelusta käytetään nimitystä 

sacramentum consummativum, täydellisyyden sakramentti; se valmistaa ihmisen 

taivasta varten.

Kristityn tulee pitää huolta siitä, että hän ennen kuolemaansa saa Kirkon 

sakramentit. Vakavassa sairaudessa hänen tulee itse ajoissa kutsua pappi, sillä 

omaiset eivät ehkä uskalla kutsua häntä, jotteivät tekisi sairasta levottomaksi.

JEESUS KRISTUS – PYHÄ HENKI – KIRKKO
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29. Helluntaipäivänä, 50. päivänä ylösnousemuksensa jälkeen, Kristus lähetti 

Pyhän Hengen ja perusti siten Kirkkonsa maan päälle.

"Kun helluntaipäivä oli joutunut, apostolien ylle ilmestyi tulisia kieliä ... ja he 

täyttyivät Pyhällä Hengellä" (Ap.t. 2:1-4). Pietari esiintyi heti Kirkon johtajana, 3000

ihmistä kastettiin ja otettiin siten Kirkon jäseniksi (Ap.t. 2:14-41). – "Kristus on 

ruumiin eli Kirkon pää. Hänen kauttansa koko ruumis kasvaa Jumalassa" (Kol. 1: 

18; 2: 19; Ef. 4:15).

Messukasukan väri on helluntaimessuissa punainen, neljännestä helluntain 

jälkeisestä sunnuntaista lähtien tuomiosunnuntaihin saakka vihreä.

Pyhää Henkeä jaetaan erityisellä tavalla vahvistuksen sakramentissa, jota protestantismi ei tunne, 
mutta joka oli käytössä jo apostolien aikana erityisenä armonvälikappaleena kasteen rinnalla (Ap.t.
8: 14-17).

Joh. 14: 15-26; 16: 13-15 mukaan Henki auttaa ymmärtämään Jumalan sanaa oikein ja antaa voimaa
taisteluun, jota on käytävä sisäisen uskonelämän ja uskon julkisen tunnustamisen puolesta. Henki 
antaa kristillistä vastuuntuntoa Kirkon pyrkimyksistä perheessä, yhteiskunnassa ja valtiossa. –
Maallikkoapostolaatti.

30. Apostoli Pietari ja hänen virkansa perijät ovat saaneet Kristukselta tehtävän 

ja valtuuden johtaa koko Kirkkoa. "Sinä olet Simon, Johanneksen poika; sinun 

nimesi on oleva Kefas, joka merkitsee kalliota" (Joh. 1: 42). – "Sinä olet Kallio, ja 

tälle kalliolle minä rakennan Kirkkoni, eivätkä helvetin portit tule sitä 

voittamaan. Olen antava sinulle taivaiden valtakunnan avaimet, ja kaikki minkä 

sidot maan päällä tulee sidotuksi myöskin taivaassa, ja kaikki minkä päästät 

maan päällä tulee päästetyksi myöskin taivaassa" (Matt. 16: 18, 19). – "Simon, 

Johanneksen poika, ruoki karitsoitani – paimenna karitsoitani – ruoki 

lampaitani" (Joh. 21: 15-17).
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Kristuksen sanoma Kirkosta Pietari-kalliolla käy punaisena lankana läpi koko 

evankeliumin.

Paavi johtaa koko Kirkkoa. Hänen johdollaan piispat ohjaavat hiippakuntiansa, 

papit seurakuntiansa. Kardinaalit, joita on n. 70-80, avustavat paavia Kirkon 

johtamisessa. He suorittavat myöskin paavin valinnan.

Kristus on suorittanut lunastuksen käyttämällä kolminkertaista virkaa: pappisviralla, jonka tärkein
toimitus on ristinuhri, hän tähtää koko ihmisen pelastamiseen, opetusviralla hän parantaa ja ohjaa 
ihmisen ymmärrystä, paimenviralla hänen tahtoaan. Näitä kolmea virkaa Kristus jatkuvasti hoitaa 
Kirkon kautta.

Opetusvirka

31. Kirkon opetusvirkaa hoitavat paavi ja piispat. Heidän johdollaan saarnataan 

evankeliumia ja opetetaan kansoja, kotona ja lähetysmaissa.

Paavi on virassaan erehtymatön. Tämä ei merkitse sitä, ettei hän millään alalla voi 

erehtyä tai tehdä syntiä, vaan että hän ehdottoman varmasti sanoo totuuden, kun 

hän –- mikä tapahtuu hyvin harvoin – 1) Kirkon ylimpänä opettajana, 2) uskonopin

tai moraalin alalla, 3) tekee ratkaisun joka velvoittaa koko Kirkkoa.

Silloin paavi on erehtymätön, ei teologisen oppineisuutensa tai ajattelunsa terävyyden johdosta, 
vaan Jumalan erityisen armon avulla (Matt. 16: 18; Luuk. 22: 32). Sellainen jumalallinen 
auktoriteetti täytyy olla olemassa, sillä mikään puhtaasti inhimillinen arvovalta ei voi 
vuosituhansien myrskyissä ja taisteluissa säilyttää evankeliumin muuttumatonta totuutta 
ihmiskuntaa varten. Erehtymättömyys kuuluu myöskin kaikille oikeauskoisille piispoille yhteisesti
sekä Kirkolle – oikeauskoisten yhteisölle – kokonaisuutena.

32. Kirkko nojautuu julistuksessaan Raamattuun ja traditioon (perimäoppiin).

"Veljet, pitäkää kiinni opetuksista, jotka olette saaneet meiltä joko suullisesti tai 

kirjeellisesti" (2 Tess. 2: 15). Se ettei Raamattu yksin voi olla kristillisen uskon 
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perusteena käy ilmi mm. apostoli Johanneksen sanoista (20: 30; 21: 25), joiden 

mukaan evankeliumit muodostavat vain pienen murto-osan kaikesta siitä, mitä 

Kristus on sanonut ja tehnyt. Lutherin uusi oppi Raamatusta uskon ainoana 

ohjeena voidaan nyt 400 vuoden kuluttua asettaa omaan arvoonsa. Sen 

seurauksena on ollut, että hajaannus kristikunnassa kasvaa, ja kaikki lahkot 

vetoavat Raamattuun.

33. Raamattu on niiden kirjojen kokoelma, jotka on kirjoitettu Pyhän Hengen 

vaikutuksen (inspiration) alaisena ja jotka Kirkko on tunnustanut Jumalan 

sanaksi.

Tärkeimmät Vanhan testamentin kirjoista ovat: 5 Mooseksen kirjaa, neljä suurta 

profeettaa Jesaja, Jeremia, Hesekiel ja Daniel sekä Psalttari, jossa on 150 psalmia. – 

Neljä evankelistaa Matteus, Markus, Luukas ja Johannes ovat merkinneet muistiin 

kohtia Kristuksen elämästä ja puheista. Johannes kirjoitti evankeliuminsa noin 

vuosina 90-95, toiset evankelistat ennen Jerusalemin hävitystä vuonna 70. 

Vanhimpia kaikista Uuden testamentin kirjoituksista ovat Paavalin kaksi 

Tessalonikalaiskirjettä, jotka on kirjoitettu vuosina 51-52. Kaikkiaan Uudessa 

testamentissa on 27 kirjaa.

Vaikka mitään alkuperäisiä käsikirjoituksia ei olekaan säilynyt, tekstikriitillisen tutkimuksen 
nojalla ollaan täysin varmoja apostolien kirjoitusten alkuperäisestä sanamuodosta. Lähdeaineistoa 
Raamatun kirjoihin on olemassa paljon enemmän kuin antiikin kirjailijoiden teoksiin.

Kaikilla katolilaisilla on oikeus ja velvollisuus lukea itse Raamatun tekstiä, mutta 

Kirkon selityksien avulla. Niitä tarvitaan, sillä Raamattu on monin kohdin vaikea 

ymmärtää, vertaa 2 Piet. 3: 16. Totuuden Henki, joka on kirjoittanut Raamatun 

Kirkon miesten välityksellä, tulkitsee sitä myöskin Kirkon kautta. – Se että 

katolilaiset todella lukevat Raamattua ilmenee mm. siitä, että Raamatusta otetaan 

yhä uusia painoksia ja että se leviää katolisissa maissa. Myöskin Espanjassa ja Etelä-

Amerikassa jokainen voi lukea Pyhää kirjaa äidinkielellään, eikä ainoastaan vasta 
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tällä vuosisadalla. Pyhään messuun, joka luetaan kirkoissa joka päivä, kuuluu 

epistola- ja evankeliumitekstien ohella useita muita kohtia sekä Vanhasta että 

Uudesta testamentista. Kirkon hetkirukoukset, jotka papit ja luostarijärjestöjen 

jäsenet päivittäin lukevat, sisältävät suureksi osaksi Raamatun tekstejä; joka viikko 

luetaan koko Psalttari. Ruusukkorukous, jota erittäin monet ihmiset rukoilevat joka

päivä, on syventymistä keskeisiin raamatunkohtiin.

34. Traditiolla eli perimäopilla tarkoitetaan sitä, minkä apostolit ovat julistaneet 

mutta jättäneet kirjoittamatta Raamattuun ja minkä Kirkon opetusvirka on 

säilyttänyt väärentämättömänä.

"Totuuden Henki on universaalisen Kirkon elinvoima ja se johtaa Kirkkoa 

ilmoitettujen totuuksien yhä selvempään ymmärtämiseen" (Pius XII). Uskonoppi 

on kuin sinapinsiemen (Matt. 13: 31), joka kasvaa orgaanisesti ja kehittyy 

yhtenäisesti.

Opetusviran tavallisuudesta poikkeavaan toimintaan kuuluu dogmin julistaminen 

tai ekumeenisen kirkolliskokouksen koollekutsuminen.

Dogmi on yliluonnollinen totuus, joka selvin tai peitetyin sanoin sisältyy Raamattuun tai 
perimäoppiin ja jonka Kirkko juhlallisesti määrittelemällä julistaa Jumalan itsensä ilmoittamaksi, 
kaikkia velvoittavaksi uskonkappaleeksi. Dogmin julistaminen, esim. 1854 Marian 
perisynnittömyys ja 1950 Marian taivaaseen ottaminen, ei merkitse uutta opinkappaletta – Jumalan
ilmoitus on päättynyt viimeisen apostolin kuolemaan – vaan Raamatun ja perimäopin sisältämät 
totuudet lausutaan siten täsmällisessä muodossa. Hengen johtaman Kirkon asia on lopulta 
ratkaista, mitkä opinkappaleet kuuluvat Raamatun ja perimäopin sisältöön.

Ekumeeninen kirkolliskokous on kokous, johon kaikki opetusviran haltijat kerääntyvät ratkaisemaan 
kirkollisia kysymyksiä. Tähän mennessä on pidetty 20 kirkolliskokousta, joista tärkeimmät ovat: 
Nikea 325 – Kristus on totinen Jumala; Konstantinopoli 381 – Pyhä Henki on Kolminaisuuden 
kolmas persoona; Efesos 431 – Maria on Jumalan Äiti; Kalkedon 451 – Kristus on yksi persoona, 
jolla on kaksi luontoa; Lateraani (Rooma) 1215 – Kirkon käsky vuotuisesta ripistä ja 
pääsiäiskommuniosta; Trident 1546-1563 – vanhurskauttaminen; Vatikaani (Rooma) 1870 – paavin 
erehtymättömyys.
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Usko

35. Usko on kaiken sen järkkymätöntä totenapitämistä, minkä Jumala, ikuinen 

totuus, on ilmoittanut ja Kirkon kautta opettaa meille uskottavaksi.

Usko Kirkkoon sisältyy kaikkeen uskon toimintaan . "En uskoisi evankeliumiin,

ellei katolisen Kirkon arvovalta saisi minua siihen" (Augustinus).

Katolinen kristitty on tavallaan suvaitsematon uskonasioissa, s.o. hän kunnioittaa jokaista 
rehellistä omaatuntoa, mutta tunnustaa vain yhden opin ja yhden Kirkon, ei mistään ylpeästä 
ylimielisyydestä, vaan nöyrästä vastuuntunnosta Kristuksen edessä, joka on itse totuus. Tästä 
syystä Kirkko vaatii lasten katolisen kasvatuksen myöskin seka-avioliitoissa, kieltää uskolle 
vihamielisen kirjallisuuden lukemisen ja ei-katolisiin jumalanpalveluksiin osallistumisen. Ei-
katolilaisia ei heidän yhteisönsä sitä vastoin kiellä tulemasta katoliseen jumalanpalvelukseen. 
Joskus on käytetty harhaoppisia vastaan ankaria menetelmiä, kuten inkvisitiota, varoittamaan 
oikean uskon hylkäämisestä. Kirkon nyt voimassaoleva laki sanoo: "Ketään ei saa vastoin hänen 
tahtoaan pakottaa omaksumaan katolista uskoa" (Kirkon lakikirja, kohta 1351).

36. Uskon täytyy olla täydellinen, luja, kestävä ja elävä.

Uskon täydellisyyteen kuuluu, että uskotaan kaikkiin ilmoitettuihin totuuksiin 

kokonaisuutena, mutta ei ole välttämätöntä tuntea kaikkia opin yksityiskohtia. 

Kaikkien Jumalan luokse pyrkivien tulee kuitenkin uskoa että hän on olemassa ja 

että hän palkitsee tai rankaisee ihmisen teot ikuisuudessa (Hebr. 11: 6). Kristityn on 

sitä paitsi tunnettava ja uskottava seuraavat opinkappaleet: Jumala on 

kolmiyhteinen – Jumala on luonut ja ylläpitää ja ohjaa kaiken – ihmissielu on 

kuolematon – Kolminaisuuden toinen persoona on tullut ihmiseksi ja kuolemallaan

ja ylösnousemuksellaan lunastanut maailman – katolinen Kirkko on Jumalan ainoa 

todellinen Kirkko – kukaan ei voi tulla autuaaksi ilman Jumalan armoa.

Oikean kristillisen uskon elinehto on että uskonkappaleiden, esim. "Kristus on Jumala – siinnyt 
Pyhästä Hengestä, syntynyt Neitseestä Mariasta", annetaan pitää apostolinen sisällyksensä. 
"Jumalan sana pysyy iäisesti" (I Piet. 1: 25), se on yhtä muuttumaton kuin Jumala itse. Uskonopin 
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totuudet eivät koskaan ole ristiriidassa järjen vaatimusten tai varmojen tieteen saavuttamien 
tulosten kanssa, sillä kaikki totuus on peräisin Jumalasta.

Pappisvirka

37. Kirkon papillisen viran haltijoita ovat kaikki jotka ovat saaneet 

pappisvihkimyksen sakramentin. Sen suorittaa piispa laskemalla kätensä 

vihittävän päälle ja rukoilemalla.

Pappisviran tärkein toimitus on Raamatun ja vanhimman apostoleilta saadun 

perimäopin mukaan suorittaa Uuden liiton uhri, pyhä messu, ja harjoittaa 

hengellistä tuomiovaltaa parannuksen sakramentissa. Pappisvihkimyksen tärkein 

tarkoitus on antaa valtuudet näihin kahteen tehtävään. Lisäksi papin tulee jakaa 

muita sakramentteja.

Pappisvihkimykseen kuuluu alempia ja ylempiä vihkimyksiä. Diakonin, papin ja piispan virat 
ovat jumalallista alkuperää (Luuk. 22: 19; Joh. 20:23; 1 Tim. 5:22; 2 Tim. 1:6; Ap.t. 6:6; 13:3).

Täysin erillään erityisestä pappisvirasta on yleinen pappeus, jonka kaikki saavat kasteessa ja 
vahvistuksessa (1 Piet. 2: 5-9). Tätä papillista arvoa vastaa velvollisuus uhrata, sekä kirkossa 
osallistumalla vihityn papin kanssa pyhään messu-uhriin, että elämässä edistämällä Jumalan 
valtakunnan työtä sanoin ja teoin perheessä, koulussa, yhteiskunnassa ja valtiossa.

Paimenvirka

38. Paimenviran tehtävä on julistaa Kristuksen lakeja, säätää itse uskovaisten 

parhaaksi lakeja ja määräyksiä sekä valvoa että niitä noudatetaan.

Kirkon viisi erityistä käskyä kuuluvat: 1) Sinun tulee pitää säädetyt pyhäpäivät. 2) 

Sinun tulee jokaisena sunnuntai- ja pyhäpäivänä osallistua hartaudella pyhään 

messuun. 3) Sinun tulee pitää määrätyt paastopäivät ja olla syömättä lihaa 

abstinenssipäivänä. 4) Sinun tulee ainakin kerran vuodessa tunnustaa syntisi ja 5) 

kerran vuodessa, pääsiäisaikana, ottaa vastaan pyhä kommunio.
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Näiden viiden käskyn lisäksi on tietysti monia muita kirkollisia määräyksiä, sekä käskyjä että 
kieltoja. Ne on koottu Kirkon lakikirjaan – Codex luris Canonici. Niinpä esim. katolilaisella joka 
aikoo mennä naimisiin on velvollisuus antaa katolisen papin suorittaa vihkiminen vähintään 
kahden todistajan läsnäollessa, myöskin silloin kun hän menee naimisiin ei-katolilaisen kanssa; 
muutoin hänen avioliittonsa ei ole pätevä.

Kristus itse sanoo, että myöskin evankeliumi sisältää lakia (Matt. 5: 17). Hänen Kirkon kautta 
antamansa uudet velvoitukset ovat sitovia omalletunnolle kuten Jumalan kymmenen käskyä: 
"Kaikki minkä sidot maan päällä tulee sidotuksi myöskin taivaassa" (Matt. 16: 18). "Ellei joku 
tottele Kirkkoa niin pidä häntä pakanana ja julkisena synnintekijänä" (Matt. 18: 17).

Jos Kristuksen Kirkko olisi erehtymätön ainoastaan uskonasioissa, mutta ei moraaliopin alalla, se 
ei voisi ottaa kantaa elämän varsinaisiin ongelmiin ja auttaa ihmisiä omantunnon kysymyksissä.

Näkyvä Kirkko

39. Kristuksen Kirkolla on neljä tuntomerkkiä: se on yksimielinen, pyhä, 

katolinen ja apostolinen.

Yksimielinen: yksi päämies, Kristus; yksi ja yli johtaja maan päällä, paavi; kaikkialla 

sama oppi, sama uhri ja samat sakramentit; ei lainkaan pirstoutumista lahkoiksi. – 

Pyhä: perustaja on kaiken pyhyyden lähde; Kirkko ohjaa opillaan ja seitsemällä 

sakramentillaan ihmisiä pyhyyteen; sillä on lukemattomia pyhimyksiä. – Katolinen: 

se on kaikkia kansoja, rotuja, aika- ja kulttuurikausia varten. – Apostolinen: se on 

peräisin apostoleilta ja julistaa uskollisesti heidän sanomaansa. Oikeauskoiset 

piispat ovat apostolien viran laillisia perijöitä.

Vain Kirkon kautta Kristus jakaa pelastavaa armoansa. Hän on koko ihmiskunnan Hyvä paimen. 
Katolinen Kirkko on sen vuoksi ainoa autuaaksi tekevä Kirkko kaikkien maailman uskontojen ja 
kristillisten yhteisöjen joukossa. Tämä ei merkitse sitä, että kaikki katolilaiset tulisivat autuaiksi ja 
kaikki ei-katolilaiset joutuisivat kadotukseen, vaan: se joka tuntee totuuden Kirkosta ja moraalisen 
velvollisuutensa kuulua siihen, ei voi tulla autuaaksi katolisen Kirkon ulkopuolella.
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40. Katolinen Kirkko sinänsä on Jumalan ihmeteko; myöskin sen historia on 

todistus sen jumalallisesta perustuksesta.

Virheellisesti esitetyt ja väärin käsitetyt kirkkohistorian tosiasiat hämäävät usein 

etsiviä ihmisiä. Mutta ennakkoluuloton arvostelukyky löytää juuri historian usvien 

ja varjojen takaa Jumalan pyhän Kirkon. Historia itse lausuu tuomionsa; suuri osa 

Kirkon lähes 2000-vuotisesta historiasta voidaan nyt nähdä välimatkan päästä ja 

myöskin täysin historiallisesti asettaa sille kuuluvaan arvoon.

Eräitä näkökohtia:

1. Paavinistuin on kestänyt historian kovat koettelemukset; se on nyt koko maailmassa tunnetumpi
ja arvostetumpi – ja jumalattomien taholta vihatumpi – kuin koskaan aikaisemmin, ei ainoastaan 
Kirkon, vaan ylipäänsä totuuden ja oikeudenmukaisuuden, rakkauden ja rauhan voimakkaimpana
tukikohtana ihmiskunnan keskuudessa.

2. Minkään Kirkon epäkohdan ei tarvitse johtaa Kirkosta luopumiseen, sillä Kirkko uudistuu 
alituisesti. Kirkosta irtaantuminen aiheuttaa lisääntyvää pirstoutumista ja koituu koko 
kristillisyyden tappioksi, kuten Roomasta erossa oleva itämainen kirkko osoittaa, jonka 
hajaantuminen 40 kansalliseksi kirkoksi on lamaannuttanut. Vielä suurempaa kristillisten voimien 
tuhlausta esiintyy protestantismissa, joka on pirstoutunut useiksi toisistaan riippumattomiksi 
yhteisöiksi ja lukemattomiksi lahkoiksi. Ekumeeninen liike protestanttisessa ja ortodoksisessa 
maailmassa ei lähinnä pyri yhteyteen Rooman kanssa, mutta todistaa asianomaisten ymmärtävän, 
että ero Roomasta oli alkuna väärään suuntaan käyvälle kehitykselle.

3. Ihailua herättävä on tappioista ja erehdyksistä huolimatta ennen kaikkea Kirkon kuolematon 
yliluonnollinen elinvoima, joka löytää kunakin aikana uusia teitä edistämään uskonelämää ja 
hurskautta sekä ihmiskunnan moninaista kulttuurikehitystä. Kirkossa meidän aikanamme 
sykkivää elämää kuvaavat seuraavat seikat: laajeneva näkemys näkyväisen Kirkon sisäisestä 
olemuksesta Kristuksen ruumiina – syvempi ymmärtämys Pyhää kirjaa ja Kirkon siitä 
harjoittamaa tulkintaa kohtaan – elävämpi kosketus Kirkon liturgiaan – maallikoiden suurempi 
vastuuntunto Kirkon tehtävistä julkisessa elämässä.

41. Pyhien yhteyteen kuuluvat pyhät taivaassa eli riemuitseva kirkko, sielut 

kiirastulessa eli kärsivä kirkko sekä kristityt maan päällä eli taisteleva kirkko.
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Kristus, totinen viinipuu (Joh. 15), luo korkeamman yhteyden omiensa välille, kuuluvatpa nämä 
vielä tähän maailmaan tai ovat jo iäisyydessä. Hänessä he muodostavat pyhän kaupungin (Ps. 46; 
Ilm. 21: 2), Jumalan valtakunnan. Kaikkien tähän yhteisöön kuuluvien välillä on olemassa 
keskeytymätön yhteys, joka ilmenee hyvinä toivomuksina, keskinäisenä kunnioituksena ja apuna, 
rukouksena ja uhrina. Yhteenkuuluvaisuuden henki kasvaa pyhyyden mukaan ja on edellytyksenä
Kristuksen suorittaman lunastuksen ymmärtämiselle (Ef. 3: 16-19).

Pyhimysten kunnioittaminen on apostolista alkuperää, sen pohjana on kaikkien 

lunastettujen yhteys Kristuksessa (Ef. 3: 16-19) ja se sisältää suuria arvoja 

kristilliselle elämänvaellukselle. Pyhimyksiä ei palvota, mutta heitä kunnioitetaan 

ja heiltä pyydetään esirukouksia Jumalan edessä; heidän vuotuiset juhlapäivänsä ja 

heidän kuvansa sekä kertomukset heidän elämästään kehoittavat Kristuksen 

seuraamiseen. – Kaikkien pyhien juhlaa vietetään 1. marraskuuta, ei ainoastaan 

kanonisoitujen, s.o. pyhimykseksi julistettujen, vaan kaikkien niiden kuolleiden 

muistoksi, jotka ovat saavuttaneet päämääränsä Jumalan luona. "Viimeiset tulevat 

olemaan ensimmäisiä ja ensimmäiset viimeisiä" (Matt . 19: 30).

Jeesus Kristus, tuomari ja autuaaksitekijä

VIIMEISET ASIAT

Ihminen voi oman mietiskelynsä kautta päästä varmuuteen haudantakaisesta elämästä, jossa hän 
joutuu tilille teoistansa, mutta tuonpuoleisen elämän lähempi hahmottelu on puhtaasti 
inhimilliselle ajattelulle mahdotonta. Monia yrityksiä on tietysti tehty pakanallisissa 
jumalaistarustoissa, alkukantaisissa uskomuksissa ja filosofisissa mietiskelyissä, haihattelevissa 
kuvitteluissa tulevasta paratiisielämästä – Muhammed, Swedenborg – sekä teosofien ja spiritistien 
taikauskossa. Kristillisellä iäisyysuskolla ei ole sellaisen kanssa mitään tekemistä, sillä sen 
totuudellisuudesta vastaa Jumala itse. Kirkko on Hengen johdatuksella määritellyt, mitä Jumalan 
ilmoituksen osittain selviin, osittain peitettyihin, vertauskuvallisiin sanoihin sisältyy. Tärkeimmät 
seikat lausutaan seuraavissa opinkappaleissa.

42. Kristus tuomitsee yksityisen ihmisen hänen kuolemansa jälkeen ja koko 

ihmiskunnan viimeisenä päivänä.

"Isä on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle, jotta kaikki kunnioittaisivat Poikaa 

niin kuin he kunnioittavat Isää" (Joh. 5: 22, 23).
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43. Kiirastuli on puhdistuksen paikka. Siellä vanhurskaat vainajat, joilla ei ole 

ollut kuoleman hetkellä suuria syntejä omallatunnollaan, puhdistuvat synnistä 

ja vapautuvat synnin jäljellä olevista ajallisista rangaistuksista.

Oppi kiirastulesta ei ole vapaasti sommiteltu eikä se pohjaudu kansanomaisiin 

kauhumaalauksiin tai -kuvauksiin, vaan alkukristillisen ajan perimäoppiin ja 

Raamattuun. Pyhä kirja (2 Makk. 12: 40-45) ylistää Juudas Makkabilaista siitä että 

tämä pani toimeen uhreja ja rukouksia kuolleiden puolesta, jotta he vapautuisivat 

synneistänsä. Tridentin kirkolliskokous lausuu asian lyhyesti seuraavalla tavalla: 

"On olemassa puhdistuksen paikka, ja siellä olevia sieluja voidaan auttaa 

uskovaisten esirukouksilla ja varsinkin pyhällä messu-uhrilla." – Kirkko rukoilee 

joka päivä alttarilla vainajien puolesta. Kiirastulen sielujen päivä on 2. 

marraskuuta. – Rukous kuolleiden puolesta sielumessussa kuuluu: "Herra, anna 

heille iäinen lepo ja suo ikuisen valon loistaa heille. Levätkööt rauhassa. Amen."

44. Viimeisenä päivänä kaikki kuolleet nousevat haudoistansa, pyhät 

kirkastuksen loistossa kuten Kristus pääsiäisaamuna ja pahat iljettävässä 

hahmossa, molemmat kuolemattomina. Kukaan ihminen ei kuole ikuisuudessa.

"Se hetki tulee, jolloin kaikki haudoissa olevat kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja ne 

jotka ovat tehneet hyvää, käyvät elämän ylösnousemukseen, ja ne jotka ovat 

tehneet pahaa, tuomion ylösnousemukseen" (Joh. 5: 28, 29).

Ylösnousemuksessa saamme saman ruumiin, joka meillä on ollut maan päällä. Kirkko ei ole 
lähemmin määritellyt, mitä tähän identtisyyteen kuuluu. Vanhurskaiden ruumiit nousevat 
kirkastuneessa hahmossa. Heidän ihanuudestaan ja olemuksensa muodosta mielikuvituksemme ei
pysty saamaan pienintäkään käsitystä (1 Kor. 2: 9). Ikuisuuteen kuuluvina he ovat riippumattomia 
ajasta ja paikasta, kaiken tieteellisen tutkimuksen saavuttamattomissa, sillä luonnontiede ei pysty 
tutkimaan kaikkea olevaista, vaan ainoastaan sen alinta kerrosta, näkyväistä maailmaa. Henkinen 
maailma on kaiken sen ulkopuolella mitä voidaan punnita, mitata ja viedä tilastoihin. 
Atomifyysikkojen havainto, että aine perimmältään koostuu äärettömien energiamäärien 
yhteistoiminnasta, antaa vihjeen oikeaan suuntaan, mutta liikkuu vielä aineellisella alueella eikä 
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selitä mitään ylösnousemuksen ruumiista; siinä vaikuttavat voimat ovat ehdottomasti 
korkeammalla tasolla. Niinpä Kristus sanoi keskustellessaan saddukealaisten kanssa, jotka 
kielsivät ruumiin ylösnousemuksen: "Erehdytte ettekä ymmärrä Kirjoituksia ettekä Jumalan 
voimaa" (Matt. 22: 29). Sen miten ihminen muuttuu Jumalan kirkkauden valossa (lumen gloriae) 
osoittaa havainnollisesti Kristuksen ruumiillinen kuolleista nouseminen, tosiasia joka on 
tapahtunut tässä maailmassa, jonka päivämäärän, vuoden ja tapahtumapaikan tunnemme ja jonka 
kaikki apostolit todistavat Uuden testamentin kirjoitusten ja koko kristinuskon perustavaksi 
tosiasiaksi. Sen varmuudesta riippuu koko kristinuskon olemassaolo (1 Kor. 15:17 jne.). Tietysti 
voidaan tehdä joitakin teoreettisia kysymyksiä, mutta sellaisiahan esiintyy kaikkien muidenkin 
uskontotuuksien yhteydessä. Ylösnousemuksen ruumiin herkistyneestä luonteesta johtuu, että 
lunastetut voivat yhdistyä Kristukseen ja siten mennä Isän kirkkauteen, s.o. osallistua 
Kolminaisuuden sisäiseen elämään. – Ruumiin ylösnousemuksesta ja koko luomakunnan 
täydellistymisestä kirjoittaa parhaiten Paavali 1. Korinttolaiskirjeen 15. luvussa.

45. Viimeisellä tuomiolla kaikki ihmiset tulevat tunnustamaan Jumalan 

viisauden ja oikeudenmukaisuuden ja Kristus tulee ylistetyksi koko maailman 

edessä. Hänen lausumansa tuomio vahvistaa yksityisten ihmisten iäisen 

kohtalon, taivaan tai kadotuksen. "Tulkaa, Isäni siunatut, ja omistakaa se 

valtakunta, joka on valmistettuna teitä varten maailman alusta lähtien – Menkää 

pois luotani, kirotut, iäiseen tuleen. – Ja nämä poistuvat silloin iäiseen 

rangaistukseen, mutta vanhurskaat iäiseen elämään" (Matt. 25: 34 jne.; Mark. 9: 

43-48; 2 Tess. 1: 8; 2: 8.)

Kuolema asettaa yksityiselle ihmiselle ja viimeinen tuomio koko ihmiskunnalle 

järkkymättömän rajan. Sillä, joka on kuollut kuolemansynnin tilassa, ei ole 

iäisyydessä mitään mahdollisuutta kääntymykseen. Pyhä kirja puhuu kadotuksen 

olemassaolosta niin monissa kohdissa ja niin yksiselitteisin sanoin, ettei mikään 

muu opinkappale ole raamatullisesti niin perusteltu kuin se, nimenomaan Uuden 

testamentin kirjoituksissa. Se minkä yksityiset raamatunkohdat ilmaisevat, käy ilmi

vielä paremmin Raamatun ihmisen lunastusta koskevasta kokonaisnäkemyksestä. 

Vuorisaarna puhuu kadotuksesta ja tarkoittaa Isä meidän -rukouksessa, joka on sen

lyhyesti lausuttu ydin, sanoilla: "Päästä meidät pahasta" lopulta vapautusta iäisestä

kadotuksesta.
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Kristuksen opetuksesta käy ilmi kolme seikkaa: ihminen on itse vastuussa iäisestä kohtalostaan – 
sana "iäinen" merkitsee sekä taivaasta että kadotuksesta puheen ollen samaa, nimittäin "ei koskaan
loppuvaa" – iäinen ero Jumalasta ja synnin rangaistukset kadotuksessa ovat peloittavia; kysymys 
rangaistusten laadusta on todellisuudessa vähemmän tärkeä. Täysin tämän Kristuksen opetuksen 
mukaisesti opettavat ne neljä ekumeenista kirkolliskokousta, jotka ovat käsitelleet kysymystä 
kadotuksesta. Eivät myöskään Luther, Zwingli ja Calvin ole kieltäneet kadotusrangaistuksen 
olemassaoloa, mutta Kirkko hylkää juhlallisesti Calvinin opin, jonka mukaan jotkut olisi edeltä 
määrätty kadotukseen, sekä opettaa, ettei ihminen syntiinlankeemuksessa tullut läpeensä pahaksi 
ja turmeltuneeksi, että kaikki, kristityt ja pakanat, saavat Jumalalta riittävästi armoa voidakseen 
tulla vapahdetuiksi ja ettei kukaan joudu kadotukseen ilman omaa raskasta syytään. Kirkko 
harrastaa aktiivisesti kaikkien ihmisten pelastamista. Se kantaa keskeytymättä uhreja ja rukouksia 
syntisten kääntymiseksi vakuuttuneena siitä, että pelastavalla armolla on salatut tiensä. Kukaan ei 
tiedä mitä viimeisinä, iäisyydelle ratkaisevina hetkinä tapahtuu sielun ja Jumalan välillä.

Augustinus sanoo, että "Jumala on alituisesti suurempi". Ei myöskään ikuisesta moraalisesta 
pakotteesta lankea mitään varjoa hänen viisautensa, rakkautensa, oikeudenmukaisuutensa ja 
pyhyytensä ylle (vertaa 1 Joh. 1: 5; Jaak. 1: 7); sen pohjana ei ole muuttuvainen päätös, vaan hänen 
palvomista ansaitseva, muuttumaton, pyhä olemuksensa.

46. Yleisen ylösnousemuksen ja viimeisen tuomion jälkeen Kristus jättää Isälle 

koko synnistä ja kuolemasta lunastetun ihmiskunnan. "Sen jälkeen tulee loppu, 

kun hän luovuttaa valtakunnan Jumalalle ja Isälle ... ja niin Jumala on tuleva 

kaikeksi kaikessa" (1 Kor. 15: 24, 28). Silloin vallitsee se autuus, josta Raamattu 

sanoo: "Mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut ja mitä kenenkään ihmisen 

sydän ei ole pystynyt ajattelemaan, sen Jumala on valmistanut niille, jotka 

rakastavat häntä" (1 Kor. 2: 9).

34


	Pyhä
	Kirkkomme
	Sisällys
	Alkusana
	Elämän tarkoitus
	Kolmiyhteinen Jumala – Kaikkeuden Luoja
	Jeesus Kristus – totinen Jumala ja totinen ihminen
	Jeesus Kristus – opettajamme ja esikuvamme
	Jeesus Kristus – ylipappimme
	Opetusvirka
	Usko
	Paimenvirka
	Näkyvä Kirkko
	Jeesus Kristus, tuomari ja autuaaksitekijä

