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SUOMEN TILANNE                                                               Väinö Hotti 

Blogien aiheet 

Asioita voidaan käsitellä laajasti jopa globaalisti. Tai sitten jokin yksittäinen asia laitetaan ”tikun 

nokkaan”.  Blogeissa puututaan yleensä detaljeihin, yksityiskohtiin. Tietokoneaikana meillä on 

erinomaiset mahdollisuudet käyttää molempia lajeja. 

Usein on perusteltua keskittyä johonkin yksityiseen ongelmaan. Ajatellaan, että suuremmat 

ympyrät on aikojen saatossa jo tarkoin tutkittu. Toisaalta tästä voi seurata se, ”ettei näe metsää 

puilta”. Molempia tulee suosia – tasapuolisuuden vuoksi. Ja totuuden löytämiseksi. 

Rannaton meri 

Suomen tilanne voidaan jakaa moneen lohkoon: ilmasto, liikenne, koulutus, nuorten tilanne, 

politiikka, hengellinen kenttä jne. 

Netti tarjoaa tavalliselle kansalaiselle mahdollisuuden lausua mielipiteensä. Tästä taas seuraa 

ongelma, että tavallisen sukankuluttajan lausumat sekoittuvat asiantuntijoiden viisaisiin 

kannanottoihin. Tällöin ajaudumme ”monen totuuden” ongelmaan. Pahimmillaan sorrumme 

realismiin = kaikki on suhteellista. 

Toivottavasti en seuraavassa sorru yksipuolisuuksiin. Haluan tuoda esille monia vaihtoehtoja – 

yhteiseksi rakennukseksi. 

Positiivinen – negatiivinen 

Nimenomaan politiikassa oppositio pitää huolen siitä, että kielteiset asiat nostetaan esille. 

Toisaalta jotkut kansalaiset ovat luonteeltaan pessimistejä. Onhan niitäkin, jotka selittävät kaiken 

”parhain päin”. Koko kansakuntaa ajatellen asenne riippuu myös paljolti siitä, mikä on oma 

tilanne. 

Suomi – maailman onnellisin maa 

Tämä lausuma on mitä suuremmassa määrin subjektiivinen. Kaikki riippuu kriteereistä! On helppo 

nähdä paljon positiivista. Toisaalta kurjuuden mittaaminenkaan ei ole vaikeaa. 

HENGELLINEN KENTTÄ 

Monivivahteinen arvio 

1. Suomi on kristillinen maa 

2. Jumalan valittu kansa 

3. Jumalaton maa 

4. Luterilainen maa 

Kaikki ei ole hyvin 

Monen mielestä Suomen maassa (ja kirkossa) ”on jotakin mätää”! 



                                                                                                                                                                              2 
 

Tähän liittyy  kiinteästi analyysin vaikeus; ei oikein tiedetä, mistä se ”mättää”. Toisaalta tässä on se 

ongelma, etteivät kaikki uskovatkaan ole analyytikkoja. Analyytikoilla itsellään taas saattaa olla 

hengelliset perusasiatkin pimennossa. Tällöin analyyttisyys ei palvele asiaa. 

”Meillä on suunnattomasti tietoja. Me voimme hallita kaiken tarpeellisen teologiasta. Meillä on 

keinomme loihtia elämyksiä. Me osaamme rakentaa alttareita, latoa halot ja uhrieläimet niille 

oikeaoppisesti, mutta meiltä puuttuvat Eliaat, jotka saisivat tulen taivaasta alttarillemme…Me 

valmistamme pappeja suurin tietomäärin varustettuina. Mutta heiltä puuttuu paljossa 

omakohtaista uskonkokemusta, jota ei opita kirjoista, vaan kahden kesken Herran kanssa” (E.J. 

Honkanen, Hengen uudistus, ss.53,54).  

Korjausehdotuksia 

1. Rukoile, rukoile, rukoile 

2. Kiitä, kiitä, kiitä 

3. Uhraa, uhraa, uhraa 

4. Diagnoosin tekeminen 

Touhu ei ole ratkaisu 

”Vain hyödyksi ovat ahkeran ajatukset, mutta touhuilijat saavat vain vahinkoa.” Snl.21:5. 

”Ahkeruus ja touhu ovat kaksi eri asiaa.  

Emme saa unohtaa: ”Kirottu olkoon se, joka Herran työtä laiskasti tekee!” emmekä myöskään: 

”Olkaa lujat, järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran työssä!” Mutta emme saa erehtyä 

luulemaan, että touhu on ahkeruutta.  

On ihmisiä – ja juuri Jumalan valtakunnan työssä – joilla on aina hirmuinen kiire. Kuitenkaan 

kiireestään huolimatta he oikeastaan saavat vähän todellista aikaan. He joutuvat parsimaan 

jälkiään, koska he tekevät ajattelematta sellaista mikä ei ole niin tarpeellista. Usein heille ei riitä 

edes heidän oma työnsä, vaan he käyvät sotkemassa toistenkin työtä. He näyttävät ahkerilta – 

mutta todellisuudessa ovat touhuilijoita…Tärkeintä ei ole laajuus, vaan laatu” (E.J. Honkanen, 

Hengen uudistus, ss.105,106). 

”Sören Kierkegaard jo viime vuosisadalla näki hyödyttömän kiireen vaarat. Hän kertoo mummosta, 

jonka mökki syttyi palamaan. Mummo touhusi ja hääri hirveästi pelastaakseen mitä oli 

pelastettavissa, ja sai pelastetuksi – hellanringit. Kierkegaard kysyy: ”Mitä me pelastamme 

hyödyttömällä kiireellämme?” (E.J. Honkanen, Hengen uudistus,s.55). 

Diagnoosi 

Tilanteen kartoitus on välttämättä tehtävä ensimmäisenä. Tämän opettaa meille lääkäri. On 

turmiollista hypätä tämän tilanteen yli. Jos diagnoosi jätetään väliin, kaikki sen jälkeinen toiminta 

on turhaa. On kohtalokasta, jos hengellisellä kentällä opetetaan suuvaahdossa ilman, että pohjana 

on pätevä diagnoosi ”potilaan tilasta”.  Tällöin opetus valuu hiekkaan. Tällaisessa opetuksessa ”ei 

ole mitään järkeä”. 

”Ilman taitoa ei ole intokaan hyväksi, ja kiirehtivän jalka astuu harhaan” (Snl. 19:2). 
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Pätevä lääkäri 

Oikea taudinmääritys edellyttää pätevää lääkäriä.  Puoskarit ja valelääkärit johtavat harhaan! 

Hengellisellä kentällä vaurio on korvaamaton. Teologinen tiedekunta on jo vuosikymmenet  

valmistanut epäpäteviä diagnoosin tekijöitä: 

”Professori Antti. J. Pietilä muisteli omaa opiskeluaikaansa Vartijassa (1-2/1930) näin: 

”Nimenomaan myöskin meidän omassa yliopistossamme  annetusta raamattutieteen opetuksesta 

minun on annettava se todistus, että tuskin ainoatakaan uskonnollisesti elävää ja hedelmöittävää 

ajatusta on sen kautta sieluuni juurtunut.” 

Väärä arvio Suomen hengellisestä kentästä 

Ulkokuori hämää monessa asiassa. Näin myös kristillisyydessä. Suomeen kristinusko tuli v.1155. 

Siitä lähtien se on jossakin määrin hapattanut myös yhteiskuntaa. Viime vuosina luopumus on ollut 

ilmeinen. Kansa on tehnyt kristinusko mieleisensä. Tänään Suomi on pitkälti ”jumalaton maa”.  

Kirkon piirissä tätä ei haluta uskova. Teologien silmissä Suomi on kristillisessä mielessä 

mallimaa.Tietysti jo psykologia ohjaa myönteiseen suhtautumiseen. Lähdetään siitä, että Suomi 

on ”kristitty maa”.  Tämä on tietysti kauniisti sanottu, mutta siinä on yksi paha vika: SE EI OLE 

TOTTA! Kun sitten julistus rakennetaan tälle valheperustalle, tulos on huono. Tämä sulkee mm. 

raamatullisen parannussaarnan pois. 

Vapaat suunnat lähtevät samalta positiiviselta valheperustalta. Suomi on ”Jumalan Israel”.  

Julistajat lupaavat kilvan luopiokansalle ”auvoisaa tulevaisuutta”. Luopunutta kansaa siunataan 

kilvan. 

”Ja sanansaattaja, joka oli mennyt kutsumaan Miikaa, puhui hänelle sanoen: "Katso, kaikki 

profeetat ovat yhdestä suusta luvanneet kuninkaalle hyvää; olkoon sinun sanasi heidän sanansa 

kaltainen, ja lupaa sinäkin hyvää". Mutta Miika vastasi: "Niin totta kuin Herra elää, sen minä 

puhun, minkä Herra minulle sanoo" (1. Kun.22:13,14). 

ON LÄHDETTÄVÄ TUKEVALTA POHJALTA 

 

ARKHIMEDEEN PISTE Arkhimedes (287-212 eKr.) teki monia keksintöjä: 1) hydrostatiikan laki 

(kappale menettää painostaan niin paljon kuin sen syrjäyttämä vesimäärä painaa, 2) pii 3.14 
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(ympyrän halkaisijan suhde kehään, 3) ”vipulaki”: ''ANTAKAA MINULLE KIINTEÄ PISTE, NIIN VIPUAN 

MAAN PAIKOILTAAN''.  

Universumissa kaikki liikkuu. Tähdet, linnunradat, aurinko, kuu jne. Onko mitään paikallaan 

pysyvää? Raamattu kertoo, että yksi on muuttumaton, jonka varaan pieni, heikko ja hauras 

ihminen voi tässä epävarmuuksia täynnä olevassa maailmassa rakentaa. On olemassa ”piste”, josta 

käsin avautuvat sekä hengelliset että tieteelliset totuudet. Kristus on se strateginen piste, josta 

käsin avautuu Jumalan monimuotoinen ja ihmeellinen maailma. Sekä tieteen että seurakunnan 

puolella on tämä piste löydettävä – muutoin me olemme joutavanpäiväisiä tyhjäntoimittajia. Ei ole 

olemassa erikseen ”maallista” ja ”hengellistä” totuutta.  

On vain yksi totuus: Jeesus sanoo: "Minä olen tie ja totuus ja elämä” (Joh.14:6). 

”Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti” Hebr.13:8). 

Aikamme ongelma 

Hengellisellä kentällä on ”kiintopisteen puute”. Opetusta on, rukousta on, kiitosta on, uhrausta on, 

mutta kiintopiste puuttuu! Uskovat ovat tuuliajolla kuin syksyiset lehdet. 

”ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten 

arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, 

kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus” (Ef.4:14,15). 

 


