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Yhteistyö on voimaa

Suomen itsenäisyys on tärkeä ja kallisarvoinen asia, ei itsestäänselvyys. 

Sen säilyttämisen puolesta pitää nähdä vaivaa, taistella ja tehdä työtä.

= Itsemääräämisoikeus (vaihtoehto on olla jonkin muun hallittavana) 

Valta, oikeus ja mahdollisuus toimia oikein. 

● Apt 17:26 “hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea 

maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat.”

● NATO – mutta myös omat puolustusvoimat

● EU – mutta myös oma talouspolitiikka

● Ei yksin mutta itsenäisenä!

● Olennaista myös toimia oikein eli hyödyntää itsenäisyyttä



Ääripäät ovat huonoja

Erakoituminen

● Yksinäisyys

Massakäyttäytyminen

● Mennä joukon mukana

● Kadottaa oma identiteetti

● Joutua muiden orjaksi



Suomi:

● Venäjä uhkaa naapureitaan

● Velka on orjuutta

Kristitty:

Synti: Jeesus sanoi: ”Jos te pysytte uskollisina minun sanalleni, te olette todella opetus-

lapsiani. Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.” He vastasivat 

hänelle: ”Me olemme Abrahamin jälkeläisiä, emme me ole koskaan olleet kenenkään 

orjia. Kuinka voit sanoa, että meistä tulee vapaita?” Jeesus vastasi: ”Totisesti, totisesti: 

jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika 

pysyy. Jos Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.” Joh. 8:31–36

Ajanhenki: ”Älkää mukautuko tämän maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa 

mieleltänne, niin että osaatte arvioida, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen 

mielensä mukaista ja täydellistä.” Room 12:2

Valhetieto: Elämme totuuden jälkeistä aikaa

Media, some: https://yle.fi/a/74-20005787

Itsenäisyytemme 

on uhattuna

https://yle.fi/a/74-20005787


Raamatun henkilöitä jotka toimivat itsenäisesti

● Aabraham - lähti kohti luvattua maata

● Daavid - kohtasi Goljatin

● Nooa - rakensi arkin



Kysellään ja noudatetaan Jumalan tahtoa — Kiitollisuus

“Kun syötte itsenne kylläisiksi, kiittäkää Herraa, Jumalaanne, siitä 

hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut. Varokaa unohtamasta 

Herraa, Jumalaanne. Noudattakaa aina hänen käskyjään, lakejaan ja 

säädöksiään, jotka minä teille nyt annan …

Kun saatte syödä itsenne kylläisiksi, kun rakennatte kauniita taloja ja 

asutte niissä, kun nautakarjanne, lampaanne ja vuohenne lisääntyvät, 

kun teille kertyy hopeaa ja kultaa ja koko omaisuutenne kasvaa, varokaa 

tulemasta ylpeiksi ja unohtamasta Herraa, Jumalaanne … Hän kuritti 

teitä ja koetteli teitä, mutta kaiken jälkeen hän osoitti teille hyvyytensä. 

Älkää siis kuvitelko, että olette omin voimin ja omilla kyvyillänne 

hankkineet itsellenne tämän vaurauden.” 5. Moos. 8:10–17



Rukoillaan 

yhdessä:
Suuri Jumalamme.

Kiitämme sinua isänmaasta,
kiitämme vapaudesta ja itsenäisyydestä.

Kiitos myös siitä,
että Pyhä Sanasi on jo kauan

vaikuttanut keskellämme.
Auta meitä säilyttämään

kestävät ja muuttumattomat arvot,
Sanasi ohjeet

ja usko Poikaasi Jeesukseen Kristukseen.
Tätä rukoilemme hänen nimessään.


