
Saarna 1.4. 2008 ti

Teksti Psalmi 116: 1- 2
Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua, hän kuulee hartaan pyyntöni.  
Kun huudan häntä avuksi, hän kuuntelee.

Jeesus, sinä otit pyyntöni vakavasti ja 
kuulit minua. Sinä autoit minut ulos 
tilanteesta, joka oli minulle ylivoimaisen 
vaikea. Ilman sinua elämäni oli murentunut 
pirstaleiksi ikiajoiksi.

Sinä veit minut vapauteen ja vahvistit 
elämäni niin, että tämä päivänä saan 
hengitää vapaasti. Kaikki on nyt hyvin ja 
erinomaisen hyvin.

Jeesus, sinä kuulit minua! Tuskin uskoin sinun olevan edes olemassa. Nyt 
ajatukseni sinusta ovat kerta kaikkiaan muuttuneet. Sinusta on tullut elämäni 
pelastaja ja uudistaja. Ilman sinua olisin tuhoutunut, mutta sinä autoit minua! 
Miten voin kyllin kiittää sinua, Vapahtajani? 
 

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 jaotusta. 



 Saarna 2.4. 2008 ke

Teksti Psalmi 116: 5- 6
Herra on oikeamielinen ja laupias, meidän Jumalamme on armollinen.
Herra on avuttomien suojelija. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni.

Kukapa haluaisi olla avuton? Lapsikin haluaa 
kasvaa aikuiseksi kyetäkseen aikuisen elämään. 

Siihen tarvitaan kuitenkin kykyä kantaa vastuu 
itsestään ja ratkaisuistaan ja niiden seurauksista.

Kykeneekö siihen paremmin itseriittoinen 
pullistelija, vai elämän suuruuden edessä nöyrtyvä 
ihminen, joka etsii voimaa ja viisautta elämäänsä 
Jumalalta?

Jumalaan turvaava saa kerran sanoa kiitollisena: ” Kun voimani uupuivat, hän tuli 
avukseni ja neuvoi minua! ”



Saarna 3.4. 2008 to

Teksti Psalmi 116: 7- 9
Nyt olen saanut rauhan, Herra piti minusta huolen. 
Hän pelasti minut kuolemasta.
Minä saan vaeltaa Herran edessä elävien maassa.

Elävät kuvat on vanha elokuvasta käytetty 
ilmaus, ja ihan osuva. Valokuvaan verrattuna 
elokuvassa kuvat aivan kuin heräävät eloon. 

Silti kyseessä on illuusio. 

Wikipediassa illuusio määritellään seuraavasti:” 
Illuusio eli aistihairahdus, havaintovirhe 
tai joskus toivekuva on väärin tulkittu 
aistimus. Illuusiossa on siis olemassa todellinen 
ulkoinen aistiärsyke, joka tulkitaan väärin. ”

Juuri nyt elämme voimakkaasi elokuvien aikaa. Elämme siis väärin tulkittujen 
aistiärsykkeiden aikaa. Ehkä juuri siksi on tapana sanoa: ” no, sehän on vain 
elokuvaa. ” Ehkä se on pahimmillaan myös sielun kuolemaa illuusion vallatessa 
tilan elämältä ja sen oivaltamiselta.

Elävien maassa, josta kiitollinen psalminkirjoittaja puhuu, illuusio loistaa 
poissaolollaan. Elävien maassa hiki virtaa ja sylki pärskyy puhuttaessa. Siellä tuuli 
todella puhaltaa vieden hajut mennessään ja tuo todellisten kukkien todellista 
tuoksua nenän aisitinsolujen tunnusteltaviksi.

Elävien maassa kuullaan aitoa suolaisen meren kohinaa ja todellisia ihmisääniä, 
jotka kantavat korviimme kutsun: ” tule mukaan iloitsemaan kanssamme elämän 
tosi lahjasta! ” Elävien maassa kaikki herää eloon. Elämä siellä on tosi elämää ja 
samalla turvallista ja suurenmoista.

Herran edessä on paras vaeltaa. Hänestä virtaa meihin elämä. Se vaikuttaa joskus 
kuorien entisiä asioita merkityksestään, joskus antaen vanhalle uudenlaisen sisällön 
ja merkityksen, joskus luoden aivan uutta.

Jeesus, elämämme, vaikuta meissä vahvana, vahvempana kuin mikään voima 
maailmassa.



Saarna 4.4. 2008 pe

Teksti Apostolien teot 3: 14- 15
Hänet te kielsitte, pyhän ja vanhurskaan, ja pyysitte vapaaksi  
murhamiehen. 
Te surmasitte elämän ruhtinaan! Mutta Jumala herätti hänet kuolleista;  
me olemme sen todistajia.

Jokainen pahansuopa ja pahanhimoinen ajatus 
sisimmässämme todistaa meissä virtaavan 
Jeesuksen surmaajien verta. Sen minkä olisimme 
valmiita tekemään kanssaihmisillemme, olisimme 
valmiita tekemään myös Jeesukselle.

Emme voi puolustella asenteitamme, emme 
sanojamme emmekä tekojamme Jumalan edessä. 
Ne ovat kauttaaltaan kieroutuneita ja pahoja 
juuriltaan. Vähintäänkin ne ovat itsekkäitä ja 
tarkoitushakuisia.

Jumala kuitenkin herätti Jeesuksen kuolleista että 
meillä olisi pääsy syntiemme vallasta ja niiden tuottamasta häpeästä ja 
syyllisyydestä. Jeesus kärsi rangaistuksen, joka kuuluisi meille pahuutemme 
tähden. 

Tätä Jumalan rakkauden käsittämätöntä laskelmoimattomuutta ja ehdottomuutta ei 
voi muuta kuin yhä uudelleen ihmetellä kiitollisena. Jumalan armo on tarkoitettu 
jokaiselle ihmiselle joka ikinä ja minä aikana hyvänsä vaeltaa maan päällä.

Jokaisella, joka vain tahtoo, on lupa sanoa: ” Jeesus, kiitos että minäkin saan 
uskoa kaikki syntini anteeksi sinun ristinkuolemasi tähden! ” Ja tämä on vasta 
pysyvän ilon alku, joka säteilee joka päivä Jeesuksesta hänen sovittamansa 
ihmisen sieluun ja koko olemukseen.



Saarna 5.4. 2008 la

Teksti Apostolien teot 3: 19- 20
Katukaa siis syntejänne, jotta ne pyyhittäisiin pois, 
kääntykää, jotta Herra antaisi tulla virvoituksen ajan ja lähettäisi  
Jeesuksen, teille ennalta valitsemansa Voidellun.

Sinä Jumalan lapsi, joka olet pitkään 
taistellut sen kanssa, että oletko varmasti 
pelastettu ja saanut syntisi anteeksi, lepää ja 
rauhoitu. 

Jeesus sanoo sinulle: ” Autuaita ne, jotka 
eivät näe, ja kuitenkin uskovat! ” *) 

Jos et näkisi sielusi silmillä Jeesusta, et 
kyselisi tällaisia. Sinulla on herkkä, Jumalan 
herättämä omatunto, jonka syytösten alle koet välillä lähes musertuvasi. 

Jeesus tahtoo kuitenkin sinun pääsevän lepäämään hänen täydellisen sovituksensa 
varassa. Herännyt omatunto saattaa joskus jäädä vaille sille kuuluvaa vakuutusta: ” 

Sinun syntisi on sovitettu. Mene rauhaan. ” Ota tämä synninpäästö siis vastaan 
tässä; Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä usko kaikki syntisi anteeksi, iloon ja 
rauhaan saakka. ”

Jeesus sanoo sinulle samoin kuin kerran Pietarille : "Joka on kylpenyt, ei tarvitse 
muuta, kuin että jalat pestään, ja niin hän on kokonaan puhdas. ”**) 

Pelastus on kertakaikkinen tapahtuma. Sen jälkeen riittää päivittäinen pesu, niin 
kuin Isä Meidän rukouksessa pyydetään. Se on jatkuvaa lepoa.

Sinulle, joka et ole vielä herännyt etkä katunut , Jumala sanoo: ” Etsikää Herraa, 
kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä! ” ***)

*)Joh.20: 29
**) Joh.13:10
**)Jesaja 55:6
 



Saarna 6.4. 2008 su

Teksti Johanneksen evankeliumi 21: 15- 19
Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi: "Simon, Johanneksen poika,  
olenko minä sinulle rakas?" Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus 
kolmannen kerran kysyi häneltä: "Olenko minä sinulle rakas?", ja hän 
vastasi: "Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas."  
Jeesus sanoi: "Ruoki minun lampaitani.
Totisesti, totisesti: Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne 
tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää 
toinen, joka vie sinut minne et tahdo." 
Näin Jeesus ilmaisi, millaisella kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa.  
Sitten hän sanoi: "Seuraa minua."

Voi sinä rakas Pietari! Minkä tien jouduitkaan kulkemaan 
lähdettyäsi seuraamaan Jeesusta. Et päässyt ylös sfääreihin, 
vaan sinä jouduit syvään itsetuntemuskouluun. Sinä huomasit 
reputtavasi raskaimmalla tavalla. Et ollutkaan se kallio, joksi 
itseäsi luulit. 

Tiukimmassa paikassa kielsit edes tuntevasi Jeesusta. Voi 
miten jouduit nöyryytetyksi ja pettymään itseesi. Pietari 
parka. Mutta tiedätkö, minä sympatiseeraan sinua tosi paljon, 
ja sinun epäonnistumisesi lohduttaa minua, sillä minäkään en 
ole osoittautunut menestyjäksi Herran seuraamisessa.

Kun näen, miten Jeesus lohduttaa sinua ja antaa sinulle takaisin itseluottamuksesi 
ja uudistaa tehtäväsi hänen laumansa kaitsijana, se lohduttaa minuakin. Olen 
kohtalotoverisi, joka on joutunut kulkemaan nöyrtymisen ja omavoimaisuudesta 
riisumisen piikkistä tietä. 

En ole enää uhmakas ja osaava, näyttöjä esittävä superi. Tuskin tunnistan enää 
itseäni sellaisesta määritelmästä. Olen niin kuin sinäkin, rakas Pietari, murrettu 
astia, murtunut salko, joka ei enää kanna lippua vähäisessäkään tuulessa.

Kaikki mitä on, kaikki mitä tapahtuu, on vain yhtä armoa armon päälle. Jos Jeesus 
näkee hyväksi toimittaa jotain kauttani, tiedän, että siihen tarvitaan ehdottomasti 
häntä. Itse olen aivan avuton. Niin sinäkin Pietari varmaan koit. Kaipasit lähelle 
Jeesusta, mutta sisimpäsi oli täynnä häpeää.

Jeesus ei kuitenkaan tuominnut sinua, vaan pyyhki häpeän pois lempeillä 
kysymyksillä, joita oli yhtä monta kuin hänen kieltämisesi kertoja. Samalla sait 
Mestarilta tehtäväsi kaita hänen laumaansa. Nyt olit kypsä ottamaan tehtäväsi 
vastaan, nöyränä ja heikoimpiakin Jumalan lapsia ymmärtävänä, valmiina 
tukemaan heitäkin elämän tiellä. 
Jospa saisin Jumalan armosta olla edes vähän sinun kaltaisesi, veljeni Pietari.
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Teksti Psalmi 33: 5
Hän tahtoo oikeutta ja vanhurskautta, hänen uskollisuutensa täyttää 
maan.

Ilman Jumalan uskollista huolenpitoa 
maailma olisi pilattu ja tuhottu jo monta 
kertaa. Sellainen on ihminen syntisessä 
olemuksessaan. 

Meillä ihmisillä on taipumus kylvää 
ympärillemme tuhoa ja hävitystä aivan 
tahtomattammekin, kuten käyttämällä 
fossiilisia energialähteitä lämmittämiseen, 
matkustamiseen ja teollisten tuotteiden 
valmistemiseen.

Vaikka ihmiskunta tuhoaa elinympäristönsä, on Jumala ollut silti koko ajan 
armahtava meitä kohtaan. Hän on hidastanut tuhon kierrettä, ja antanut meille 
aikaa kääntyä hänen puoleensa.

Jumala toivoo meiltä uskon kuuliaisuutta, sitä että luottaen Vapahtajaan 
Jeesukseen pyrimme hyvään kaikessa mitä sanomme ja teemme. 

Jumala kutsuu meitä elämään todeksi ja levittämään ympärillemme hänen 
uskollisuuttaan armahtaen ja tukien toisiamme niin kuin hän armahtaa meitä 
Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.
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Teksti Psalmi 33: 6
Herra on sanallaan luonut taivaat, suunsa henkäyksellä tähtien joukot.

Ihmeiden aika on yhä, juuri tänään. Taivas 
on edelleen Jumalan taivas, ja sen tähdetkin hän 
on luonut sanallaan. Jumala myös tuntee 
jokaisen niistä nimeltä.

Maailmankaikkeus ei ole kuollut, vaan se on yhä 
täynnä Kaikkivaltiaan läsnäoloa.

Pieni lintunenkin on ihme kaikkine 
ominaisuuksineen ja taitoineen ja Jumala antaa 
sille sen jokapäiväisen ravinnon.

Jumala muistaa joka ikisen kaikista maailman linnuista, ja hän laskee joka päivä 
lastensa hiustenkin määrän. Lk.12: 6- 7.

Jumala, avaa ymmärryksemme käsittämään enemmän luomistyösi ihmeitä ja sitä 
miten kiinnostunut sinä olet jatkuvasti kaikesta luomastasi.
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Teksti Johanneksen evankeliumi 10: 14
"Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut.”

Ajatella. Jeesus tuntee minut niin kuin rakas lapsi 
tunnetaan ja niin kuin ystävä tunnetaan ja myös niin kuin 
työtoveri tunnetaan. 

Ajatella, minä todella tunnen Jeesuksen. Hän on minun 
rakas hyvä paimeneni ja ystäväni. Voin aistia hänen 
lempeän katseensa ja ymmärtävän huolenpitonsa.

Ajatella, olemme samalla puolella, Jeesus ja minä. Jos 
joudun vaaraan, ei hätää sillä ystävä, jolla on kaikki valta, 
tulee mielellään auttamaan minua. Jos minulla on tärkeitä 
tai tavallisia asioita pohdittavanani, saan keskustella niistä 
ystäväni, viisaista viisaimman kanssa.

Ajatella, minun ystäväpiiriini kuuluvat myös kaikki muut Jeesuksen lampaat. En 
todellakaan ole yksin. Minulla on ystäviä kaikkialla maailmassa missä ikinä heitä 
asuu.

Kiitos Jeesus, hyvä Paimeneni, ystävyydestäsi ja kaikesta jokapäiväisestä 
huolenpidostasi. Sinä ravitset minut armollasi ja totuudellasi.
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Teksti Jeremia 23: 3
Minä itse kokoan laumani rippeet kaikista maista, joihin olen lampaani  
karkottanut. Minä tuon lampaani takaisin laitumelleen, siellä ne ovat 
hedelmälliset ja lisääntyvät.

Elävä Jumala on luvannut 
pitää huolen jokaisesta 
lapsestaan, joka on tullut hänen 
omakseen uskomalla 
Jeesukseen. 

Myös Israelin kansasta hän pitää 
huolen, ja on parhaillaan 
tuomassa heitä takaisin 
maahansa antamansa lupauksen 
mukaisesti.

Jumala itse on ryhtynyt toimeen. 
Kukaan ei voi estää häntä auttamasta sinuakaan, joka olet kokenut olevasi kuin 
ulapalle kadonnut haaksirikkoinen, jota kukaan ei enää etsi.

Älä murehdi. Taivaan Isä pitää sinusta huolen. Onhan hän laskenut pääsi 
hiuksetkin, eikä yksikään ajatuksesi ole hänelle tuntematon.*)

*) Psalmi 139: 2Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni. 
*) Luukas 12:7 Teidän jokainen hiuskarvannekin on laskettu. Älkää siis pelätkö
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Teksti Jeremia 23: 4
”Minä annan niille paimenia, jotka huolehtivat niistä. Enää ne eivät  
pelkää eivätkä säiky eikä yksikään niistä joudu hukkaan, sanoo Herra." 

Pieni ihminen on pelokas ja arka. Kukapa meistä ei olisi välillä 
pieni, ainakin syvällä sisimmässään, toisille sitä tunnustamatta.

Sen saa kertoa kuitenkin kaikkein suurimmalle, joka on samalla 
kaikkein lempein, Jeesukselle, hyvälle Paimenelle. Hän rohkaisee 
elämän tuulissa säikähtänyttä, ruokkii, vaatettaa ja vahvistaa.

Pienen ihmisen sisimpään syntyy silloin tila, jossa hyvä Paimen saa kaita häntä 
uskollisella rakkaudellaan. Arkuus väistyy ja tilalle annetaan tervettä nöyryyttä, 
joka on todellisen vahvuuden airut. Hyvän Paimenen huolenpidossa yksikään ei 
joudu hukkaan, ei arinkaan, ei säikähtäneinkään ihmislapsi. 

Jeesus toivoo meidän seuraavan hänen esimerkkiään pieninä paimenpoikina siinä 
laumassa, jonka hän on uskonut meidän hoitoomme. Jeesus tahtoo meidän 
opettavan uskollisesti sen, miten saadaan synnit anteeksi ja päästään kerran perille 
taivaan kotiin Jeesuksen luo. 

Jeesus, auta ja armahda meitä huonoja ja heikkoja. Suo armossasi meidän olla 
pikku paimenia, joiden huomassa yksikään ei joudu hukkaan eikä lähde pettyneenä 
pois. Ole asettamiesi paimenten Paimen.
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Teksti 1.Pietarinkirje 5:3
Älkää herroina vallitko niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan 
olkaa laumanne esikuvana.

Lapsi oppii matkimalla vanhempiaan. Onko 
Jumalan lapsen oppimisperiaate samankaltainen? 
Onhan sanottu, että tekosi huutavat niin kovasti että 
sanasi eivät kuulu.

Elää todeksi evankeliumia ja sen antamaa kasvua on 
haaste jokaiselle seurakunnan paimenelle, ja tietenkin 
myös seurakunnan jäsenelle.

Kiintoisaa on kumpi tapa opettaa enemmän, sanat vai elämän esimerkki? Tosin 
meitä kaikkia opettaa ensin Jumala sanassaan Raamatussa, mutta mitä sen jälkeen 
tapahtuu, on ilmeisesti vähintään yhtä tärkeää.

Ulkoapäin autoritaarisesti johdettu uskonyhteisö, millaista kasvua siinä tapahtuu? 
Entä sellainen uskonyhteisö, jossa johtaja itse toimii sanojensa mukaisesti luottaen 
niiden yhteisvaikutukseen?

Rakas Jeesus, sinä paimenten Paimen, anna seurakuntasi seurata uskossa ja 
elämässä sinun antamaasi esimerkkiä.
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Teksti Johanneksen evankeliumi 17: 11- 17
- - - -" Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, 
jotta minun iloni täyttäisi heidät. 
Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman 
vihan, koska eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu.
En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit 
heidät pahalta.
He eivät kuulu maailmaan, niin kuin en minäkään kuulu.
Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. ”

Mikä sinulle on kaikkein rakkainta maailmassa? 
Onko se Jeesus ja hänen omiensa yhteisö? 

Jos niin on, olet ikuisesti onnellisten joukossa, sillä tämä 
maailma ja sen himo tulevat katoamaan, mutta Jumalan 
valtakunta pysyy ikuisesti. 

Kuulut hänelle, joka on hyvyyden lähde, kaikkivaltias 
armo ja totuus, ja Jumalan kirkkaus säteilee sinusta, 
Jeesuksen verellä pestystä.

Pahan vallassa oleva maailma vihaa tätä Jumalan 
kirkkautta, sillä se ei tahdo uhmansa ja ylpeytensä 
tulevan paljastetuksi. Tämä maailma rakastaa omiaan, 
niitä, joille tärkeintä elämässä ovat ruumiin halut, silmien 
pyyteet ja mahtaileva elämä.

Se ei ole Jumalasta, vaan maailmasta. 

Jeesus ei tahdo kuitenkaan ottaa lapsiaan pois maailman 
keskeltä, vaan varjella meidät pahasta. Vaikka emme 
enää kuulu maailmaan, on meillä siinä tehtävä kertoa 
jokaiselle Jumalan halusta pelastaa kadotustuomiosta 
yksikin, joka tahtoo saada syntinsä anteeksi turvautumalla Jeesukseen. 

Nyt maailmassa taistelevat kaksi voimaa, synti ja armo, Jeesus ja saatana. Jeesuksen omat on 
kuitenkin pyhitetty totuudella, Jumalan sanalla.

Jeesus tahtoo omiensa olevan toisiaan kohtaan armahtavaisia, totuudellisia, kunnioittavia, avuliaita, 
kärsivällisiä ja elämään lähellä taivaallista Isää ja Jeesusta kuunnellen hänen ohjeitaan. 
Niin pahan vallasssa oleva maailma ymmärtää että Jumala on lähettänyt Jeesuksen ja että hän on 
rakastanut omiaan niin kuin hän on rakastanut Jeesusta.

Pyhän ja syntistä rakastavan Jumalan lauma kutsuu keskuuteensa jokaista, joka ikinä haluaa tulla 
pelastetuksi synnin, kuoleman ja saatanan vallasta Jumalan ikuiseen valtakuntaan.

Jumalan valtakunta on jo nyt heissä, jotka uskovat Jeesukseen omana Vapahtajanaan, ja kerran se 
tulee loistamaan Jumalan ikuista kirkkautta täydessä voimassaan kun tämä nykyinen maailma ja 
maailmankaikkeus ovat tuhoutuneet.
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Teksti Psalmi 66: 1- 2
Kohota Jumalalle riemuhuuto, maa, riemuitkaa, maan asukkaat! 
Laulakaa hänen nimensä kunniaa, kiittäkää ja ylistäkää häntä.

Herra, me ylistämme ja kiitämme 
sinua voimastasi ja uskollisuudestasi. 

Sinä olet uskollinen auttaja jokaiselle 
kansalle, joka totuudessa huutaa sinua 
avukseen.

Sinä annat sateen ajallaan sitä pyytävälle, 
sinä valmistat vuoden sadon, niin ettei 
kenenkään tarvitse nähdä nälkää.

Herra, sinä suojaat voimallasi sairauksilta, 
kulkutaudeilta ja sodan kauhuilta.

Sinä täytät suumme kiitoksella, kun saamme kokea ja nähdä, miten sinä kuulet 
rukouksemme. Ylistys sinulle on soveliasta! 

Laulakaa Herran nimen kunniaa! Hänelle yksin antakaa kunnia ja ylistys, sillä hän 
yksin on Jumala, kaikkivaltias voimassaan ja viisaudessaan. 

Herraan turvaavalta ei puutu mitään. 

Herra vie häneen turvaavat läpi ahdistusten päivien ja johdattaa avaralle paikalle. 
Pelko ja ahdistus pakenevat, rauha ja lepo saavuttavat Herraan turvaavat 
iankaikkisesti!
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Teksti Johanneksen evankeliumi 16: 22
Tekin tunnette nyt tuskaa, mutta minä näen teidät vielä uudelleen, ja 
silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota ei kukaan voi teiltä riistää.

Jeesus valmisti omansa kärsimyksiin, jotka tulisivat 
kohtaamaan koko uskonyhteisöä hänen kulkiessaan tuskien 
tietä ristille. Maailma iloitsisi mutta Jeesuksen omilla olisi 
murhemieli.

Jeesus muistutti omiaan etukäteen, että koittaisi 
jälleennäkemisen hetki, johon sisältyvää iloa ei kukaan voisi 
riistää heiltä. Kärsimys olisi hetkellistä, ilo iankaikkista.

Suurin ilo minkä voi kokea tulee Jeesuksen tuntemisesta ja hänen läheisyydestään.
Luota häneen. Pyydä mitä tarvitset. Luota siihen että Jeesus kuulee sinua ja vastaa 
sinulle, vaikka joku muuta väittäsi.

Lepää koko painollasi Jeesuksen varassa. Silloin et ole 
vähääkään itsesi tai omien voimiesi varassa. Niin saat 
todella levätä jokaisena elämäsi päivänä.


