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HERÄTYS                                                                                        Väinö Hotti 

Perusasia 

Herätys ja herääminen ovat eräs ihmiselämän peruselementtejä. Ne kuuluvat normaaliin elämän 

rytmiin. Ilman niitä ei ole lainkaan elämää.  

Hengellisessä elämässä tilanne on sama. Ilman herätystä ei ole elämää. Hengellinen elämä alkaa 

heräämisestä. Se alkaa oikeastaan kuolleista heräämisestä. Tämän jälkeen on jatkuva kilvoitus 

siitä, että pysyisi hereillä. 

”Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan 

äänen, ja jotka sen kuulevat ne saavat elää” (Joh.5:25). 

Raamatun kehotuksia 

”"Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan seitsemän 

henkeä ja ne seitsemän tähteä: Minä tiedän sinun tekosi: sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä 

olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljellejääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan; 

sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä” (Ilm.3:1,2). 

”Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta; sillä pelastus 

on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme” (Room.3:11). 

”Älkäämme siis nukkuko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Sillä ne, jotka 

nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta 

me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden 

haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo” (1. Tess.5:6-8). 

"Heräjä sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee!" (Ef.5:14). 

”Herää, nouse nukkumasta, Hukkumasta, Syntisraukka vihdoinkin. Kohta saapuu loistossansa 

Pyhäin kanssa Kristus, Ylkä Siionin” (Vvk 149:1). 

Jordanin herätys 

Johannes Kastaja oli tämän herätyksen välineenä. Oleellista oli, että kansaa tulvi Johanneksen luo. 

Herätys saa kansan lähtemään liikkeelle. Ihmiset janoavat Jumalan sanaan. Johanneksen sanoma 

oli yksinkertainen ja karu: 

 "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle" (Matt.3:2). 

On huomattavaa, että Johannes kohdisti parannusvaatimuksen Herran omaan kansaan. Johannes 

ruoski Jumalan valittua kansaa. Johannes antoi ymmärtää, ettei jalo sukuperintö riittänyt; 

tarvittiin uskoa, joka kantoi hedelmää: 

”Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä luulko saattavanne sanoa 

mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham'; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä 

herättää lapsia Aabrahamille. Jo on kirves pantu puitten juurelle; jokainen puu, joka ei tee hyvää 

hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen” (Matt.3:8-10). 
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Tänäänkin tarvitaan tällaista julistusta. Ei riitä, että vanhemmat ovat uskossa. Ei riitä, että takana 

on jonkinlainen uskoontulo tai ratkaisu. Tarvitaan hedelmän kantamista ja pyhitystä. 

Helluntain herätys 

Pietari piti helluntaina voimallisen saarnan. Ihmiset alkoivat kysellä pelastuksen tietä:  

”Kun he tämän kuulivat, saivat he piston sydämeensä ja sanoivat Pietarille ja muille apostoleille: 

"Miehet, veljet, mitä meidän pitää tekemän?" (Apt.2:37). 

Herätyssaarnan vaikutuksesta 3000 ihmistä tuli uskoon: 

”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 

kolmetuhatta sielua” (Apt.2:41). 

Herätys – vai kasvatuskristillisyys 

Muutamia vuosikymmeniä sitten seurakuntalaiset olivat enemmän opillisesti orientuneita. Tällöin 

tapahtui kahtiajakautuminen, herätys – ja kasvatuskristittyihin. Edelliset kampanjoivat herätyksen 

puolesta, jälkimmäiset taas lähtivät kasteuudestisyntymisen pohjalta: kasteen jälkeen tarvitaan 

ainoastaan kasvattaminen.  

”Herätyskristillisyys on aina kasvatuskristillisyyttäkin ja päinvastoin. Mutta mistä on kotoisin 

sellainen kasvatuskristillisyys, jossa kukaan ei herää, ei kukaan tee parannusta eikä kukaan synny 

uudestaan. Siinä taidetaan kasvattaa syntymättömiä” (Niilo Tuomenoksa). 

Tänään tämä rintamalinja ei enää ole voimassa. Opilliset kysymykset ovat jääneet taka-alalle: 

”Itse emme ota kantaa oppikysymyksiin juuri sen takia, että evankeliumi pysyy pääasiana” (Radio 
Dei/Kirsi Rostamo, 21.8.15). 
 
Mitä herätys tarkoittaa? 
 
Eri ihmiset ajattelevat herätyksestä eri tavoin. Eräs herätykseen liittyvä asia tietysti on, että 
”ihmisiä tulee uskoon”.  Suomikin on saanut kokea useita laajoja herätyksiä. Tällöin on se tuntu, 
että ”Jumala astuu kaksin jaloin tälle seutukunnalle”. Hengelliset kokoushuoneet täyttyvät ja 
maalliset huvipaikat jäävät tyhjiksi. Ihmiset katuvat ja itkevät syntejään.  
 
Ei kuitenkaan sovi unohtaa, että Raamatun mukaan kansan herääminen on kytketty uskovien 
heräämiseen. Käytännössähän tämä merkitsee sitä, että eri ryhmien raja-aidat kaatuvat ja uskovat 
löytävät toisensa: 
 
”Mutta en minä 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. Ja sen 
kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niinkuin me 
olemme yhtä - minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma 
ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua 
rakastanut” (Joh.17:20-23). 
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Onko herätys tulossa? 
 
Kautta vuosikymmenien saarnamiehet( ja  –naiset) ovat lupailleet Suomeen herätystä. Ehkä 
merkittävin heistä on vapaakirkollinen Hilja Aaltonen. Hänen mukaansa herätys on tulossa ja se 
alkaa nimenomaan kansankirkosta. Toistaiseksi ei mitään merkkejä herätyksestä ole näköpiirissä. 
Päinvastoin suruttomuus ja jumalattomuus ovat lisääntyneet. Antikristillisen ajan merkit ovat yhä 
ilmeisemmät.  
 
”Ja jos sinä ajattelet sydämessäsi: 'Mistä me tiedämme, mikä sana ei ole Herran puhetta?' niin 
huomaa: kun profeetta puhuu Herran nimessä, ja kun se, mitä hän on puhunut, ei tapahdu eikä 
käy toteen, niin sitä sanaa Herra ei ole puhunut; julkeuttaan se profeetta on niin puhunut; älä 
pelkää häntä” (5. Moos.18:21,22). 
 
Eräs selkeä ajanmerkki kansamme suruttomuudesta oli äskettäin käydyt piispojen vaalit. Helsingin 
piispaksi valittu Teemu Laajasalo on valmis vihkimään homopareja. Arkkipiispaksi valittu Tapio 
Luoma kannattaa entistä tapaa, mutta jos kirkko päättää toisin, hänkin on valmis muuttamaan 
kantaansa! Moinen selkärangattomuus oli apostoleilla aivan vierasta. VOI KIRKKOA! VOI KIRKKOA! 
 
Herätyksen avaimet 
 
1. Papit 
 
Papit on laitettu kirkossa paljon vartioiksi: 
 
”Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, ja hänen suustansa etsitään opetus; sillä hän on 
Herran Sebaotin sanansaattaja” (Mal.2:7). 
 
”Kansaa herää aina siellä, missä papit alkavat soittaa hätäkelloa oman sielunsa tulipalosta 
pelastaakseen” (Wilhelmi Malmivaara). 
 
”Jos jokaisessa Suomen kirkossa pääsisi Herran tuli syttymään, polttamaan, valaisemaan ja 
muuttamaan ensi sijassa saarnaajan omaa sydäntä, voi kuinka pian kirkkomme täyttyisivät 
Jumalan kansalla ja Jumalan kunnialla” (Wilhelmi Malmivaara). 
 
”On ihmeteltävä rauha vallitsemassa siellä, missä kaikki, sekä pappi että 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). 
 
Suomen kansan suruttomuus lienee pitkälti laitettavissa teologien piikkiin: 
 
 ”Jerusalemin profeetoista on jumalattomuus levinnyt koko maahan” (Jer.23:15). 
 
2. Teologinen tiedekunta 
 
Tämä laitos on jo kauan ollut liberaaliteologian hapattama. Sieltä kuoriutuu vuosittain 
liberaaliteologisia untuvikkoja seurakuntiin. Tiedekunta on kantanut luopumuksen leimaa jo 
ainakin 50 vuotta.  
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Professori Antti J. Pietilä kirjoittaa: ”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” (Vartija, 1-
2/1930). 
 
Professori Osmo Tiililä lienee ollut vuosikymmenien saatossa tiedekunnan historiassa lähes ainoa 
valonpilkku. Hän kritisoi voimakkaasti kirkkoa sen suuntautumisesta ”tämänpuoleisiin”: KIRKKO 
ON SITÄ VARTEN, ETTÄ TÄÄLLÄ KUOLLAAN! 
 
3. Sanaan sidotut uskovat 
 
Aikamme uskovien ongelmat ovat vakavat: 
 
A. Lahkoutuminen 
 
”Mutta minä kehoitan teitä, veljet, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimeen, että kaikki 
olisitte puheessa yksimieliset ettekä suvaitsisi riitaisuuksia keskuudessanne, vaan pysyisitte 
sovinnossa ja teillä olisi sama mieli ja sama ajatus. 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.1:10-13). 
 
Jaettu Kristus on aikamme uskovien todellinen ongelma. Kun Kristus on paloiteltu, meillä on 
samalla ”kuollut kristus”. Edelleen me palvomme tällöin epäjumalaa samoin kuin israelilaiset 
aikoinaan vaskikäärmettä: 
 
”Hän (Hiskia) poisti uhrikukkulat, murskasi patsaat, hakkasi maahan asera-karsikon ja löi palasiksi 
vaskikäärmeen, jonka Mooses oli tehnyt; sillä niihin aikoihin asti israelilaiset olivat polttaneet 
uhreja sille; sitä kutsuttiin nimellä Nehustan” (2. Kun.18:4). 
 
”Missä Kristus julistetaan kokonaisena, paloittelematta, siellä julistetaan totuutta. Missä Häntä 
paloitellaan, siellä julistetaan puolitotuutta. Ja puolitotuus on täydellinen valhe” (Wilhelmi 
Malmivaara). 
 
Ketkä pääsevät taivaaseen? 
 
Lahkouskovaisten on herättävä ja nöyrryttävä totiseen parannukseen. Taivaaseen pääsevät 
ainoastaan ”valtakuntakristityt”: 
 
”Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat: haureus, saastaisuus, irstaus,  
epäjumalanpalvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, 
lahkot, kateus, juomingit, mässäykset ja muut senkaltaiset, joista teille edeltäpäin sanon, niinkuin 
jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa” 
(Gal.5:19-21). 
 



                                                                                                                                                                                   5 
 

”Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, 
ja mistä he ovat tulleet?" Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen". Ja hän sanoi minulle: 
"Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja 
valkaisseet ne Karitsan veressä” (Ilm.7:13,14). 
 
B. Epäpyhäallianssi 
 
Raamatun mukaan ”yhteisö voi saastuttaa uskovan”.  Yhteisö voi jopa viedä kadotukseen. 
Kansankirkon uskovien tulisi herätä näkemään vaarallinen tilansa: 
 
”Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen: "Nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, 
jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden" (1. Moos.19:15). 
 
”Me olemme koettaneet parantaa Baabelia, mutta ei hän ole parantunut. Jättäkää hänet ja 
menkäämme pois” (Jer.51:9). 
 
”Älä ole liian kerkeä panemaan käsiäsi kenenkään päälle, äläkä antaudu osalliseksi muiden 
synteihin. Pidä itsesi puhtaana” (1. Tim.5:22).  
 
”Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette 
tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa” (Ilm.18:4). 
 
Uskovien suhtautuminen kansankirkkoon on skitsofreenista ja epäloogista: kansankirkko on 
porttokirkko, jossa on pysyttävä sielun pelastuksen menettämisen uhalla! 
 
Eino J. Honkanen ja kansankirkko 
 
Honkanen oli ”kirkon mies”, mutta naispappeus - ratkaisun jälkeen hän parahti: ”Voi kirkkoa! Voi 
kirkkoa! 
 
"Kirkolliskokous on ottanut askeleen, jonka seuraukset pelottavat...Minun on vaikea nähdä enää 
tätä uutta kirkkoa siksi kirkoksi, joka Hengen johdossa apostolien ja profeettain perustukselle 
rakennettuna on näinä vuosituhansina ollut vankkumaton totuuden pylväs ja perustus...Voi 
kirkkoa, voi, miten sokeaksi se on tullut!..: "On rukoiltava aivan perusteellisesti uudistettua 
pappiskoulutusta, joka luo perutuksen uudelle, elävälle kansankirkolle, muuten kuuluvat jo niiden 
askelet, jotka ovat valmiit kantamaan vainajan ulos" (Uusi Tie 25.11.1986). 
 
Ei näytä hyvältä 
 
Herätyksen näkymät Suomen Siionissa eivät ole kovin valoisat. Kansankirkossa liberaaliteologia 
nakertaa jatkuvasti Sanan arvovaltaa. Radio Dei ja TV7 taas halveksivat ja vähättelevät kristillisen 
opin merkitystä ja panostavat viihteen puolelle. Tästä maaperästä ei voi nousta raamatullista 
herätystä! Elämme Laodikean seurakunnan aikaa: 
 
”Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Amen, se uskollinen ja totinen todistaja, 
Jumalan luomakunnan alku: 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 
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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. Minä neuvon sinua 
ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit, ja valkeat vaatteet, että niihin 
pukeutuisit eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit” 
(Ilm.3:14-18). 
 
Viimeinen herätys 
 
”Oli rikas mies, joka pukeutui purppuraan ja hienoihin pellavavaatteisiin ja eli joka päivä ilossa 
loisteliaasti. Mutta eräs köyhä, nimeltä Lasarus, makasi hänen ovensa edessä täynnä paiseita  
ja halusi ravita itseään niillä muruilla, jotka putosivat rikkaan pöydältä. Ja koiratkin tulivat ja 
nuolivat hänen paiseitansa. Niin tapahtui, että köyhä kuoli, ja enkelit veivät hänet Aabrahamin 
helmaan. Ja rikaskin kuoli, ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä tuonelassa, vaivoissa 
ollessaan, näki hän kaukana Aabrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen: 
'Isä Aabraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pää veteen ja 
jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekissä!' Mutta Aabraham sanoi: 
'Poikani, muista, että sinä eläessäsi sait hyväsi, ja Lasarus samoin sai pahaa; mutta nyt hän täällä 
saa lohdutusta, sinä taas kärsit tuskaa. Ja kaiken tämän lisäksi on meidän välillemme ja teidän 
vahvistettu suuri juopa, että ne, jotka tahtovat mennä täältä teidän luoksenne, eivät voisi, eivätkä 
ne, jotka siellä ovat, pääsisi yli meidän luoksemme.' Hän sanoi: 'Niin minä siis rukoilen sinua, isä, 
että lähetät hänet isäni taloon - sillä minulla on viisi veljeä - todistamaan heille, etteivät hekin 
joutuisi tähän vaivan paikkaan'. Mutta Aabraham sanoi: 'Heillä on Mooses ja profeetat; kuulkoot 
niitä'. Niin hän sanoi: 'Ei, isä Aabraham; vaan jos joku kuolleista menisi heidän tykönsä, niin he 
tekisivät parannuksen'. Mutta Aabraham sanoi hänelle: 'Jos he eivät kuule Moosesta ja 
profeettoja, niin eivät he usko, vaikka joku kuolleistakin nousisi ylös'." (Luuk.16:19-31). 
 
HELVETTI ON HERÄNNEITÄ TÄYNNÄ! 
 
 
 
 
 
  

 


