
Saarna 16.4. 2008 ke

Teksti Psalmi 66: 3
Kuinka pelottavia ovatkaan sinun tekosi! Viholliset nöyrtyvät sinun edessäsi suuren 
voimasi tähden. 

Jumala on väkevä puolustajasi. Mikään ei ole 
hänelle mahdotonta. 

Mikä onkin vihollisesi, Jumala on sitä voimakkaampi. 
Luota Jumalaan Hän on avannut sinulle Jeesuksessa 
avoimen tien luokseen. 

Sitä, joka tulee Jumalan luo Jeesuksen kautta, hän ei 
heitä ulos.*) 

Siksi saat olla ehdottoman varma Jumalan avusta, niin 
myös kansakunta, joka nöyrtyy polvistumaan Isän ja 
Pojan edessä apua pyytäen.

Mikään ei ole Jumalalle mahdotonta, ei mikään eikä 
koskaan. Hän yksin on Jumala, Kaikkivaltias.

*) Joh.6: 37



Saarna 17.4. 2008 to

Teksti Psalmi 66: 3
Hän hallitsee voimallaan iäti, hän pitää silmällä kansoja. 

Profeetan kautta Jumala sanoo 
kansoista: 
” Katso, kansakunnat ovat kuin pisara 
vesisangon uurteessa, ovat kuin 
tomuhiukkanen vaa'assa.” Jes. 40:15 . 

Jumala on kansojen ja niiden 
asuinseutujen Luoja ja Herra.

Jumala seuraa tarkasti luotujaan. Siitä 
sanoo Jeesus: ”Teidän jokainen 
hiuskarvannekin on laskettu. ” Matt. 10: 
30.

Maailmassa ei tapahdu yhtään mitään, ellei taivaallinen Isä sitä salli. Siitä Jeesus 
sanoo: ” Varpusia saa kolikolla kaksi, mutta yksikään niistä ei putoa maahan, ellei 
teidän Isänne sitä salli. ” Matt.10: 29.

Jumalan hallintavalta maailmankaikkeudessa merkitsee meille suojaa ja turvaa. Ei 
ole sattumaa. On vain Jumalan johdatus ja sallimus. 

Yksikään raketti tai ydinohjus ei tule laukaistuksi Jumalan sallimatta. Yksin Jumalan 
suunnitelmat toteutuvat kansojen aikeista riippumatta.

On vain yksi asia jota Jumala ei voi päättää. Se on kysymys sinun pelastumisestasi.
Vain sinä yksin voit sanoa Jumalan pelastavalle tahdolle ” kyllä. ” Hän ei voi 
pelastaa sinua ilman sinun suostumustasi.

Kallis ihmisveli ja – sisar. Sano Jeesukselle ” Kyllä! ” Silloin saat heti Jeesuksen 
tähden kaikki syntisi anteeksi ja pääset Jumalan lapseksi ja taivaan maan 
perilliseksi.

Niin Jumalan hyvä aivoitus* sinua kohtaan saa käydä toteen, iankaikkisesti. Olet jo 
nyt pelastettu ja kerran perillä taivaassa, jonka sinun Luojasi on valmistanut myös 
sinua ajatellen.

(Mutta fariseukset ja lainoppineet tekivät turhaksi Jumalan aivoituksen* heitä kohtaan eivätkä 
ottaneet Johannekselta kastetta. Luukas 7:30)



 

Saarna 18.4. 2008 pe

 

Teksti Jesaja 54: 10
Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni  
horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.

Pieni lapsi oli äitinsä sylissä tämän istuessa sairaalan 
sängyn laidalla. Potilashuoneen ovi aukeni ja vauvan isä 
tuli tervehtimään puolisoaan ja lastaan.

” Mahtavaa nähdä taas!” ” Vastahan sinä kävit täällä 
aamupäivällä! ” ” Niin, mutta mahtavaa silti! Onko sinulla 
jo kaikki vaatteet vauvalle ja itsellesi? ” ” On kyllä. ” ” Pue 
nopsasti, ja lähdetään kotiin! ” 

Nuori perhe asteli onnellisena sairaalasta kohti autoa. 
Pian he saapuivat perille. Kotona kaikki oli valmiina uuden 
perheenjäsenen tulla. Pieni sänky, vaatteita ja leluja ja 
hoitopöytä nököttivät makuuhuoneessa. Jääkaapissa oli 
varattuna ruokaa koko perheelle. Pihaoven kupeessa lekottivat lastenvaunut.

” Miten ihanaa olla jälleen kotona! ” ” Niin, minun tuli teitä ikävä.” Onpa täällä siistiä ja puhdasta, ja kaikki 
on kohdallaan. ” ” Mukava että pidät uudesta järjestyksestä. Koetin ajatella käytännöllisesti.” ” Hyvin 
ajateltu. On paljon helpompaa lapsenhoidon kannalta kun osa huonekaluista ja koriste-esineistä on 
varastossa, ja kauniilta täällä näyttää yhä. ”

Yhteisestä elämästä keskustellen perhe asettui keittiöön isän valmistaessa iltapalaa äidille ja itselleen vauvan 
nukkuessa sitterissä. ” Nyt meillä on oma lapsi! ” sanoi isä ja otti puolisoaan kädestä. ” Niin on,” vastasi 
lapsen äiti. ” Pienen pieni pirpana, joka tarvitsee huolenpitoa pitkän aikaa. ” 

Iltasta syötyään perhe kävi yöpuulle. Ennen kellahtamistaan sänkyyn isä ja äiti kävivät vielä vauvan luona, 
joka nukkua tuhisteli sängyssään ja katselivat lasta hiljaisuuden vallitessa. Sängyn yläpuolella oli vauvan 
isoäidin kankaalle kirjomat ja isoisän kehystämät sanat: 

”Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun 
rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.” Jesaja 54:10

” Kaikkivaltiaan suojassa on hyvä levätä, ” sanoi isä lapsen äidille. ” Niin on ja turvallista,” vastasi äiti .
” Hyvää yötä kulta. ” ” Hyvää yötä! ”

Lapsen äiti sammutti vielä seinävalaisimen , ja pian koko nuori perhe uinui syvää ja virkistävää unta.



Saarna 19.4. 2008 la

Teksti 1. Pietarin kirje 1 : 6
Siksi te riemuitsette, vaikka nyt jouduttekin jonkin aikaa kärsimään monenlaisissa 
koettelemuksissa.

Urheilija haaveilee voitosta ja se saa hänet 
kestämään harjoitusten vaivan ja tuskan. 

Meillä, jotka luotamme elämämme perustana 
Jeesukseen on paljon suurempi syy olla toiveikkaita 
ja kestää tyynesti vaivat ja koetukset jotka kristityn 
nimi tuo elämäämme.

Olemmehan matkalla kohti iankaikkisesti kestävää päämäärää, taivaan valtakuntaa. 

Jeesus, vahvista meidät matkallamme sinun valtakuntaasi niin, että säilytämme 
uskomme sinuun. Kiitos että vahvistat.



Saarna 20.4. 2008 su

Teksti Johanneksen evankeliumi 17: 6 -10
"Minä olen ilmoittanut sinun nimesi niille ihmisille, jotka valitsit maailmasta ja 
annoit minulle. He olivat sinun, ja sinä uskoit heidät minulle. He ovat ottaneet 
omakseen sinun sanasi
ja tietävät nyt, että kaikki, minkä olet minulle antanut, on tullut sinulta.
Kaiken sen, minkä olet puhuttavakseni antanut, minä olen puhunut heille, ja he 
ovat ottaneet puheeni vastaan. Nyt he tietävät, että minä olen tullut sinun luotasi,  
ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. 
"Minä rukoilen heidän puolestaan. Maailman puolesta minä en rukoile, vaan niiden, 
jotka sinä olet minulle antanut, koska he kuuluvat sinulle. ”

Jeesus, sinä rukoilet niin voimakkaasti 
ja samalla kauniisti meidän lastesi puolesta. 
Rukouksesi jokainen sana on täynnä 
merkitystä ja rakkautta.

Rukoustasi tutkimalla pääsen ymmärtämään 
miten saumattomaan yhteyteen itsesi ja 
Isäsi kanssa sinä olet saattanut meidät, 
jotka uskomme sinuun. 

Isä, sinä ja me, sinun opetuslapsesi; me 
kuulumme todella samaan perheeseen, etkä sinä Jeesus jätä kertomatta meille 
mitään mitä Isäsi on antanut sinulle puhuttavaksi.

Olemme taivasyhteisö, joka vaeltaa täällä sinun suojassasi. Maailman myrskyjen 
pauhatessa ympärillämme olemme suojassa niiden raivolta sinun piirittämänäsi.
Mikään paha ei voi vahingoittaa minua suojassasi.

Jeesus, saan viettää juhlaa seurassasi. En kuulu enää maailmaan enkä maailmalle. 
Olet Jeesus pessyt minut verelläsi puhtaaksi synneistäni. 

Kuulun nyt yksin sinulle. Isän rakkaus ja huolenpito, ja sinun armosi ja totuutesi 
ravitsevat ja hoitavat minua, niin että haavani paranevat ja minä uudistun sinun 
voimastasi ja voimassasi.

Luonasi olen kotona joka päivä ja iankaikkisesti.



Saarna 21.4. 2008 ma

Teksti Johanneksen evankeliumi 13: 34
Jeesus sanoo: " Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä,  
rakastakaa tekin toinen toistanne."

Olenko kyvykäs? Osaanko? Onnistunko?
Näitä kyselee mielessään työpaikkahakemuksen 
jättämistä aprikoiva mies tai nainen ihan tosissaan. 
Onhan kysymyksessä työ, ansiotulo ja työnhakijan 
itsekunnioitus.

Jeesus käski meidän, ei hakea töitä rakastamosta, 
mutta käski kuitenkin rakastaa hartaasti ja totisesti, 
toisiamme sillonkin kun toinen ei vaikuta erityisen 
rakastettavalta.

Olenko siihen kyvykäs? Osaanko? Onnistunko?
Rakastamisessa Jeesuksen käskemällä tavalla ja 
hänen antamillaan perusteilla ei todellakaan ole 
kysymys verotettavasta tulosta.

Itse asiassa Jeesuksen käsky rakastaa niin kuin hän on rakastanut ei tunnu olevan tästä maailmasta. Niin 
poskettomalta se vaikuttaa edunsaannin ja tulonjaon ja eläke-etujen ansaitsemisen maallisesta 
näkökulmasta katsottuna.

Jeesuksen käskyhän ei kysy lainkaan: ” Mitä minä siitä saan että rakastan?”
Päin vastoin se on kuin velvollisuus, vastapalvelus siitä mitä on itse saanut Jeesukselta. Jaksaisinko 
kuitenkaan rakastaa pyyteettömästi vain siksi että joku käskee minua tekemään niin? 

Jeesuksella oli kuitenkin syytä olettaa, että hänen käskyään on mahdollista noudattaa ja että se on yhtä 
luonnollista kuin hengittäminen.

Kykyä hengittää Jumalan taivaallista ilmaa ei meillä ole kuitenkaan luonnostamme, eikä myöskään mieltä 
kokea elämää Jumalan lailla. Siksi juuri Jeesuksen käsky rakastaa on toisesta maailmasta kotoisin. Se tulee 
eläväksi ja mahdolliseksi noudattaa vasta taivaan kosketettua meitä ensin.

Vain se joka itse on tullut Jumalan rakkauden koskettamaksi, ymmärtää Jeesuksen käskyä rakastaa niin kuin 
Kristus on rakastanut meitä.
Se joka on saanut Jeesukselta lahjaksi uuden elämän, alkaa ymmärtää elämää ja ihmisen arvoa Jumalan 
rakkauden näkökulmasta.

Jeesus, anna sinulta saadun rakkauden asenteen vallita meissä, jotka tunnustamme nimeäsi. Poista meistä 
itsekkyyttä joka päivä yhä lisää, ja ravitse meidät tuoreella armollasi ja totuudellasi. 

Johdata meidät rakastamaan toisiamme sinun agape-rakkaudellasi arvostelematta ja tuomitsematta 
toisiamme. Johdata meidät rakastamaan sanoin ja myös käytännön teoin.



Saarna 22.4. 2008 ti

Teksti Psalmi 98: 1
Laulakaa Herralle uusi laulu! Hän on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea 
kätensä, hänen pyhä voimansa on tuonut voiton.

Herra, maan ja taivaan Luoja, on jo voittaja. 
Jeesuksen kuolema syntiemme sovitukseksi mursi 
synnin, kuoleman ja saatanan vallan.

Nyt käärme on kuolinkouristuksissaan. Se tietää että 
sillä on enää vähän aikaa houkutella langennutta 
ihmiskuntaa tuhoon ja kadotukseen. Se pitää 
kiirettä, mutta sen aika on pian ohi ja Jumalan 
valtakunta tulee kaikessa voimassaan.

Herra on saanut jo suurimman voiton. Sen ansiosta sinä ja minä olemme saaneet 
syntimme anteeksi ja meidät on siirretty kadotuksen alta taivaan kansalaisiksi. 

Loppuelämämme on kotimatkaa kohti taivasta, eikä mikään luotu voi erottaa meitä 
Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksesssa, meidän Herrassamme.

Herra on tehnyt ihmeellisiä tekoja. Hänen oikea kätensä, hänen pyhä voimansa on 
tuonut voiton. Halleluja!



Saarna 23.4. 2008 ke

Teksti Psalmi 98:2
Herra näytti, että hän on meidän pelastajamme.

Psalmin kirjoittaja iloitsi siitä, että Jumala oli auttanut Israelin kansaa niin, 
että muut kansat olivat tulleet siitä tietoisiksi.

Jumala on auttanut Israelia merkillisesti aivan 
viime aikoina. Hän johdatti YK:n 
hyväksymään Israelin valtion perustamisen 
uudelleen,  vainotulle kansalle turvapaikaksi 
ja kansalliseksi kodiksi.

Jumala on auttanut Israelia sen jälkeen kun 
sitä vastaan ovat hyökänneet vihamieliset 
naapurimaat yrittäen tuhota sen.

Jumala varjee Israelia nyt kuin silmäteräänsä*). Mikään mahti ei voi tuhota sitä. 
Päin vastoin hyökkääjät itse tuhoutuvat. 

Jumala on kokoamassa omaisuuskansansa takaisin Jerusalemin kupeeseen. Israelin 
karkotus on ohi ja Jumala siunaa sitä, ja kääntää 
heidätkin Messiaan puoleen**.

Niin Israel liittyy Vapahtajan lunastamien joukkkoon.

 * Sakariaan kirja 1 luku. 

** Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle 
armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. 
Ja he valittavat häntä, niinkuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti, niinkuin murehditaan katkerasti 
esikoista. Sakarjan kirja 12:10 



Saarna 23.4. 2008 to

Teksti Jesaja 32: 18
Minun kansani saa asua rauhan niityillä, turvallisissa asuinpaikoissa, huolettomilla 
leposijoilla. 

Miten moni juuri nyt toivookaan 
pääsevänsä paikkaan, jossa saa elää 
turvallista ja rauhallista elämää. 

Jumala lupaa, että kerran koittaa aika 
jolloin sodat ja levottomuudet 
lakkaavat.

Se on aikaa, jolloin Jumalan Henki 
vallitsee maan päällä ja saatana on 
heitetty vankeuteen tuhanneksi 
vuodeksi pois villitsemästä kansoja 
sotaan. Se on tuhatvuotisen 
rauhanvaltakunnan aikaa Jeesuksen tultua takaisin Jerusalemiin. 

Sen jälkeen Jumala päästää saatanan irti, ja kohta se villitsee kansat sotaan, jossa 
maailmankaikkeus tuhoutuu.

Näin Jumala osoittaa, ettei todellista, kestävää, ikuista rauhaa synny ellei ihmisen 
sydän uudestisynny. Se voi tapahtua vain uskomalla synnit anteeksi Jeesuksen 
tähden. Silloin Jumalan rauha tulee asumaan armahdetun ihmisen sydämeen.

Tarvitaan silti uutta taivasta ja uutta maata, jonne päästään kuoleman ja 
ylönousemuksen kautta. Siinä maassa Jumala antaa armahtamilleen uuden 
ruumiin, jonka geeneissä ei ole taipumusta eikä halua syntiin. Tässä maailmassa 
olemme vasta armahdettuja syntisiä.

Vasta taivaassa vallitsee pysyvä onnen ja rauhan tila. Näin on koska siellä ei ole 
syntiä eikä saatanaa siihen houkuttelemassa. Ilmestyskirja luvut 20 - 21. 

Jeesus, anna meidän ymmärtää ja muistaa, että sinä olet meille ainut tie kestävään 
rauhaan. Varjele midät väärästä rauhasta.
 



Saarna 25.4. 2008 pe

Teksti Roomalaiskirje 8: 9
Te ette kuitenkaan elä oman luontonne vaan Hengen alaisina, jos kerran 
Jumalan Henki asuu teissä. 

Sinä Jumalan lapsi, älä pelkää. Sinä olet 
tullut kotiin, kun Jumala on saanut tehdä 
majansa sinun sisimpääsi. 

Sinun sisimpäsi on Jumalan koti. Jumala on 
kotonaan sinussa ja sinä Jumalassa hänen 
Henkensä kautta, joka asuu sinussa.

Mikä lahja, mikä arvostuksen osoitus! Luoja 
asuu kuvakseen luomassa ihmisessä ja 
neuvoo, kaitsee ja opettaa sinua suurimmalla 
ja lempeimmällä viisaudella mitä ikinä on 
olemassa.

Vanha ja aikansa elänyt on sinussa 
väistymässä, uusi on tulollaan ja jo itämässä 
ja kasvamassa Pyhän Hengen vaikutuksesta, 
joka asuu sinussa. 

Sinua rakastava Jumala antaa sinulle 
kaikkensa tehdäkseen sinut onnelliseksi ja 
vapaaksi, todella vapaaksi, vapaaksi niin kuin 
hän on vapaa.

Jeesus, sinä lähetit Henkesi taivaasta maan 
päälle valtaamaan ihmissydämiä Jumalan asuinpaikaksi. Kiitos, että teet sen, sinä 
kaiken uudeksi luoja ja sisimmässään ahdistukseen ja murheisiin kuolleiden 
eläväksi tekijä.

Tule Pyhä Henki! Tuo kevääsi minunkin sisimpääni! Tuo kevät ja suven suloisuus 
kaikkille kaipaaville ja ikävöiville! 
 



Saarna 26.4.2008 la

Teksti Roomalaiskirje 8: 11
 
Jos siis teissä asuu Jumalan Henki, hänen, joka herätti  
Jeesuksen kuolleista, niin hän, joka herätti Kristuksen 
kuolleista, on tekevä eläviksi myös teidän kuolevaiset 
ruumiinne teissä asuvan Henkensä voimalla.

Maailmassa vallitsee huutava pula lisäenergiasta ja 
sitä ollaan valmiita hankkimaan jopa polttamalla viljaa 
lämpökattiloissa. Näyttää kuitenkin siltä, että energian 
kulutuksen aina vain kasvaessa mikään tuotettu 
energiamäärä ei riitä tyydyttämään lisääntyvää kysyntää. 
Olemme jossain vaiheessa pakotettuja rankasti rajoittamaan yksilöllistä ja 
yhteiskunnalllista energiankäyttöä.

Sillä aikaa kun ihmiskunta painiskelee kasvavien energia- ja muuntyyppisten 
ongelmien kanssa vainajat ne nukkuvat vaan lepokammioissaan vailla tämän 
maailman huolia. Tästä maailmasta pois kutsuttuja eivät tämän maailman murheet 
tavoita, eivät etenkään heitä, joissa kuoltuaankin vaikuttaa Herran Henki.

Kerran aikojen täyttyessä seuraa suuri yllätys. Jumala, joka on solminut näiden 
ihmisten kanssa heidän eläessään langattoman käyttöliittymäsopimuksen, herättää 
heidän ruumiinsa eloon. Niin noustaan uuteen elämään, mutta ei entisenlaisina 
heikkoina katoavaisina, vaan uuden luomisen kirkkautta säteilevinä ihmisinä.
Elämä energiahuolettomassa taivaassa alkaa, ja kaikki muutkin huolenaiheet 
loistavat poissaolollaan. 

Solmi sinäkin ajoissa sopimus Taivaan Energiatoimiston kanssa, ja tilaa huoleton 
herätys elämään vailla tämän katoavan maailman murheita. Sopimusneuvottelijan 
tavoittaa helposti kun panee kädet ristiin ja käyttää taivaan Isän kännykkää. 
Langan päässä vastataan takuuvarmasti. Takuun antaja on Jeesus Kristus.



Saarna 27.4. 2008 su

Teksti Roomalaiskirje 8: 24- 28
Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten 
meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin 
puhuu meidän puolestamme sanattomin huokauksin. 
Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki  
puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta.
Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat 
Jumalaa* ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut 
omikseen.

Sinä Jumalan lapsi, joka olet ollut huolissasi 
hengellisen elämäsi tilasta, saat rentoutua ja levätä. 

Me olemme heikkoja vaeltajia, maan tomua vain, 
emmekä edes tiedä miten rukoilla oikein.

Sinussa asuva Jumalan Pyhä Henki puolustaa sinua 
rukoillen puolestasi Jumalaa niin kuin hyvä ja oikein 
on. Pyhä Henki muokkaa sinua huomaamattasi kohti 
Kristuksen kaltaisuutta. 

Sinä itse saat levätä ja käydä iloiten päivän puuhiin ja 
illalla turvallisesti nukkumaan luottaen siihen että 
Jumala huolehtii lapsensa parhaasta tämän 
nukkuessakin.

Kaikki elämäsi vaiheet koituvat sinun hyväksesi, koska Jumala rakastaa sinua eikä 
jätä kesken työtään sinussa. Me epäilemme välillä tätä,mutta Jumala on uskollinen 
lupauksessaan.



Saarna 28.4. 2008 ma

Teksti Jesaja 48: 20
Kertokaa tästä riemuiten, kuuluttakaa, viekää viesti maan ääriin asti.  
Sanokaa: "Herra on lunastanut palvelijansa Jaakobin vapaaksi!" 

Nyt heti! Tai viimeistään tänään! Se on 
nykyaikana usein kuultu toive tai suorastaan 
vaatimus. 

Olemme tulleet lyhytjännitteisiksi tehdessämme 
hankintoja ja ehkäpä muutenkin 
suunnitellessamme tulevaisuuteemme liityviä 
valintoja, pienempiä ja suurempia.

On kuitenkin toiveita, jotka toteutuvat verkalleen, jopa niin ettei oma elämämme 
riitä niiden näkemiseen. Tällainen haave oli aikanaan itsenäinen Suomi. 

Vielä hitaammin toteutuvat muutokset Israelin kansan kohdalla. Se on saanut 
odottaa lähes 2000 vuotta Jumalan sille lupaamaa uutta vapauden ja kukoistuksen 
aikaa. Kymmenet ja taas kymmenet juutalaiset sukupolvet ovat viettäneet 
pääsiäistä vieraalla maalla.

Nyt on kuitenkin koittanut aika jolloin vihdoin tätä suurta juhlaa voidaan viettää 
vapaassa Israelin valtiossa, ja tänä vuonna se täyttää 60 vuotta. 

Juutalaisen kansan iankaikkinen vapauttamien on kuitenkin tapahtunut pääsiäisenä 
2000 vuotta sitten, Messiaan Jeesuksen Kristuksen kuollessa ristillä sen syntien 
sovittamiseksi, eikä vain Israelin, vaan kaikkien kansojen kaikkina aikoina.

Jumala kutsuu meitä kaikkia iloitsemaan Israelin kansan kanssa ja lausumaan 
riemuiten yhdessä: " Herra on lunastanut palvelijansa Jaakobin vapaaksi! " 
Näin on, sillä Israelista ulottuu pelastus maan ääriin saakka. Jes. 49:6.
 



Saarna 29.4. 2004 ti

Teksti Johanneksen evankeliumi 16: 33
Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te 
olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina: minä olen voittanut maailman." 

Elää vieraassa maassa ja sen 
vieraassa kulttuurissa 
opetellen outoa kieltä on haaste 
kenelle hyvänsä. Saattaa kestää 
todella pitkään, ennen kuin 
pääsee edes jollain lailla sinuiksi 
uuden kanssa.

Jeesus puhuu meille omilleen 
aivan kuin eläisimme juuri nyt 
keskellä outoa maata ja sen 
outoja, ahdistavilta tuntuvia 
tapoja ja tottumuksia. Se joka on 
siirtynyt uudestisyntymisen kautta Jumalan valtakuntaan, alkaa vähitellen 
tiedostaa, että näin on.

Jeesus, tultuaan asumaan ihmissydämeen, alkaa uudistaa sitä. Vanha arvomaailma 
tuntuu yhä etäisemmältä. Kiroilu ei maista, viina jää pois ja tupakan kanssa 
taistellaan. Tv:n tarjoilema usein kieroutunut maailma alkaa ahdistaa. 
Kaksimielisyydet muuttuvat vastenmieliseksi kuultavaksi ja lausuttavaksi. Syntyy 
halu olla rehellinen ja selvittää entisen elämän sotkut.

Huomaa, ettei enää ole osa sitä henkistä ilmapiiriä ja arvomaailmaa, joka vallitsee 
ympärillä. Syntyy sisäisen kaiherruksen tila, joka aina välillä nousee pintaan, kun 
tajuaa miten kaukana Jumalasta ympärillä mennään haluamatta kohdata 
uudistumisen, parannuksen teon tarvetta.

Emme kestäisi maailmasta huokuvaa kylmyyttä, valheellisuutta ja väkivaltaa, 
saatanan valtaa, ellei Jeesus vahvistaisi ja tukisi meitä joka hetki. Sen hän tekee 
uskollisesti lohuttaen aina uudelleen sanoen meille omilleen: ” Pysykää rohkeina, 
minä olen voittanut maailman.”
 



Saarna 30.4. 2008 ke

Teksti Daniel 9: 18- 19
Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, emme omaan 
vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen.
Herra, kuule! Herra, anna anteeksi! Herra, kuuntele ja täytä pyyntömme! 
Auta pian, kunniasi tähden, Jumalani!

Sinä Jumalan oma, joka huokailet sitä, että kuuleeko 
taivaallinen Isäsi pyytöjäsi, saat olla lohdutettu, sillä yllä oleva 
kauan sitten eläneen Jumalan lapsen rukous muistuttaa sinua 
Jumalan lupauksesta.

Jumala kuulee aina lastensa pyynnöt, kun he lähestyvät häntä 
hänen suureen armoonsa luottaen. Jeesuksen ristinkuolemallaan 
valmistama armo on ilosi ja rauhasi lähde rukouksessa. Ei ole 
enään mitään mikä voisi estää Jumalaa kuulemasta rukoustasi. 

Rukous ei ole hurskauden ponnistus, vaan armahdetun syntisen puhelemista ja 
levollista keskustelua rakkaan taivaallisen Isän ja hyvän Paimenen kanssa. 


