
                                                                                                                                                                                    1 
 

Missio Savo 
Ylämyllyn Shell  16.11.2013 
Raamattutunti: Väinö Hotti 
 
HERÄÄ VALVOMAAN 
 
Pax Romana – pax Golgata 
 
Yhteys ilman rajoja – tässä ero Missio Savon ja muiden kristittyjen yhteyttä edustavien liikkeiden 
välillä, Ef.2:14. ”Ilman rajoja” perustuu Golgatalla solmittuun rauhaan. 
 
pax Romana = pitkäaikainen rauhan aika keisari Augustuksen aikaan 
pax Golgata =  ikuinen rauha 
 
Onko rikottu se rauhan liitto, jonka Rauhanruhtinas teki Jumalan kanssa Getsemanessa, kun hän 
maksoi syntimme ja huusi maailman neljään ilmansuuntaan: ”Rauha ja autuus on oikealla 
puolellani?” (Jonas Lagus, Evankeliumin ääni, s.85). 
 
-------------------------- 
 
Ilmestyskirjan Jeesus (David Pawson) 
 
Ilmestyskirjassa Jeesus on sodan mies ei rauhan prinssi aasin selässä vaan sotaratsun selässä. Hän 
tulee vihdoin tuomitsemaan elävät ja kuolleet. Jopa tuhoamaan pahat ihmiset. Tämä on TAPPAJA- 
JEESUS. 
Tämä on Jeesuksen toinen puoli, ei lainkaan sentimentaalinen. Tässä Jeesus käy häikäilemättä 
kiinni pahuuteen. Hän odotti pitkään, mutta nyt on kärsivällisyys lopussa. Ensin Hän tuli 
pelastaakseen kaikki, jotka halusivat pelastua. Toisella kerralla Hän ei enää tule pelastamaan. Nyt 
Hän tulee ottamaan käsittelyyn Paholaisen ja kaikki tätä seuranneet ihmiset. Hän tulee 
tuhoamaan kaikki pahat asiat ja pahat ihmiset. Ilmestyskirjassa hänen silmänsä palavat vihasta! 
 
”Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niinkuin valkoinen villa, niinkuin lumi, ja HÄNEN 
SILMÄNSÄ NIIN KUIN TULEN LIEKKI” (1:14). 
 
Ihmiset huutavat vuoria sortumaan suojautuakseen  ”Karitsan vihalta”: 
 
15. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät ja kaikki orjat ja vapaat 
kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin  
16. ja sanoivat vuorille ja kallioille: "Langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen 
kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsan vihalta!  
17. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää?" (Ilm.6:15-15). 
 
Lampaan viha. Se on erilainen Jeesus, mutta osa koko kuvaa. Ilman Ilmestyskirjaa meillä olisi 
puutteellinen kuva Jeesuksesta. Tarvitsemme Jeesuksen koko kuvan! 
 
-------------------------- 
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Luther, sodan ja rauhan mies 
 
”Ehkei kukaan muu ihminen”, Thomas Carlyle sanoo, ”jolla on niin nöyrä ja rauhallinen 
mielenlaatu, ole koskaan täyttänyt maailmaa sodalla ja taistelulla” (Kares, Luther, s.162). 
 
Kaksisuuntainen rauha 
 
Pax Golgata merkitsi rauhaa pysty- ja vaakatasossa – rauhaa Jumalan kanssa ja rauhaa ihmisten 
välille. Nämä kuuluvat erottamattomasti yhteen. Karsinakristitty on sotajalalla sekä Jumalaa että 
toisia uskovia vastaan. Ekklesiakristitty on haudannut sotakirveet molemmilla rintamilla. 
 
Sota-aseet 
 
”Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko 
sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa 
vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita 
vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan taivaan avaruuksissa” (Ef.6:10-12). 
 
”Kirottu olkoon se, joka Herran työn laiskasti tekee, kirottu olkoon se, joka pidättää miekkansa 
verestä” (Jer.48:10). 
 
”Tappion kärsii se, joka lähtee Herran sotaan omin voimin ja kyvyin. Mieletön taisteluun aseitta 
lähtee. Silti leikkipyssyllä ampujia on paljon Herran sodassa” (Niilo Tuomenoksa). 
 
Kirkkotaistelu ohi? 
 
Kirkkotaistelusta tulee monelle mieleen lähinnä Hitlerin Saksa.  Suomalaisella maaperällä 
kirkkotaistelijoina ovat profiloituneet Urho Muroma, Osmo Tiililä ja Uuras Saarnivaara.  Entä 
tänään, onko tämän taistelun aika ohitse? Onko sodan melske vaientunut? ”Soihdut sammuu, 
kaikki väki nukkuu!” 
 
Leif Andersen (tanskalainen pastori) kirjoitti: ”Mielestäni kirkkotaistelu on Raamatun perusteella 
ainoa mahdollinen tapa jäädä uskottomaan kirkkoon…Kun jäämme uskottomaan kirkkoon, niin me 
olemme osaltamme vastuussa sen uskottomuudesta, jos vaikenemme!...Mielestäni meidän pitää 
vasta sitten panna välit poikki kirkkoruumiimme kanssa, kun emme enää voi elää tai vapaasti 
julistaa siinä… me saamme jäädä – mutta kirkkotaistelun etumerkein” (Perusta 4/92). 
 
Liikekannallepano 
 
Tämän näkisin Missio Savon jaloksi tehtäväksi! Haastamme jokaisen uskovan taistelukentälle, 
uskon jaloon taisteluun – sen uskon puolesta, ”joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu”, Juuda 3. 
 
 
Tykki evankeliumin palveluksessa 
 
Aikamme ehkä merkittävin herätyssaarnaaja oli H.C. Spurgeon (1834-1892). Hän  on saanutkin 
arvonimen ”saarnaajien kuningas”. 
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Olen kokenut, mitä merkitsee kaikkien ampumatarvikkeiden loppuminen, ja sitten olen ikään kuin 
sijoittanut itseni suureen evankeliumitykkiin, ja olen laukaissut itseni kuulijoitani kohti, kaiken 
kokemukseni Jumalan hyvyydestä, kaiken tuntemukseni synnistä ja kaiken kokemukseni evanke-
liumin voimasta. On ihmisiä, joihin tuollainen julistus vaikuttaa syvällisem-min kuin mikään muu, 
sillä he tuntevat, että sinä et anna heille ainoastaan evankeliumia, vaan myös itsesi. 
Todennäköisimmin juuri se saarna, joka ensin on murtanut saarnaajan sydämen, murtaa myös 
kuulijan. Ja sillä saarnalla, joka tulee suoraan saarnaajan omasta sydämestä, on paras 
mahdollisuus tavoittaa kuulijan sydän (C.H. Spurgeon, Sielujenvoittaja, s.69). 
 
Tarkka-ampujat 
 
Tarvitsemme kokonaisen osaston tarkka-ampujia, jotka osuvat ihmisiin toiseen toisensa jälkeen. 
Kun laukaisemme saarnalavalta suuret tykit, voidaan saada aikaan suuri vaikutus, mutta moniin ei 
satu. Tarvitsemme rakkauden täyttämiä henkiä, jotka kulkevat ympäriinsä ja ottavat selkoa 
yksityisistä tapauksista ja jakavat henkilökohtaisia varoituksia ja henkilö-kohtaista kehotusta. 
Katusaarnaajan ei pidä puhua ainoastaan joukoille, vaan hänen tulee myös olla valmis käymään 
yksilöihmisten kimppuun, ja hänellä pitää olla mukanaan muita, joilla on sama onnellinen kyky. 
Kuinka paljon enemmän saavutettaisiinkaan tämän toiminnan kautta, jos jokaisella 
katusaarnaajalla olisi mukanaan pieni joukko kristittyjä ihmisiä, jotka henkilökohtaisissa 
keskusteluissa lyövät sisään hänen naulojansa (emt. s.123). 
 
Ammu tulipalloja 
 
Rakkaat veljet, eivät suuret sanat, vaan sanoissa oleva voima ratkaisee, mikä tulos niistä on oleva. 
Olen kuullut puhuttavan laivasta, jota ammuttiin tykillä linnakkeesta, mutta tuloksetta, kunnes 
päällikkö määräsi, että ammukset oli kuumennettava hehkuviksi. Sitten ei kestänyt kuin kolme 
minuuttia, kun laiva saatettiin uppoamaan. Tämä teidän on tehtävä saarnoillenne. Teidän täytyy 
kuumentaa ne hehkuviksi. Ei tee mitään, vaikka joku sanoisi, että te olette liian innostuneita, liian 
kiihkomielisiä. Ampukaa heitä hehkuvilla luodeilla! Meidän ei pidä sunnuntaisin lähteä ulos 
heittämään lumipalloja, vaan lähettämään tulipalloja. Meidän pitää ampua kranaatteja vihollisen 
riveihin. (emt. s.52). 
 
Herättävä lehti 
 
Vuosikymmenet ilmestyi Herää Valvomaan – lehti. Urho Muroma oli tämän lehden takana. 
Muroma oli herätyssaarnaaja – ehkä Suomen huomattavin 1900-luvulla. Muroma halusi viedä 
evankeliumin sanomaa eteenpäin sekä suullisesti että kirjallisesti.  
 
Urho Muroman uskoontulo 
 
Muroma meni norjalaisen herätyssaarnaajan kokoukseen Johanneksen kirkkoon Helsingissä. Siellä 
puhui Albert Lunde: ”Lunde puhui aiheesta ´Loot-kristityt` kuvaten, miten onnettomassa asemassa 
ovat sellaiset ihmiset, jotka liikkuvat Jumalan kansan liepeillä, mutta eivät ole koskaan elämässään 
tehneet suurta ratkaisua eivätkä siirtyneet kokonaan rajan yli maailmasta Herran puolelle… 
Kun puhe oli päättynyt, kehotti puhuja niitä, jotka olivat Lootin paikalla, valinnan paikalle, 
tulemaan jälkikokoukseen Lähetystalolle. Tämän pyynnön hän esitti sanoilla, jotka aivan 
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ihmeellisellä tavalla  iskivät minuun. Hän sanoi: ´Jos täällä kirkossa on tänä iltana joku nuori mies, 
joka tuntee seisovansa valinnan paikalle, niin minä pyydän: valitse tänä iltana niin, että kun 
makaat kuolinvuoteellasi, voit sanoa: olen tehnyt elämässäsi monta väärää valintaa, mutta tuona 
iltana valitsin oikein antaessani elämäni Kristukselle ja ottaessani vastaan pelastuksen`”… 
”Kun vaivuin kirkossa rukoukseen, oli kuin Herra olisi sanonut: ´Anna minulle elämäsi, niin minä 
teen sillä jotain.` Ei Hän luvannut siitä mitään suurta tehdä, mutta Hän lupasi tehdä sillä jotain. Se 
merkitsee: Hän lupasi antaa sille sisällön ja päämäärän. Siitähän olin kärsinyt jo pitemmän aikaa, 
ettei elämälläni ollut mitään sisältöä eikä päämäärää. Herra lupasi nyt antaa molemmat. 
Tämä tapahtui lokakuun 18. päivänä vuonna 1912. Hyvin muistan vielä paikan, missä istuin 
Johanneksen kirkossa vastapäätä saarnastuolia” (Tottelin taivaallista näkyä, ss.12-14). 
 
Herää valvomaan 
 
Urho Rafael Muroman (10.5.1890-25.6.1966) aikana käytiin kiivasta keskustelua 
herätyskristillisyydestä ja kasvatuskristillisyydestä. Urho Muroma taittoi peistä voimakkaasti 
edellisen puolesta. Muroma tarttui myös sellaisten pappien niskavilloihin, jotka kielsivät 
herätyksen ja kääntymisen tarpeellisuuden. Tässä Herää Valvomaan tekstiä vuodelta 1958: 
--------------------------- 

Suruttomuuden kirot  
 
Eräässä Suomen kirkossa oli eräänä sunnuntaina viime kesänä juhlajumalanpalvelus. Vietettiin 
rippikoululaisten ensimmäistä ehtoolliskäyntiä, johon kuului myös "konfirmaatio" eli "pyhän valan 
vannottamistilaisuus". Kirkko oli ääriään myöten täynnä kansaa. "Konfirmoiva" pappi piti nuorille 
puheen. Merkillisen puheen. Eräs läsnäolijoista on kertonut minulle sen sisällön. Ehdottomasti 
luotettava mies ja kirkkomme ystävä. Tässä puheessa oli pappi sanonut mm.: "Jos te, nuoret, 
joskus joudutte kuulemaan saarnaa tai puhetta, jossa teiltä vaaditaan ratkaisua, niin tietäkää se, 
että sellainen puhe on riivaajien oppia. Te olette kerta kaikkiaan kasteessa uudestisyntyneet, ja 
tänään osallistutte ensi kerran Herran Pyhään Ehtoolliseen. Ja se riittää. Nämä pyhät sakramentit 
takaavat teille taivaan autuuden ja mitään ratkaisua ei tarvita"… 
 
Mihinkähän "suuntaan" tuokin mustatakki kuuluu? Luultavasti "suruttomien seurakuntaan"?... 

Onhan toki Suomen kirkossa paljon muutakin kristillisyyttä, kuin nämä neljä hengellistä valtavuota. 
Mutta tuskin tämä mies kuului mihinkään näistäkään. On vain yksi "suruttomien seurakunnan" 
pappi, jota liikettä, Jumala paratkoon, on kirkossamme surullisen paljon. Se on suurin valtaliike. Tai 
sitten lukeutuu mies muodollisesti joihinkin näistä valtaliikkeistä, pitäen pelastuksensa takeina 
joitakin "isien perinnäis-sääntöjä" ja uskomuksia, jotka Pyhä Henki on jo aikoja sitten hylännyt. 
Mikä lie pappi, mutta Kristuksen edessä on tuo mies ainakin sielunmurhaaja ja perkeleen kätyri, 
niin mustassa takissa kuin pönttöön nouseekin. Sillä mennä nyt varoittamaan nuoria tekemästä 
ratkaisua Jumalan ja maailman välillä leimaamalla tämä ratkaisua vaativa julistus riivaajien opiksi, 
se on jo saatanallista Jumalan sanan väärennystä!... 
 
Kuule sinä suruton pappi, sinulle kärvennetään helvetin tuli seitsenkertaiseksi: Ei vain siksi, että 
uudestisyntymättömänä miehenä olet kehdannut ruveta nimellisesti sen Herran palvelukseen, 
joka kuoli ristillä, jotta nuo nuoret eivät menisi päätä pahkaa helvettiin, vaan myös siksi, että itse 
olet ollut johdattamassa heitä sinne papin liperit kaulassa. Voi, sinua onnetonta!... 



                                                                                                                                                                                    5 
 

 
Suomen kirkkoa painaa tällä haavaa hirveät suruttomuuden kirot! Ja ketkä ovat vastuussa? 
Suruttomuutta saarnaavat papit. Ainakin suurimmalta osalta, jos nyt syitä voidaan löytää 
muualtakin… 
 
Urho Muroma (Herää Valvomaan 11/1958) 
Valoa ristiltä 5/1998 

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

Unen merkit 

1. Kun ystävien tarve vähenee, se on kuoleman merkki. Toistuvasti jäädään pois uskovien 
kokoontumisista.  Jos ei ole tarvetta Jeesuksen ystävien seuraan, suhde Jeesukseenkin on 
katkennut – Jeesus kulkee tänäänkin omiensa mukana.  Jeesuksen ystävät on tällöin vaihdettu 
Jeesuksen vihollisiin – ja maailman ystäviin! 
 
2. Ruoka (Sana) ei maistu.  ”He olivat hulluja, sillä heidän vaelluksensa oli syntinen, ja he kärsivät 
vaivaa pahojen tekojensa tähden. Heidän sielunsa inhosi kaikkea ruokaa, ja he olivat lähellä 
kuoleman portteja” (Ps.107:17,18). 
 
3. Jumalan valtakunnan työ ei kiinnosta. Jäädään ”penkkiuskoviksi”. 
 
4. Penseys. Ei oteta kantaa puolesta eikä vastaan.  ”Minä tiedän sinun tekosi: sinä et ole kylmä 
etkä palava; oi, jospa olisit kylmä tai palava! Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava etkä 
kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos” (Ilm.3:15,16).  
 
Penseä on vaipumassa uneen; saatana on juottanut hänellä ”unijuomaa”. Ihminen on 
sokeutumassa, kuuroutumassa ja rampautumassa. 
 
”Keskellämme raivoaa nyt yleisesti kauhea rutto, jota ei yksikään maailman lääkäri voi estää. 
Raamattu sanoo sitä penseydeksi, joka päättyy luopumiseen ja kuolemaan. Suuret joukot kaatuvat 
joka päivä tämän helvetin ruton uhreina, ja jokainen meistä näkee sen, jos silmämme ovat vielä 
edes raollaan. Joka päivä se vierailee minun ja sinun luonasi. Sitä pahaa voi vastusta ja sen estää 
vain jatkuva, vaikka kuinka heikko ikävä saada apua Herralta Kristukselta. Joka tämän laiminlyö, 
syyttäköön itseään, jos synti ja perkele kantavat hänet kuolleena pois elävien joukosta. Harvat 
välttävät tämän kuoleman. Ole sen tähden valveilla ja vahvistu Herran voimasta” (Jonas Lagus, 
Evankeliumin ääni, s.68). 
 
Kolmenlaisia nukkuvia 
 
1. Suruttomuuden uni. Tässä Jumala on häivytetty näköpiiristä. ”Jokainen teki sitä, mikä hänen 
omasta mielestään oli oikein” (Tuom.21:25). ”Hullu sanoo sydämessänsä: "Ei ole Jumalaa". 
Turmiollinen ja iljettävä on heidän menonsa; ei ole ketään, joka tekee, mikä hyvää on” (Ps.14:1). 
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2. Omavanhurskauden / itsetyytyväisyyden uni.  Siinä ihminen luottaa omaan hyvyyteensä ja 
pyhyyteensä. ”Sillä sinä sanot: Minä olen rikas, minä olen rikastunut enkä mitään tarvitse; etkä 
tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston” (Ilm.3:17). 
 
3. Lahkolaisuni.  ”Me yksin olemme oikeassa!”  ”Sillä Kloen perheväeltä olen saanut teistä kuulla, 
veljeni, että teillä on riitoja keskuudessanne. Tarkoitan sitä, että yksi teistä sanoo: "Minä olen 
Paavalin puolta", toinen: "Minä Apolloksen", joku taas: "Minä Keefaan", joku vielä: "Minä 
Kristuksen". Onko Kristus jaettu? Ei kaiketi Paavali ole ristiinnaulittu teidän edestänne? Vai 
oletteko te kastetut Paavalin nimeen? ”(1. Kor.1:11-13). 
 
Herätyssaarna 
 
Seurakunnassa evankelistoilla on erikoinen armolahja saattaa ihmisiä kääntymyksen paikalla. 
Toisaalta uskovatkin tarvitsevat ”kääntymyssaarnaa”. Ihmisellä (uskovallakin) on jatkuva taipumus 
kääntyä Jeesuksesta poispäin. Siksi tarvitaan jatkuvaa kehotusta: Katso Jumalan Karitsaa! 
 
Harhautunut herätyssaarna tyytyy vain ”riisumaan”.  Siinä julistetaan parannusta, johon ei kuulu 
lainkaan ”pukeutuminen”. Rooman kirkossahan tämä kulminoituu rippikäytäntöön. On syytä 
erottaa vanhurskauttamisen riisuminen ja pukeminen pyhityksen riisumisesta ja pukemisesta. 
Edellinen on ainutkertaista, jälkimmäinen taas toistuu päivittäin.  
 
Edelleen on syytä muistaa, että ihmisten edessä tapahtuva syntien tunnustaminen ei ole kaikki. 
Nimenomaan pyhityselämässä uskova on jatkuvasti ”rippituolissa” Jumalansa edessä. Uskova 
harjoittaa jatkuvaa ”tykökäymistä” Vapahtajan kanssa. Siihen on sisäänrakennettu sekä 
riisuminen että pukeminen.  
 
”Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt…”  (Ps.51:6). 
 
Riisutaan - puetaan 
 
”Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi 
näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: "Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä". Ja 
hän sanoi hänelle: "Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut 
juhlavaatteisiin". Minä sanoin: "Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä". Niin he panivat 
puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. (Sak.3:3-5). 
 
”Mutta kun kuningas meni katsomaan pöytävieraita, näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu 
häävaatteisiin. Ja hän sanoi hänelle: 'Ystävä, kuinka sinä olet tullut tänne sisälle, vaikka sinulla ei 
ole häävaatteita?' Mutta hän jäi sanattomaksi. Silloin kuningas sanoi palvelijoille: 'Sitokaa hänen 
jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen'. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys.” 
(Matt.22:11-13). 
 
”Silloin isä sanoi palvelijoilleen: 'Tuokaa pian parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, ja pankaa 
sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa” (Luuk.15:22). 
 
”Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen 
armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen 
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toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin 
on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa 
rakkauteen, mikä on täydellisyyden side” (Kol.3:12-14). 
 
”Kuinka voisi Kuningastaan Juosta vastaan Ryysyissänsä syntinen? Nouse, riisu syntipuku, Ällös 
nuku, Vaate ota pyhien”  (Vvk.149:2). 
 
”Mut ei sinne kukaan tulla saa, Synnistään ken ei oo puhdistettu. Sano, saatko nähdä Karitsaa, 
Ootko häitä varten vaatetettu? Tuskat pois siellä jää, Eikä murhe mieltä paina. Taivaan maassa 
kyyneltä ei nää, Ei, vaan riemu siellä kestää aina” (HLV 532:2). 
 
Paimenet avainasemassa 
 
Seurakunnan hengellinen tila heijastelee pitkälti paimenen tilaa: jos paimen nukkuu, seurakunta 
myös nukkuu. Suuri onnettomuus seurakunnalle on saada kääntymätön ja sokea paimen. 
Paimenen tulee olla herännyt ja uudestisyntynyt. Hän ei saa olla ”äskenkääntynyt”, 1. Tim.3:6. 
 
”Kansa herää aina siellä, missä papit alkavat  soittaa hätäkelloa oman sielunsa tulipalosta 
pelastaakseen”  (Wilhelmi Malmivaara, Salattu viisaus, s.47). 
 
”Älkää nukkuko  te joiden pitäisi Jumalan sanaa peilinä pitää kansan edessä, että sille herääminen 
tulisi mahdolliseksi. Älkää puhuko ilosta, kun pitäisi itkeä, älkää valehdelko armosta, kun Jumala 
on ottanut armon pois, älkää olko pehmityksinä hengellisesti kuolleiden kainaloiden alla, älkää 
salatko kansalta totuutta. Älkää Jumalan tähden sanoko nimikristityitä kristityiksi ja luuloistaan 
eläviä uskovaisiksi” (Wilhelmi Malmivaara, Salattu viisaus, s.46). 
 
”Jos jokaisessa Suomen kirkossa pääsisi Herran tuli syttymään, polttamaan, valaisemaan ja 
muuttamaan ensi sijassa saarnaajan omaa sydäntä, voi kuinka pian kirkkomme täytyisivät 
Jumalan kansalla ja Jumalan kunnialla” (Wilhelmi Malmivaara, Salattu viisaus, s.48). 
 
”On ihmeteltävä rauha vallitsemassa siellä, missä kaikki, papit ja sanankuulijat nukkuvat. 
Saarnat ovat pehmeitä kuin puuvilla ja kansa nukkuu niiden aikana makeasti. Ei siellä 
uskonnollisista asioista väitellä, kun ei niistä koskaan keskustellakaan” (Wilhelmi Malmivaara, 
Salattu viisaus, s.50). 
 
Valvovat paimenet 
 
”On niinkuin muille maille matkustaneen miehen: kun hän jätti talonsa ja antoi palvelijoilleen 
vallan, kullekin oman tehtävänsä, käski hän myös ovenvartijan valvoa” (Mark.13:34). 
 
”Valvo itseäsi ja opetustasi, ole siinä kestävä; sillä jos sen teet, olet pelastava sekä itsesi että ne, 
jotka sinua kuulevat” (1. Tim.4:16). 
 
”Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niinkuin ne, 
joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokaillen; sillä se ei ole teille 
hyödyllistä” (Hebr.13:17). 
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”Sillä paimenet olivat järjettömät eivätkä etsineet Herraa; sentähden he eivät menestyneet, vaan 
koko heidän laumansa hajotettiin” (Jer.10:21). 
 
”Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat kaikki mykkiä koiria, jotka 
eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään” (Jes.56:10). 
 
”Sinun muureillesi, Jerusalem, minä asetan vartijat; älkööt he milloinkaan vaietko, ei päivällä eikä 
yöllä. Te, jotka ylistätte Herraa, älkää itsellenne lepoa suoko” (Jes.62:6). 
 
"Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun 
suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani” (Hes.3:17). 
 
”Kuka on sokea, ellei minun palvelijani, ja kuka niin kuuro kuin minun sanansaattajani, jonka minä 
lähetän? Kuka on niin sokea kuin minun palkkalaiseni, niin sokea kuin Herran palvelija?” 
(Jes.42:19). 
 
Valvomis-avut 
 
Meillä jokaisella on vakava taistelu unta vastaan. Lopunaikana viisaatkin neitsyet nukkuvat: ”Yljän 
viipyessä tuli heille kaikille uni, ja he nukkuivat” (Matt.25:5). 
 
1. Jeesus herättelee.   ”Ja hän tuli opetuslasten tykö ja tapasi heidät nukkumasta ja sanoi Pietarille: 
"Niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani!  Valvokaa ja rukoilkaa, ettette 
joutuisi kiusaukseen; henki tosin on altis, mutta liha on heikko” (Matt.26:40,41). 
 
2. Ystävät herättelevät. ”Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet 
kuolemaisillaan; sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä” (Ilm.3:2).  
 
Jokaisen uskovan tehtävä on toimia ”unilukkarina” kanssaveljensä ja  -sisarensa kohdalla. Meidän 
tulisi kehottaa lähimmäisiämme kokouksiin ja tarvittaessa tarjota heille niihin autokyyti. 
 
3. Kokoontuminen seurakunnan tilaisuuksiin. Yksinäinen puu ei pala.  ”Älkäämme jättäkö oman 
seurakuntamme kokoontumisia, kuten muutamien on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme 
sitä enemmän, mitä enemmän näemme tuon päivän lähestyvän” (Hebr.10:25; Saarnivaaran 
käänn.).  
 
”harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa 
Herraa puhtaasta sydämestä” (2. Tim.2:22). 
 
4. Rukousvalvominen.   ”Ja hän puhui heille vertauksen siitä, että heidän tuli aina rukoilla eikä 
väsyä” (Luuk.18:1). 
 
5. Itsetutkistelu.  ”Tutki minua, Jumala, ja tunne minun sydämeni, koettele minua ja tunne minun 
ajatukseni.  Ja katso: jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle” 
(Ps.139:23,24). 


