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YHDYMMEKÖ ROOMAAN? l                                           Väinö Hotti 

                                               (nettikuva) 

                 (nettikuva) 

    PAAVO HILTUNEN 

  2.6.1923 – 31.8.2013 

PAAVO HILTUSEN HAASTATTELU 

Väinö Hotti  (Valoa ristiltä 3/1997). 

Kirjallinen tuotanto 

Hovioikeudenneuvos Paavo Hiltunen on tunnettu ja arvostettu sananjulistaja, 

sielunhoitaja ja kirjailija yli kirkkokuntarajojen. Tähän mennessä on hänen kynästään 

lähtenyt jo n.30 teosta. Kaikille näille on yhteistä syvällinen asiaan paneutuminen ja 

vankka raamatullisuus. Viimeisen vuoden ajan Hiltunen on syventynyt Mariaa 

koskevaan aineistoon, ja jo mahdollisesti kevään kuluessa meillä on tilaisuus saada 

käsiimme tähän aiheeseen liittyvä mielenkiintoinen kirja, Maria petturikuningatar. 

Mitä Paavo Hiltunen ajattelee ekumeniasta? 

Lutherille Rooman kirkko oli antikristillinen yhteisö. Onko perusteltua tänään 

käyttää samaa nimitystä?  

Tämä käsitys vain vahvistuu, mitä enemmän asiaa tutkitaan, nimenomaan Marian 

kannalta. Minä uskon, että Maria tulee olemaan yhä enemmän vaikuttavin tekijä ei 

vain roomalaiskatolisessa kirkossa, vaan myöskin vähitellen muissa kirkoissa ja 

uskonnoissa kuten esim. islamissa. Maria-kultti tulee leviämään yhä enemmän ja se 

on ilmeisesti Ilm.13 luvussa sanottu "pedon kuva". Näin viehättävän naisen kuva, 

joka sitäpaitsi siis esiintyy Raamatun Mariana eli Jeesuksen äitinä, ei voi olla 
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vaikuttamatta ihmisten mieliin. Ja kysymyksessä onkin silloin Raamatussa 2 Tess.2:9 

mainittu "väkevä eksytys". Tämän väkevämpää eksytystä en tiedäkään. 

Luther loi mielikuvansa paavin kirkosta 1500-luvulla. Onko Rooma siitä 

muuttunut? 

Rooma ei ole muuttunut tippaakaan. Sen paavit nimittäin sanovat, että me emme 

koskaan muuta mitään, emme lisää mitään, emme poista mitään. Meidänkin 

kirkkomme johtajien sanonnat, että Rooma olisi muuttunut "turvalliseksi isosiskoksi" 

eivät lainkaan pidä paikkaansa. Se käy nyt eräänlaista "hymykampanjaa", mutta 

tarkoituksena on saavuttaa koko maailma, voittaa se roomalaiskatolisen kirkon 

helmaan Marian avulla. Sitten sanoisin Euroopan Unionista, että sen 

tunnusmerkkinä on kaksitoista tähteä, vaikka siinä nyt on viisitoista jäsenvaltiota. 

Luku pysyy kahtenatoista, koska nämä tähdet on otettu Ilm.12:1:stä, jossa on 

roomalaiskatolisen kirkon tunnuskuva: vaimo vaatetettu auringolla ja kuu hänen 

jalkojensa alla. Tämä on jokaisen katolilaisen mielestä "Maria, taivaan kuningatar" 

Näin siis Eurooppa yhdentyy neitsyt Marian tähtien alla. 

Vanhassa laulussa sanotaan "Saavutaan jälleen Roomaan. On siellä hurmaavaa." 

Suomea on nimitetty maailman luterilaisimmaksi maaksi. Mikä Roomassa tätä 

maailman luterilaisinta maata, sen piispoja, pappeja ja kristikansaa hurmaa?  

Vaikea sanoa, mutta ehkä parempi on sanoa, ettei luterilainen kirkko ole enää 

luterilainen, vaan se on miltei kokonaan luopunut tunnustuksellisuudesta, ei 

ainoastaan meidän luterilainen kirkkomme, vaan koko Luterilainen Maailmanliitto 

ja Kirkkojen Maailmanneuvosto. Ollaan yhä enemmän vaivuttu eräänlaiseen kaiken 

suhteellisuuteen, jolloin ei enää merkitse mitään mikä on jonkun kirkon tunnustus, 

vaan yhteisenä päämääränä on kaikkien kirkkojen ja uskontojen ykseys, 

maailmankirkko. Se "hurmaa"! Ekumeniaa pidetään suurena herätysliikkeenä. 

Paraillaan valmistellaan yhteisen vanhurskauttamisoppiasiakirjan 

allekirjoittamista Rooman kanssa. Merkitseekö tämä jonkinlaista läpimurtoa 

Rooma-ekumeniassa?  

Meidän kannalta minusta siinä on pahinta, että se merkitsee luopumista 

tunnustuksellisuudesta ja Lutherista. Se on yksi askel tiellä kohti Roomaa. Siinä on 

sitten muita askelia. Tullaan neuvottelemaan esimerkiksi ehtoollisesta, papinvirasta 

ja Maria-kultista. Ehkei yhdentyminen ole aivan näiden vuosien asia, mutta 

Roomassa vietetään jo suuren adventin juhlaa vuonna 2000 ja siihen toivotaan 

kaikkien protestanttisten kirkkojenkin tulevan mukaan "juhlimaan paavia". 
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Vanha sanonta kuuluu: kaikki tiet vievät Roomaan. Kuinka suuri on tänään paavin 

kannattajien joukko? Kuuluvatko siihen tosiaan kaikki kristilliset yhteisöt?  

Minusta on ollut kaikkein vaikeinta todeta, että jopa helluntailaiset käyvät tänään 

neuvotteluja Rooman kanssa. Kaikkein viimeisimmäksi olisin uskonut, että he siihen 

lähtevät, mutta näin on vaan käynyt. Tämä kosiskelu vaikuttaa kaikkiin kirkkoihin ja 

ilmeisesti kukaan ei sitten halua jäädä yksin tämän suuren liikehdinnän ulkopuolelle. 

Mitä katolisuuden merkkejä on jo nähtävissä meidän luterilaisessa kirkossamme? 

Puhutaan eräänlaisesta "uusrenessanssista" nimenomaan naisteologien taholta. 

Marian palvonta on lisääntynyt jo pienissä piireissä. Se näkyy sitten liturgiassa ja 

rukouspiireissä. Ja kaikkialla ilmapiiri on muuttunut Marialle yhä suopeammaksi. 

Joskus sanotaan, että jos Luther eläisi ajassamme, niin hän lähtisi ekumeeniseen 

hankkeeseen mukaan. Mitä ajattelet, tulisiko Lutherilta vetoapua ekumeenisiin 

neuvotteluihin Rooman kanssa? 

Kyllä hän on kääntynyt haudassaan, jos on kuullut ekumeniasta Roomaan päin. 

Hän oikeastaan ennusti etukäteen, että näin tulee tapahtumaan. On se järkyttävää, 

kun ajattelee, että 500-vuoden perästä hylätään koko Lutherin työ. 

Uskonpuhdistusta ollaan nyt myymässä vain sen takia että päästään yhteen suureen 

kirkkoon ja voidaan näin muka kristillistä sanomaa levittää voimakkaammin koko 

maailmassa. Mutta sen jälkeen se ei enää ole "kristillinen" sanoma. Se on Rooman 

kirkon harhaoppi, joka on erittäin vaikuttava. 

Ovatko käytävät neuvottelut avoimia ja rehellisiä, vai sisältyykö niihin 

salamyhkäisyyttä?  

Tässä on tapahtunut ihan sama, mitä EU:n mennessä, että kentälle ja tavallisille 

ihmisille ei kerrota kaikkea, ei kerrota ennenkaikkea sitä, miksi meidän pitäisi yhtyä 

roomalaiskatoliseen kirkkoon ja mitä me siitä hyötyisimme ja menettäisimme. 

Näyttää, että tässä on jonkinlainen "tabu", johon ei saa koskea. Eräät papit ovat 

lähettäneet Kotimaahan kysymyksiä arkkipiispalle, mutta hän ei vastaa. Vaietaan 

ja tuntuu siltä, että niinkuin EU:n asiassa niin tässäkin, päätös on jo tehty Genevessä 

tai Roomassa.  

 

 

 

 

Meidän kaikki aikaisemmat piispat ovat käyneet hakemassa siunausta 

paavilta Vatikaanissa. Ja, sanon senkin, kun paavi oli täällä 1989 vierailulla ja 

piti Helsingin jäähallissa ehtoollispalvelusta, eukaristiaa kuten he sanovat, 

niin hän itse kertoo kirjeessään, että sen lopussa suomalaiset piispat tulivat 

pyytämään hänen siunaustaan - ja hän siunasi heidät 



                                                                                                                                                                                        4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äsken todettiin, ettei neuvottelu Rooman kanssa ole ollut aivan avointa ja 

päivänvalon kestävää. Kuinka sitten on suhtauduttu niihin, jotka ovat 

uskaltautuneet Rooma-kritiikkiin?  

En minä vielä tiedä. Ehkä minut poltetaan tuolla Senaatintorilla, kuten Hussille 

tapahtui: 

          

                          (nettikuva)                                                   (nettikuva)                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

Eivätkö nämä suomalaiset piispat ja teologit edes tajua miten hirvittävä 

harhaoppi eukaristia on, jossa leivän ja viinin väitetään muuttuvan "lihaksi" ja 

"vereksi". Tämä on kerran tapahtunutkin.  

Minulla on tässä Internetistä saatu Marian ilmestys Najussa, Etelä-Koreassa, jossa 

pidettiin ehtoollisjumalanpalvelusta, ja siinä leipä muuttui lihaksi ja viini vereksi. 

Siinä yksi nainen natusteli tätä, lihapalaa, veristä lihapalaa. Se oli aika vaikea 

niellä. Tästä on Internetissä pitkä juttu. Se mitä katolinen kirkko on yrittänyt tehdä 

tuhat vuotta, mutta ei ole koskaan onnistunut, se tapahtui nyt siellä pienessä 

eteläkorealaisessa seurakunnassa, mutta sen takana oli Lusifer. 

 

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

asema kuuluu ainoastaan yhdelle, jonka nimi on Jeesus Kristus 

(Tunnustuskirjat, s.252).  

”Onhan ilmeistä, että Rooman paavit kannattajineen puolustavat jumalatonta 

oppia ja jumalattomia jumalanpalveluksia. Paavin ja hänen kannattajiensa 

valtakuntaan sopivat täysin vastakristuksen tuntomerkit” (278). 

”Heidän on väistyttävä kauas paavista ja hänen kannattajistaan kuin 

vastakristuksen valtakunnasta ainakin ja ne kirottava” (553). 

 

 


