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SUURI LUOPUMUS – PIISPAN JOHDOLLA      Väinö Hotti 

Ekumenian isä         Teh.VHn 

 
       (nettikuva) 

NATHAN SÖDERBLOM 
15.1.1866 – 12.7.1931 
 

  
         (nettikuva) 
GUSTAF JOHANSSON 
10.1.1844 - 24.7.1930 
 

MARTTI LUTHER JA EKUMENIA 

 
       (nettikuva) 

”Nathan Söderblomia (Upsalan arkkipiispana 1914-

1931) on sanottu ”ekumeenisen liikkeen isäksi”… 

Arkkipiispa Gustaf Johansson sanoi Söderblomille, 

kun tämä kävi hänen luonaan: ”Kuule, Nathan, 

sinussa on antikristus, sinä olet antikristus” 

(Teologia ja Kirkko / 58, s.135) / Saarnivaara, Suuri 

Babylon, ss.22,23). 

”Lars Olof Jonathan Söderblom oli ruotsalainen 

teologi ja uskontotieteilijä sekä Uppsalan arkkipiispa. 

Hän sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1930. 

Hänen muistopäiväänsä vietetään Ruotsin kirkossa 

12. heinäkuuta”. Wikipedia 

”Kun Herramme ja Mestarimme Jeesus Kristus sanoo: 

Tehkää parannus jne., niin hän tahtoo, että uskovaisen 

koko elämä on oleva parannusta” (Luther, 1. teesi, 1517). 

MARTTI LUTHER: 10.11.1483 - 18.2.1546 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Nathan_S%C3%B6derblom
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”Ei, hyvä ystävä, älä tarjoskele minulle rauhaa ja yksimielisyyttä silloin, 

kun meiltä samalla häviää Jumalan sana, sillä siten olisi iankaikkinen elä-

mä ja kaikki kadotettu. Tässä ei käy päinsä väistyminen tai kenenkään ih-

misen mieliksi myönnytysten tekeminen. Sanan edestä on sen sijaan kaik-

kien väistyttävä, olkoonpa hän ystävä tai vihamies, sillä sitä ei ole annet-

tu ulkonaisen maailmallisen yksimielisyyden ja rauhan tähden, vaan ian-

kaikkisen elämän tähden. Sanan ja opin on synnytettävä kristillinen yksi-

mielisyys ja yhteys. Jos se on yhtäläinen ja sama, seuraa varmaan kaikki 

muukin; ellei ole, ei tuloksena kuitenkaan ole mitään yksimielisyyttä. Älä 

siis tule minulle puhumaan rakkaudesta tai ystävyydestä, jos sanasta tai 

uskosta tingitään…Kyllähän me mielellämme säilytämme ulkonaisen rau-

han…mutta opin ja kristillisen yhteyden asiassa emme tahdo olla heidän 

kanssaan missään tekemisissä emmekä pitää heitä veljinä, vaan vihollisi-

na, koska he tietoisesti pysyvät erheessään, ja me tahdomme taistella hei-

tä vastaan hengellisessä kamppailussa. Perkeleellinen ja petollinen on se 

esitys ja vaatimus…, että yksimielisyyden tähden olisi väistyttävä jonkin 

verran ja hyväksyttävä jokin harha. Sillä tavalla perkele tahtoo vieroittaa 

meidät sanasta” (21. s. Kolm.j.ep.s., WA. 34, II, 387). 

 
                      (nettikuva) 
           UURAS SAARNIVAARA 

”Jeesus  rukoilee ”ylimmäispapillisessa rukouksessaan”: 

Uuras Saarnivaara oli suomalainen filoso-
fian ja teologian tohtori, kristillinen kirjai-
lija ja merkittävä luterilainen hengellinen 
vaikuttaja. Wikipedia 

Syntyi: 17. helmikuuta  
1908, Nurmijärvi 
Kuoli: 5. toukokuuta 1998 
 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Uuras_Saarnivaara
https://www.google.com/search?sxsrf=AJOqlzWacVAVVRf5dPHHoKMVW03su2KjFg:1676328608386&q=Nurmij%C3%A4rvi&si=AEcPFx5y3cpWB8t3QIlw940Bbgd-HLN-aNYSTraERzz0WyAsdFmDlD0zaCMyku6cidsBM-eA8m2H3nglr9Kic8B6i9iWa3rf9OIakZMOCJa9s2tHaOPeQPgWa0URuJiOBHPEK1E6OmcEk2beQS5-JWEiqhzRPJhKpDiJ35EHpw-q2th2TngkXiZwSoe_HwSWaKYOxSqN-gyb&sa=X&ved=2ahUKEwjO6OrZypP9AhWmgf0HHYydAtUQmxMoAHoECFIQAg
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”minä en rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, 

jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, 

niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, 

niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt” (Jh.17:20 s.). 

Jeesus rukoilee tässä opetuslastensa, uskoviensa yhteyttä,  Häneen, jotka 

ovat Hänessä ja Isässä. Hän ei rukoile ulkonaisten kirkkojärjestöjen ja 

niiden nimellisten, enimmäkseen epäuskoisten ja jumalattomien jäsenten 

yhteyttä, vaan ainoastaan uskovien opetuslastensa yhteyttä. Hän huo-

mauttaa samassa rukouksessaan nimenomaan: ”En minä maailman 

edestä rukoile, vaan niiden edestä, jotka sinä olet minulle antanut” (17:9). 

Kastetut mutta epäuskoiset kirkon jäsenetkin ovat ”maailmaa”, jonka Jee-

sus erottaa opetuslapsistaan” (Uuras Saarnivaara, Suuri luopumus, s.10). 

 
  

”Jumalan sanan mukaan ei yksikään, joka ei nuhtele väärää oppia, ole 

Jumalan salaisuuksien uskollinen taloudenhoitaja, hänelle uskottujen 

lammasten uskollinen paimen eikä uskollinen vartija Siionin muureilla, 

vaan palkkapaimen, mykkä koira ja petturi (vrt. esim. Jes.56:10,11; 

Fil.3:2 jne)” (emt. s.22). 

”´Oikeauskoisen´ määreen kirkko menettää vasta silloin, kun se ei menet-

tele Room.16:7 mukaisesti eikä siis nuhtele siinä ilmenevää harhaa ja lo-

pulta poista sitä keskuudestaan, vaan antaa sen elää rauhassa ja näin 

tosiasiassa myöntää sille yhtälaisen oikeutuksen totuuden rinnalla” 561). 

”Kristilliselle kirkolle annettu lähetyskäsky 

(Matt.28:19, vrt. myös Ps.2:8; 72:8 jne) on luon-

teeltaan kauttaaltaan universaalinen ja kieltää 

näin ollen kaikilta muilta  uskonnoilta olemassa-

olon oikeutuksen. Siihen liittyy perustelu, että 

kaikki uskonnot kristinuskoa lukuunottamatta 

jättävät ihmiset pimeyteen ja saatanan valtaan 

(Apt.26:18)” (Pieper, Kristillinen dogmatiikka, s.7). 

FRANS PIEPER: 27.6.1852 – 3.6.1931 /NETTIKUVA 
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             (nettikuva) 
       PAAVO HILTUNEN 
     2.6.1923 - 31.8.2013 
 

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 rooma-

laiskatolisen 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. 

 

 

 
 
 
 
 

”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.” 

PAAVO HILTUSEN HAASTATTELU 
Väinö Hotti (Valoa ristiltä 3/1997). 
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ULKOMAAT (netti) 13.2.2023 13.37 Päivitetty 13.2.2023 13.42 
 

Tutkimus: Katolisen kirkon papit ja 

tyo ntekija t ka yttiva t Portugalissa hyva kseen 

yli 4 800:aa lasta vuoden 1950 ja lkeen 

STT 

Katoliset papit ja kirkon työntekijät ovat käyttäneet Portugalissa seksuaalisesti 

hyväkseen ainakin yli 4 800:aa lasta vuoden 1950 jälkeen, kertoo riippumaton 

tutkimus. 

Vuoden kestäneen tutkimuksen tulokset esiteltiin lehdistötilaisuudessa 

Lissabonissa maanantaina. Tutkimusta varten haastateltiin yli viittäsataa väitetyn 

hyväksikäytön uhria. 

– Nämä haastattelut mahdollistivat sen, että pääsimme selville paljon suuremmasta 

uhrimäärästä. Heitä on ainakin 4 815, sanoi lastenpsykiatri Pedro Strecht 

lehdistötilaisuudessa Lissabonissa. 

Haastatteluissa tuli esille vakavia rikkomuksia ja käytäntöjä, jotka joissakin 

tapauksissa olivat jatkuneet vuosikymmeniä. Aikarajat syytteiden nostamiselle 

olivat valtaosassa tapauksista jo umpeutuneet, mutta tähän mennessä 25 tapausta 

on siirretty poliisille ja useita tutkintoja on aloitettu. 

Pappi raiskasi ripille tulleen nunnakokelaan 

Haastattelijoille puhunut 43-vuotias nainen, joka käytti nimeä Alexandra, väittää 

papin raiskanneen hänet rippitunnustuksen aikana, kun hän oli vasta 17-vuotias ja 

aikeissa ryhtyä nunnaksi. 

– Pidin asian salassa monia vuosia, mutta sen kanssa eläminen tuli jatkuvasti 

vaikeammaksi, nainen kertoi uutistoimisto AFP:lle. 

Alexandra kertoi lopulta ilmiantaneensa papin kirkon viranomaisille, mutta nämä 

eivät tehneet muuta kuin ohjasivat valituksen eteenpäin Vatikaaniin, joka ei tähän 

päivään mennessä ole vastannut. Alexandra on nyt 43-vuotias. 

https://ilkkapohjalainen.fi/author/stt-2
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Portugalin piispojen on määrä kokoontua ensi kuussa päättämään, mihin toimiin 

raportin pohjalta ryhdytään. Piispainkokouksen korkea-arvoinen jäsen Manuel 

Barbosa sanoi tavoitteena olevan, että "kirkko hankkiutuu eroon tästä saastasta 

niin hyvin kuin mahdollista". 

Paavi Franciscus lupasi jo vuonna 2019 siivota katolisen kirkon, jonka mainetta 

toistuvat pedofilia- ja hyväksikäyttöpaljastukset ovat tahranneet pahasti. 

Franciscuksen on määrä vierailla Portugalissa elokuussa. 

----------------- 

USKOT – FOORUMI RY    (NETTI) 
 

ESITTELY 
 
USKOT-foorumi ry on uskontojen yhteistyöjärjestö, joka edustaa kuutta uskontokuntaa: 
kristinuskoa, islamia, juutalaisuutta, myöhempien aikojen pyhiä, buddhalaisuutta ja 
hindulaisuutta. Foorumin jäsenyhteisöjä ovat Suomen Juutalaisten Seurakuntien 
Keskusneuvosto ry, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto 
ry (SEN), Suomen Islam-seurakunta, Suomen Islamilainen Neuvosto 

Historia 
Ajatus uskontojenvälisen foorumin perustamisesta Suomeen syntyi 2000-luvun alussa. 
Tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsui kolmen monoteistisen uskonnon johtajat 
kahteen neuvonpitoon presidentinlinnaan 9/11-terrori-iskujen jälkeisissä järkyttyneissä  
tunnelmissa. Tapaamisessa presidentinlinnassa 26.9.2001 johtajat keskustelivat presidentin 
kanssa kansainvälisestä terrorismista, sen juurista ja seurauksista. Presidentti rohkaisi johtajia 
pitämään yhteyttä toisiinsa jatkossakin. 
 

 
             (nettikuva) 
Piispa KAISAMARI HINTIKKA 

”Taivasten valtakunta on tehtävä, kutsu Jumalan työtove-

ruuteen – työhön ja rukoukseen niin, että oikeudenmukai-

suuden, rauha ja sovinto toteutuisivat tässä maailmassa. 

On luotettava siihen, että valtakunta kasvaa ja kukoistaa 

vastoinkäymisistä huolimatta, sillä viime kädessä sen kas-

vun antaa Jumala itse. On luotettava ja suostuttava siihen, 

että taivasten valtakuntaan kutsutaan kaikkia – sinua ja 

minua.” 

”Uskontojen välinen yhteistyö kasvattaa meitä ihmisinä. 

Kun opimme tuntemaan toisiamme, rakennamme samalla 

avoimuutta ja yhteisymmärrystä koko yhteiskunnassa.” 

USKOT - foorumin varapuheenjohtaja KAISAMARI 

HINTIKKA 

 

https://uskot.fi/2018/12/historia/

