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      SUOMI VAARASSA !! 
 
 
 
 

Suomessa on ainakin 20 vuoden ajan rukoiltu herätystä maallemme. 

Samanaikaisesti Jumala on joutunut muistuttamaan kansaamme siitä, että 

olemme hylänneet Hänet. Muistutukset ovat tulleet mm. onnettomuuksien 

kautta: Estonia, Konginkangas, Jyväskylän VR – onnettomuus, talouslama, 

Tapaninpäivän tsunami. 
 
Kuinka sitten olemme suhtautuneet Jumalan muistutuksiin? 

 

Päivän tai parin ajan niitä on kauhisteltu, ja sitten unohdettu. Uskallammepa 

vetää jopa yhteyksiä em. tapahtumien ja Ilm. 16:9 ajatuksen välille: ”Ja ihmiset 

paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä, hänen, jolla on 

vallassaan nämä vitsaukset; mutta he eivät tehneet parannusta, niin että 

olisivat antaneet hänelle kunnian.” Tämä ajatus tulee mieleen siitäkin, kun 

Estonian muistojumalanpalveluksessa muuan piispa esitti ajatuksen, että meillä 

on oikeus kysellä, missä olit Jumala, kun et ollut hoitamassa ”tehtäviäsi”.. 
 
Uskon, että monet mieltävät sen, että Jumala on ihmeellisesti siunannut 

kansaamme monien sukupolvien aikana: antanut aineellista hyvää ja 

herätyksiä, joskin myös puutetta ja sotien aikana 
 
kokemaamme kurjuutta. Tämän kaiken Hän on antanut suuressa rakkaudessaan 

ja on varmaa, että Taivaassa on iloittu valtavasti siitä, että joskus jopa kansana 

olemme kääntyneet Hänen puoleensa, ja että Hän on saanut siunata ensisijaisesti 

hengellisesti maatamme. Nytkin Hän mielellään vastaisi rukouksiimme, mutta 

Suomi -pojalle se ei kelpaa, koska sen aarteet ovat muualla.  



Jes.2:7-8: ”Heidän maansa tuli täyteen hopeata ja kultaa, eikä heidän 

aarteillaan ole määrää; heidän maansa tuli täyteen hevosia, eikä heidän 

vaunuillaan ole määrää. Heidän maansa tuli täyteen epäjumalia, he 

kumartavat kättensä tekoa, sitä, minkä heidän sormensa ovat tehneet.” 

 
Tämän lisäksi Raamattu sanoo mm. tämän päivän suomalaisille: 
 
Jer.7:8-10: ”Mutta katso, te luotatte valheen sanoihin, joista ei ole hyötyä. Miten 

on? Te varastatte, tapatte, rikotte avion, vannotte väärin, poltatte uhreja Baalille 

ja seuraatte vieraita jumalia, joita te ette tunne. Ja te tulette ja astutte minun 

eteeni tähän huoneeseen, joka on otettu minun nimiini, ja sanotte: 'Me kyllä 

pelastumme' - tehdäksenne yhä kaikkia näitä kauhistuksia!” 
 
Jer.2:29-30: ”Miksi riitelette minua vastaan? Olettehan te kaikki luopuneet 

minusta, sanoo Herra. Turhaan minä olen lyönyt teidän lapsianne; he eivät ole 

ottaneet kuritusta varteen. Teidän miekkanne on syönyt teidän profeettojanne, 

niinkuin hävittävä leijona.” 

 
 
Laodikean srk:sta, joka on lopun ajan seurakunta, jota me edustamme, 

Raamattu sanoo näin:  
Ilm.3:15-17: ”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. 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.” 

 

HENGELLINEN JULISTUS JA OPETUS 
 
”Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään 

opetus; sillä hän on Herran Sebaotin sanansaattaja” (Mal.2:7). Onko näin 

tapahtunut? Kun tarkastelemme Suomen kirkollista ja hengellistä elämää 

muutaman vuosikymmenen ajalta, niin huomaamme tapahtuneen lähes tulkoon 

totaalista lipsumista ja luopumista Jumalan Sanasta. 

 
Kun Israelin kansa käsi kurittomaksi ja rupesi palvelemaan kättensä töitä, osoitti 

Jumala profeettojensa kautta syylliset: Hes.22:26-28: ”Sen papit tekevät 



väkivaltaa minun lailleni ja häpäisevät sitä, mikä on minulle pyhitetty, eivät tee 

erotusta pyhän ja epäpyhän välillä, eivät tee tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä 

puhdasta, ja sulkevat silmänsä minun sapateiltani, niin että minä tulen 

häväistyksi heidän keskellänsä. Sen päämiehet siellä ovat niinkuin saalista 

raatelevaiset sudet: he vuodattavat verta, hukuttavat sieluja kiskoaksensa väärää 

voittoa. Sen profeetat valkaisevat heille kaiken kalkilla, kun näkevät petollisia 

näkyjä ja ennustelevat heille valheita sanoen: 'Näin sanoo Herra, Herra', vaikka 

Herra ei ole puhunut.” 
 
Jer.8:8-9: ”Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran 

laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä. 

Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet 

Herran sanan - mitä heillä on viisautta?” 

 
Ja tuloksena tästä hengellisten johtajien ja Sanan palvelijoiden synnillisistä töistä 

oli se, että kansa osallistui samoihin jumalattomiin menoihin: Hes.22:29: ”Maan 

kansa harjoittaa väkivaltaa, riistää ja raastaa: kurjaa ja köyhää he sortavat, 

muukalaiselle tekevät väkivaltaa oikeudesta välittämättä.” 
 
Näemme, että tämä kaikki on todellisuutta Suomessa tänä päivänä 

 

Olemme tulleet aikaan, jolloin hengellisiksi johtajiksi ja palvelijoiksi (papit, 

piispat, hengelliset työntekijät) valitaan niitä, jotka osaavat silitellä ja rauhoitella 

synnintekijöitä: Hes.13:10: ”Koska he, koska he vievät minun kansani harhaan, 

sanoen: 'rauha!', vaikka ei rauhaa ole, ja katso, koska he, kun kansa rakentaa 

seinän, valkaisevat sen kalkilla.” 
 
Ja kansa on samassa juonessa ja tekee heille vastapalveluksen seuraavasti: 2. 

Tim.4:3-4: ”Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien 

himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät 

korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin.” 
 
Lopun aikana ei enää siedetä julistajia ja opettajia, jotka saarnaisivat 

synnin synniksi, eikä enää juuri löydy saarnaajaa, joka uskaltaisi puhua 

seuraavasti: 
 



Room.3:10-18: "Ei ole ketään vanhurskasta, ei ainoatakaan, ei ole ketään 

ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa; kaikki ovat poikenneet pois, 

kaikki tyynni kelvottomiksi käyneet; ei ole ketään, joka tekee sitä, mikä hyvä on, 

ei yhden yhtäkään. Heidän kurkkunsa on avoin hauta, kielellänsä he pettävät, 

kyykäärmeen myrkkyä on heidän huultensa alla; heidän suunsa on täynnä 

kirousta ja katkeruutta. Heidän jalkansa ovat nopeat vuodattamaan verta, 

hävitys ja kurjuus on heidän teillänsä, ja rauhan tietä he eivät tunne. Ei ole 

Jumalan pelko heidän silmäinsä edessä." 

 
Jes.64:6: ”Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki 

meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat 

tekomme heittelevät meitä niinkuin tuuli.” 

 

Sitä vastoin on valtoimenaan sellaisia julistajia, jotka päivittävät Raamatun 

Sanoman tälle ajalle. Tämä tarkoittaa sitä, että Raamatun ilmoittama 

pelastussanoma revitään kappaleiksi, niin kuin piispa Spong ja hänen 

seuraajansa ovat tehneet ja tekevät. Synti ja helvetti ovat laajalti poistetut 

kirkkomme opetuksesta. Tästä kehityskulusta on seurannut, että kansa on 

seurannut opettajiaan, paatunut, eikä tahdo tehdä parannusta ja tulla valoon. 
 
 

HENGELLINEN PAATUMUS 
 
Joh.3:19: ”Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset 

rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat.” 

 
Valoon tuleminen edellyttää syntielämän pois panemista, yksilöinä ja kansana. 

Kun emme tahdo sitä kuitenkaan tehdä, niin Jumalan Sanasta on jouduttu 

”poistamaan” käsitteet synti ja tuomio, jotta ne eivät häiritsisi ihmisten 

”näennäistä rauhaa”. Tästä esimerkkinä Raamatussa on Juudas Iskariot. Hän oli 

Jeesuksen opetuslapsi, yksi valituista kahdestatoista. Jeesuksen opetuksen 

mukaisesti hän ei kuitenkaan halunnut tehdä parannusta, vaan hän tahtoi poistaa 

”häiritsevän Jeesuksen”. – Ehkäpä juuri tämän takia poistettiin myöskin 

virsikirjastamme virsi 440. Toinen säkeistö kuuluu osuvasti näin: ”Nyt viekas 

vilppi täällä, on noussut kunniaan. On valhe vallan päällä, ja vääryys 

voimassaan. Ei kuulla kurjan ääntä, ja köyhää sorretaan, ja lainkin rikkaat 

vääntää, vääryyttä puoltamaan” (Vvk.440:2). 



 
 

USKOVIEN VAINOT 

 

Ajan henki on, että jos nyt joku uskaltaa osoittaa Raamatun Sanan perusteella 

kansamme tämän-hetkisen suruttomuuden tilan, hän joutuu silmätikuksi ja 

ivailun kohteeksi. Hänelle tehdään tiettäväksi, ettei hänellä ole lupa ”lyödä 

Raamatulla” ketään päähän. Tai sanotaan, että älä tuomitse, ettei sinua 

tuomittaisi. Häntä vaaditaan lopettamaan moinen mekkala! – Ellei näin tapahdu, 

jatkossa seuraa ns. ”konsiili”, jossa päätetään siitä, miten aina ennenkin on 

päätetty: Jer.18:18: ”Mutta he sanoivat: "Tulkaa, pitäkäämme neuvoa Jeremiaa 

vastaan. Sillä ei laki lopu papilta, ei neuvo viisaalta eikä sana profeetalta. 

Tulkaa, lyökäämme hänet kielellä, älkäämme kuunnelko lainkaan hänen 

puheitansa." 

 
Ellei vieläkään uskalikon suuta saada tukituksi, alkavat suoranaiset vainot: 
 
Apt.7:52: ”Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, 

jotka ennustivat sen Vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te 

nyt olette tulleet.” 
 
Hebr.11:36-37: ”toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä 

kahleita ja vankeutta; heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla 

surmattu; he ovat kierrelleet ympäri lampaannahoissa ja vuohennahoissa, 

puutteenalaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä.” 

 
Mitä tästä kaikesta voimme päätellä? 
 
Näemme, että olemme tulleet aikaan, josta Raamattu sanoo näin:  
2. Tess.2:11: ”Ja sentähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, 

niin että he uskovat valheen.” 

 

Jes.64:7: ”Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää 

pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt 

meidät menehtymään syntiemme valtaan.” 
 
 

OLEMMEKO JO AJASSA, JOHON RAAMATUSSA VIITATAAN? 



 

Kun Israelin kansassa esiintyi vastaavaa paatumusta, Jumala antoi Jeremialle, 

joka rukoili kansan puolesta, ihmeelliset ohjeet: Jer.7:16: ”Mutta sinä älä 

rukoile tämän kansan puolesta, älä kohota heidän puolestaan huutoa ja 

rukousta äläkä niillä minua ahdista; sillä en minä sinua kuule.” 
 
Jer.14:11: ”Ja Herra sanoi minulle: ´Älä rukoile tämän kansan puolesta, sen 

hyväksi` .” 
 
Kun Jeesus puhui opetuslapsilleen tulevasta kärsimisestään, rupesi Pietari 

estelemään: Matt.16:22:  
”Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: ´Jumala 

varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko`.” 
 
Jeesuksella oli asiaan toinen näkökulma: Matt.16:23: ”Mutta hän kääntyi ja sanoi 

Pietarille: ´Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, 

sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten`." 

 
Jos Pietarin toive olisi toteutunut, ihmiskunnan tulevaisuus olisi päättynyt 

katastrofiin. Meillä olisi ollut menolippu – helvettiin. Totuus on, että vielä 

elämme armonaikaa. Jumala rakastaa jokaista suomalaista rajattomalla 

rakkaudella ja haluaisi viedä hänet luokseen Taivaaseen. 2. Piet.3:9: ”Ei Herra 

viivytä lupauksensa täyttämistä, niinkuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, 

vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, 

vaan että kaikki tulevat parannukseen.” 

 
Näyttää kuitenkin siltä, että Suomen kansa olisi kulkenut etsikkoaikansa ohitse, 

ja sille kuuluu sama Sana kuin Jeesuksen sana Jerusalemille vastaavassa 

tilanteessa: Matt.23:37: ”Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapat profeetat ja 

kivität ne, jotka ovat sinun tykösi lähetetyt, kuinka usein minä olenkaan tahtonut 

koota sinun lapsesi, niinkuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle! Mutta te ette 

ole tahtoneet.” 

 
Jumalalle ei jää muuta mahdollisuutta kuin vitsa ja ruoska, jolla käännyttää 

kansansa. Rukouksemme asian jouduttamiseksi olisi nähtävästi oltava 

samankaltainen, mitä Jesaja rukoili. Hän ei rukoillut itselleen tai kannattajilleen 

hyviä, leppoisia rauhan aikoja, joissa kansa vain paatuisi, vaan Jesaja rukoili 

aikaa, jossa profetiat toteutuvat, ja että kansa nöyrtyisi huutamaan Jumalan 



puoleen: Jes.64:1-3: ”Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että 

vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niinkuin risut leimahtavat tuleen, niinkuin vesi 

tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat 

sinun kasvojesi edessä, kun sinä teet peljättäviä tekoja, joita emme odottaa 

voineet! Oi, jospa astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi!” 

 

MITÄ OPIMME HISTORIASTA? 

 

Historiastahan sanotaan, ettei se opeta mitään. Se ei kuitenkaan täysin pidä 

paikkaansa. Uskallamme sanoa, että naapurimaamme, mahtava NL/Venäjä, on 

tuonut Suomelle sotaisuudessaan kärsimyksiä, mutta myös siunauksia. Kun 

NL/Venäjä on kerta toisensa jälkeen alkanut vyöryä kansamme yli, ovat 

”vitsimme olleet vähissä”. Kansamme on nöyrtynyt huutamaan Jumalan puoleen, 

ja se on saanut aikaan hengellisiä herätyksiä. Moni on saanut kärsimysten 

keskellä kokea ihmeen, että ”onneni on olla Herraa lähellä” (Ps.73:28), ja siinä 

Jumalan läheisyydessäon päässyt kirkkauteen. 

 
Näennäisesti elämme nyt varsinaista rauhan aikaa. Kuitenkin vuosien saatossa on 

kaikunut yhä enenevässä määrin profetioita toisenlaisesta ajasta, joka kohtaa 

maatamme. On kysymys siitä, että maamme ja kansamme voi joutua miehitetyksi. 

Maamme kohdalla voi toteutua Raamatun kohta: Vlt.4:12: ”Eivät olisi uskoneet 

maan kuninkaat, ei maanpiirin asukkaista kenkään, että vihollinen ja vainomies 

hyökkää sisään Jerusalemin porteista.” 
 
 

MIKÄ TULEE OLEMAAN SUOMEN TIE? 
 
Suomi elää paatumuksen aikaa. On tyyntä myrskyn edellä: Hes.16:49: ”Katso, 

tämä oli sisaresi Sodoman synti: ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo 

hänellä ja hänen tyttärillään; mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut.” 

- Tilanne on nyt samanlainen meillä Suomessa. 

 
Missä ovat ne sadat ja tuhannet, jotka ymmärtävät tämän vaaran? Tarvitaan 

totista rukoustaistelua! Missä ovat ne uskovat, hengelliset johtajat, papit ja 

piispat, joiden sydämen asenne ja hengellinen näky olisi samanlainen kuin 

Mooseksella tai Aabrahamilla? Suomen uskovat – Jumalan tuomiot alkavat 

Hänen huoneestaan, 1. Piet.4:17. Meidän kaikkien kristittyjen, jotka tunnemme 



Totuuden ja käsitämme maamme vaaran, on nyt puhallettava yhteen hiileen! 

Rukousalttarimme on kunnostettava ja meidän on yhdessä etsittävä Jumalan 

kasvoja. – Hukkuuko Suomi? Se riippuu paljon meistä. Nyt Jumala katsoo 

meihin.  

 

Suomi on todellisessa vaarassa – paljon suuremmassa kuin talvisodan 

kynnyksellä. 


