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YLEISUSKONNOLLINEN SUOMI

Väinö Hotti

Jako kahteen
Suomen hengellistä kenttää dominoi kaksi valtavirtausta: 1. Lahkolaisuus, johon kuuluvat kaikki ne
yhteisöt, jotka eivät hyväksy raamatullista yksi seurakunta – periaatetta (ekklesia). 2.
Yleisuskonnollisuus (kansanuskonnollisuus), jota TV7 ja Radio Dei edustavat.
Median valta
Medialla on yhä lisääntyvä merkitys suomalaisessa kristillisessä miljöössä. Se on tehokas väline
myös hengellisessä työssä. Media tavoittaa nekin, jotka eivät muutoin harrasta sanan kuulossa
käyntiä. Olisi tärkeää, ettei kristillinen media joutuisi vihollisvoimien valtaan.
Opista vapaa
Molemmat merkittävät mediavaikuttajat (TV7 ja Radio Dei) ovat irrottautuneet kristillisestä
opista. Nämä katsovat, että evankeliumia voidaan julistaa menestyksellä ilman opillista rasitetta.
Kun annetaan jokaisen tuoda vapaasti esiin omaa oppiaan, säästytään samalla repiviltä ja yhteyttä
rikkovilta oppiriidoilta. Itse asiassa tässäkin virtauksessa noudatetaan määrättyä oppia.
Laiskuutta
On outoa, jos meillä on Raamattu, on outoa, jos olemme joskus tulleet uskoon ja me näistä
molemmista huolimatta olemme välinpitämättömiä opin suhteen. Olemme hengellisesti velttoja ja
laiskoja. Lisäksi olemme tällöin vaarallisella polulla!
”Minun kansani joutuu häviöön, sillä se on tietoa vailla”(Hoos.4:6; Saarnivaaran käänn.).
Kristinuskon ulkopuolelle
Jos ja kun hylätään oppiperusta, samalla ajaudutaan kristillisen uskon ulkopuolelle. Kristinusko on
nimeen omaan kirjauskonto! On petollista pyrkiä olemaan kristillinen ilman oppiperustaa. Tällä
hämätään oppimattomia uskovia. Tällöin on astuttu ”yleisuskonnollisuuden” avarille laitumille.
”Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja
Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt
teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti”
(Matt.28:18-20).
YLEISUSKONNOLLISUUDEN TUNTOMERKIT
1. Oppi laitetaan kellumaan
Mitään määrättyjä sitovia dogmeja ei ole. Jokaisen raamattutulkinta on yhtä oikeaa. Ketään ei saa
leimata harhaoppiseksi. Kun Jumalan ja Jeesuksen nimi mainitaan, ohjelma on riittävän kristillistä.
Tällöin ollaan kyllä varmasti hakoteillä! On olemassa tietty määrätty oppi:
”Jos joku tulee teidän luoksenne eikä tuo mukanaan tätä oppia, niin älkää ottako häntä huoneeseenne
älkääkä sanoko häntä tervetulleeksi; sillä joka sanoo hänet tervetulleeksi, joutuu osalliseksi hänen pahoihin
tekoihinsa” (2. Joh.1:10,11).
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2. Suhteellinen totuus
Kaikkien mielipiteet ovat yhtä arvokkaita (relativismi). Radio Dein ja TV7:n jalo tehtävä ja kutsumus
on pitää yllä yleisuskonnollisuuden tulta – muuta tavoitetta ei ole eikä tarvita!
3. Näyt ja ilmestykset perustana

Objektiivinen raamatullinen perusta korvataan omakohtaisilla näyillä ja ilmestyksillä. Nämä
ohjaavat käyttäytymistä. Tähän liittyvät myös kaikenkarvaiset henkilökohtaiset kokemukset.
4. Viihdelinjalla
Pyritään populismin ehdoilla järjestämään nuorille ja vanhoille ”hengellistä viihdettä”. Ketään ei
pyritä ”käännyttämään”, vaan toimitaan ihmisen turmeltuneen luonnon ehdoilla. Nimenomaan
musiikki (Radio Dei) on kaikenkarvaista. Kaikenlainen musiikki kelpuutetaan ”laidasta laitaan”.
Pyritään antamaan ohjelmaa jokaisen makuun. Pyritään ruokkimaan koko kansaa; kaikkiruokaisuus
on eräs johtava periaate.
5. Yhteys yli rajojen
Ekumenia ohjaa käyttäytymistä. Kaikkia karsinarajoja kunnioitetaan jumalallisina rajoina. Ne ovat
”tabuja”, joihin eri ole lupa koskea. Ummistetaan silmät tosiasioilta: 1. Pyhä Henki yhdistää. 2.
Diabolos heittää erilleen ja hajottaa.
6. Kaikki pelastuvat
Aikoinaan pastori Antti Kylliäinen kirjoitti kirjan ”Kaikki pääsevät taivaaseen”. Yleisuskonnollisuus
noudattaa tätä teologiaa.
Kenenkään uskoa ei saa kyseenalaistaa. Ketään ei voi nimittää uskovaksi, vielä vähemmän
kenestäkään voidaan sanoa, ettei hän sitä ole.
”ja että me pelastuisimme nurjista ja häijyistä ihmisistä; sillä usko ei ole joka miehen” (1.
Tess.3:2).
”ja he nousivat kapinaan Moosesta vastaan, ja heihin yhtyi israelilaisista kaksisataa viisikymmentä
miestä, kansan päämiehiä, kansankokouksen jäseniä, arvokkaita miehiä. Ja he kokoontuivat
Moosesta ja Aaronia vastaan ja sanoivat heille: "Jo riittää! Koko seurakunta, he kaikki, ovat pyhät,
ja Herra on heidän keskellänsä. Miksi te siis korotatte itsenne Herran seurakunnan yli?" (4.
Moos.16:2,3).
7. Lahkolaisuus tuntematon
Lahkolaisuus kuuluu välttämättömänä osana opilliseen rajankäyntiin. Yleisuskonnollisuus ei astu
askeltakaan tälle alueelle. Lahkolaisuus on marginaali-ilmiö, johon ei kannata paljon ruutia hukata.
Kaikki kristilliset yhteisöt yhdessä muodostavat Herran kansan, ekklesian.
”Lahkolaisuus on ikävä asia ja toivottavasti sitä on mahdollisimman vähän Suomessa. Radio Dei
pyrkii edistämään evankeliumin esillä oloa ja kristittyjen keskinäistä rakkautta. Tehtävä on
haasteellinen, sillä kristityt eivät ole aina kovin rakkaudellisia toisiaan kohtaan. Itse emme ota
kantaa oppikysymyksiin juuri sen takia, että evankeliumi pysyy pääasiana.” (Kirsi Rostamo).
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8. Suunnattu sekakansalle
Israelilaisten mukana Egyptistä lähti paljon ”sekakansaa”, joista tuli matkan varrella suuri ongelma
Kaanaan maahan pyrkiville. Tänään Radio Dei ja TV7 myös haalivat joukkoihinsa ”sekakansaa”,
jotka ovat mukana ilman uudestisyntymistä ja ilman pyhitystä.
”Ja israelilaiset lähtivät liikkeelle ja kulkivat Ramseksesta Sukkotiin; heitä oli noin kuusisataa
tuhatta jalkamiestä, paitsi vaimoja ja lapsia. Ja myös paljon sekakansaa meni heidän kanssansa,
sekä lampaita ja raavaskarjaa suuret laumat” (2. Moos.12:37,38).
9. Siunaamismentaliteetti
On lähdetty ”siunaamislinjalle”. Kaikkia siunataan. Katsotaan, että tämä on uskovan ainut
raamatullinen tehtävä. On selvää, etteivät profeetat ja apostolit tyytyneet vain siunaamaan
kansaa. Jeesuksen viimeinen toivomus ja käsky:
”Ja hän sanoi heille: "Niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva
kuolleista, ja että parannusta syntien anteeksisaamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä
kaikille kansoille, alkaen Jerusalemista” (Luuk.24:46,47).
10. Suoraan Jumalalta
Muutamat tahot hurmahenkisyydessään katsovat saaneensa sanomansa suoraan Jumalalta.
Tällöin kaikki arvostelu on kielletty. Tämä on tuttua amerikkalaisista lahkoista. Tämä osaltaan
kertoo irrottautumisesta Raamatun ilmoituksesta. Tämä siis on ”korvausteologiaa”: Raamatun
suora ilmoitus korvataan henkilökohtaisella suoralla ilmoituksella!
11. Lähde pulppuaa
Nimenomaan Radio Dei on kunnostautunut ”kahdenlaisen veden” esiintuonnissa. Maalliset ja
hengelliset ovat siinä suloisesti sekaisin.
”Niinikään, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin valmistautuu taisteluun?” (1. Kor.14:8).
”Uhkuuko lähde samasta silmästä makeaa ja karvasta vettä?” (Jaak.3:11).
12. Mukautumista
Yleisuskonnollisuus merkitsee täydellistä mukautumista vallitsevaan yhteiskuntaan (= maailmaan).
Tällöin suola on kadonnut ja kristitty tullut kelvottomaksi Jumalan sanansaattajana.
”Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta,
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä” (Room.12:2).
13. Suomalaisen kristillisyyden kokonaiskuva
Tänään suomalaista hengellistä kenttää voidaan kuvata: 1. Kilpalaulanta. 2. Kilpakosinta. 3.
Kilparahastus.
”Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne, niinkuin minä olen teitä rakastanut että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on
keskinäinen rakkaus” (Joh.13:34,35).
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Dietrich Bonhoeffer 4.2.1906 - 9.4.1945

MUUTOS TEOLOGIASSA
Risto Santala kertoo, että Bonhoefferin teologiassa oli kaksi kautta: raamatullinen ja
liberaaliteologinen. Tämän jälkimmäisen tuotosta oli mm. ”Hyvyyden voimaan ihmeelliseen
suojaan”, jonka Bonhoeffer kirjoitti kaksi viikkoa ennen teloitustaan. Tämä laulu on suuressa
suosiossa kaikkien kääntymättömien keskuudessa. Se täyttää populismin ja yleisuskonnollisuuden
mitat. Tässä kätkeydytään johonkin epämääräisen ”hyvyyden” suojaan ja syleillään koko
maailmaa. Jako kahteen puuttuu; kaikki ovat samassa veneessä!
Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan
olemme kaikki hiljaa kätketyt.
Me saamme luottaa uskolliseen Luojaan,
yhdessä käydä uuteen aikaan nyt.
Jos ahdistuksen tie on edessämme,
myös silloin Kristus meitä kuljettaa.
Annamme Isän käsiin elämämme.
Hän itse meille rauhan valmistaa.
Suo, Herra, toivon kynttilöiden loistaa,
tyyneksi, lämpimäksi liekki luo.
Valaiset pimeän, voit pelot poistaa.
Jää keskellemme, Kristus, rauha tuo!
Kun pahan valta kasvaa ympärillä,
vahvista ääni toisen maailman,
niin että uuden virren sävelillä
kuulemme kansasi jo laulavan.
Hyvyyden voiman uskollinen suoja
piirittää meitä, kuinka käyneekin.
Illasta aamuun kanssamme on Luoja.
Häneltä saamme huomispäivänkin.

