
Päivän saarna 1.7. 2008

Teksti 1. Samuelin kirja 15: 22
Samuel sanoi kuningas Saulille: -- Kumpi on Herralle mieleen, uhrit vai kuuliaisuus? 
Kuuliaisuus on parempi kuin uhri, totteleminen parempi kuin oinasten rasva.

Ajattelepa jos sinulla olisi kaksi 
ystävää, joista toinen aina kiittäisi 
erinomaisuuttasi ja tullessaan käymään toisi 
sinulle lahjoja. 

Toinen ystävä olisi hiljainen, käytökseltään 
kulmikas, yrmeäkin, jolta ei juuri kehujen 
virtaa heruisi. Kumpaa odottaisit mieluummin käymään?

No, jatketaan kuvittelua. Jonain päivänä valoisa, sinua aina hymyillen lähestynyt 
ystäväsi kertoisi, että hänen tekisi mieli ostaa täksi kesäksi vene, mutta että 
käteistä ei irtoaisi tarpeeksi. Sen sijaan pankki myöntäisi lainan jos joku takaisi sen.

Mistähän takaaja löytyisi, kysyisi ystäväsi. No, sinä suostuisit ilman muuta 
takaajaksi. Sitten kävisi ilmi ettei ystäväsi olisikaan hoitanut lainaansa, vaan 
muuttanut jonnekin ja hävinnyt teille tietymättömille. Vene jäisi sinun 
maksettavaksesi 

Kun hiljainen ystäväsi kuulisi huijauksesta, jonka kohteeksi olit joutunut, hän tulisi 
luoksesti lohduttamaan ja lupaisi antaa sinulle lainaksi ilman korkoa veneen 
maksamiseen tarvittavan summan niin pitkäksi aikaa kun tarvitaan, jopa osallistuisi 
varoillaan lainan kuolettamiseen.

Kumpaa ystävääsi arvostaisit lopulta enemmän? 

Jumala näkee sydämeen, ihminen vain ulkokuoren. Lopulta teot ratkaisevat, eivät 
katteettomat lupaukset, myös suhteessamme Jumalaan. 
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Teksti 1. Samuelinkirja 15: 26

”Sinä olet hylännyt Herran sanan, ja siksi Herra hylkää sinut: et saa olla 
Israelin kuningas."

Mikä oli kuningas Saulin synti kun hän sai näin ankaran 
rangaistuksen? 

Saul sai Jumalalta hallituskautensa alkuaikoina kaksi tehtävää. 
Molemmilla kerroilla ne olivat selkeitä, ja ne lausuttiin hänelle 
Jumalan profeetan suulla. Niitä ei voinut ymmärtää väärin.

Saul sortui tiukoissa tilanteissa laskelmointiin ja sotilaittensa 
miellyttämiseen, jotka ensimmäisellä kerralla olivat hajaantumassa 
hänen luotaan vihollisen uhatessa, ja toisella kerralla vaatimassa 
häneltä Jumalan antaman selkeän käskyn rikkomista ahnehtien 
itselleen viholliselta saalista, joka kuului antaa Jumalalle. ”... sillä pelkäsin miehiäni 
ja taivuin heidän tahtoonsa.” 1.Sam. 15: 24.

Herran puoleen kääntymisen sijasta Saul alkoi järkeillä ja ajatella miten hän saisi 
parhaiten säilytettyä kansan ja sotilaittensa suosion kiperässä tilanteessa. 
Tämä sai hänet tekemään virheellisiä päätelmiä toisensa perään. 

Hän ajautui yhä kauemmas elävän Jumalan aidosta kunnioittamisesta ja 
seuraamisesta. Usko latistui Saulilla uskonnoksi ja siitä tuli hänelle politiikan 
sivujuonne. Saulin hallitusaika jäi kahden vuoden mittaiseksi.

Saulin seuraaja kuninkaana oli Daavid. Hänkin tunsi voimattomuutensa 
ylivoimaisen vihollisen ja kansan vaatimusten edessä, mutta laskemoinnin sijasta 
hän kääntyi ahdistuksissa ja koettelemuksissa Herran puoleen, ja sai avun. 
Psalmien kirjan lukuisat Daavidin rukoukset kertovat tästä. 

- - - ” Ellei Herra olisi meidän kanssamme, kun ihmiset nousevat meitä vastaan, niin he meidät 
elävältä nielisivät, kun heidän vihansa syttyy meitä vastaan." - - - Psalmi 124.

Jeesus, anna minun aina muistaa että sinä olet olosuhteitten Herra ja käännät 
ihmismielen kuin vesiojan. Sinä autat minua kun jätän asiani sinun haltuusi.
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Teksti Jaakobin kirje 2:8

Jos te noudatatte lain kuningaskäskyä niin kuin se Raamatussa on: 
"Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", te teette oikein. 

Tarina kertoo pienestä pojasta maalla, jonka 
kotona asui myös isoisä. Isoisän käsiin ilmaantui 
vapina, niin että hän sotki syödessään osan ruoasta 
pudotessa milloin pöydälle, milloin ukin vaatteille.

Pojan vanhemmat siirsivät sotkijaukin syömään omaan 
pöytään tuvan nurkkaan. Ukin silmäkulmista valuivat 
silloin kyyneleet.

Seuraavana päivänä pojan nähtiin veistävän tuvassa jotain. ” Mitä sinä vuolet”, 
kysyivät vanhemmat pojalta? ” ” Kuppeja ja lusikoita teille, niin että saatte syödä 
niistä vanhana tuvan nurkassa. ” Samana päivänä ukki siirrettiin takaisin omalle 
paikalleen yhteiseen ruokapöytään. 

Jeesus, opeta meille mitä on rakastaa itseään, ja lähimmäistään niin kuin itseään.
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Teksti Jaakobin kirje 2: 9, 13

Jos te erottelette ihmisiä, te teette syntiä, ja laki osoittaa teidät 
rikkojiksi. Joka ei toista armahda, saa itse armottoman tuomion, 
mutta joka armahtaa, saa tuomiosta riemuvoiton.

Kerran kirkkoon pölähti joukko 
rippikoululaisia hakemaan 
jumalanpalvelusmerkintää. Heidän takanaan istui 
vanha seurakuntalainen ja ajatteli heti mielessään: 
” Taas noita häiriköitä kirkossa! ”

Pappi alttarilla jumalanpalveluksen ensi tahtien 
soidessa tuhahti hiljaa:” Tietysti se kanttori taas 
soittaa liturgian niin korkealta etten kykene kuin 
inisemään mukana!”

Kanttori urkuparvella moitti mielessään seurakuntalaisten vaimeata veisuuta: ” 
Valitsin tutut virret eikä nytkään muuta kuin vienoa vihellystä! Olisipa kirkkokuoro 
mukana, niin kajahtaisi laulu komeasti.”

Kirkon ovelle tuli myöhässä äiti pienen lapsensa kanssa ja pohti: ” Uskallanko 
mennä sisään? Viimeksi tuli heti moittivia katseita kun pikku Iitu äänteli kirkossa. ”

Kirkon neljänneksi etummaisella penkillä istuivat herra ja rouva Rimpula hiljaa kuin 
hiiri. Herra Rimpula pohti itsekseen kauanko tämä vielä kestää ja rouva 
kahvikutsuja heillä kotona kirkonmenojen jäkeen.

Herra, anna meille nöyryyttä muistaa että sinä olet antanut meille anteeksi omat 
vikamme ja erheemme. Auta että tahdomme katsoa armollisin silmin 
kanssaihmisiämme emmekä tee heistä pintapuolisia arvioita. 
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Teksti Markuksen evankeliumi 10: 21

"Yksi sinulta puuttuu. Mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna 
rahat köyhille, niin sinulla on aarre taivaassa. Tule sitten ja seuraa 
minua." 

Miten sinulle tai minulle kävisi jos 
voittaisimme lotossa 3 miljoonaa euroa? Sitä 
on liki mahdoton sanoa etukäteen. 

Muistan kuitenkin uutisen englantilaisesta 
lottovoittajasta, joka sai voittorivillään vielä paljon 
suuremman potin.

Lehti kertoi miehen olleen Jeesukseen uskova, ja sanoneen, ettei Jumalan 
huolenpito ole rahasta kiinni. Mies oli jakanut suuren voittonsa pois.

Tekikö hän viisaasti luopuessaan lottovoitostaan? 

Lienee selvää, että Jumalaa on turha yrittää petkuttaa sanomalla: ” Jos voittaisin, 
käyttäisin rahat järkevästi eikä voitto himmentäisi suhdettani sinuun.” Tunnemmeko 
me itsemme täydellisesti?

Se mihin ihminen hädässään turvautuu, on hänen jumalansa. Siksi on suurinta 
viisautta nöyrtyä rukoilemaan elävää Jumalaa varjelemaan meidät epäjumalien 
kumartamiselta. 

Raha ei auta kuolemassa. Se jää tänne, mutta jonka kalleimpana aarteena on 
Jeesus, ei joudu kuoltuaan tuomittavaksi ja kadotukseen. Hän on saanut syntinsä 
anteeksi Jeesuksen sovintoveren tähden.
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Teksti Markus 9:2-8
Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja 
Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten 
luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä 
ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei  
kukaan vaatteenvalkaisija maan päällä voi sellaista saada aikaan.
Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä 
keskustelivat Jeesuksen kanssa.
Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni:  
"Tämä on minun rakas Poikani, kuulkaa häntä!" 

Jos sinulla on mahdollisus kesälomaan, 
saatat odottaa aurinkoisia ja lämpimiä 
lomapäiviä. Mutta vaikka sinulla ei lomaa tänä 
vuonna olisikaan, saat silti nauttia kirkkaudesta, 
joka todella ilahduttaa ja lämmittää.

Se hyvä olo jota sinä tänään kaipaat, on olemassa 
Jeesuksen lähellä ja hänen kanssaan. Nyt saatat 
kokea hänen piiloutuneen, jopa kadonneen 
elämästäsi.

Se on kuitenkin valhe, jolla vihollinen, saatana, koettaa masentaa ja hämätä sinua.
Saat sanoa sille: Jeesuksen nimessä väisty! ”. Saat sanoa katkeruuden 
kaiherrukselle: ” Mene pois valhe! ”

Sen sijaan saat mennä luottamuksella Jeesuksen eteen rukouksessa ja pyytää 
häntä auttamaan sinua kaikessa, niin usein kuin tarvitset.

Huomaat, ettei sinun tarvitse nytkään pettyä. Pilvet sisimmästäsi ovat 
poispyyhkäistyt ja ymmärrät jälleen Jeesuksen läsnäolon, johdatuksen ja 
varjeluksen olevan totta sisimmässäsi ja elämässäsi. 

Ihmettelet, miten saatoinkaan mennä ajatuksissani harhaan ja epäillä Jeesuksen 
jättäneen ja hylänneen sinut.

Jeesus, kiitos että kirkkautesi voittaa elämässäni kaiken pimeyden. 
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Teksti:Habakuk 3:4
Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren 
voimansa.

Hämärä valtaa helposti sisimpämme. 
Herran lämmin kirkkaus kuitenkin poistaa 
meidän sielumme tunkkaisen 
näköalattomuuden. 

Herran kirkkaus jää meihin asumaan hänen 
Pyhässä Hengessään, ja saamme joka päivä 
vakuuttua hänen läsnäolostaan ja voimastaan.

Herra on väkevä, äärimmäisen voimakas. Nyt 
hän kuitenkin kätkee näkyvän valtansa suuruuden ilmestymisensä päivään saakka 
ja pitää esillä kaikkein suurinta voimaa.

Suurin voima on armon voima, sillä vain armo raivaa tien ihmissydämeen. Armo 
antaa toivottomalle toivon. Armo tuo yksinäiselle ystäviä. Jumalan armo 
Kristuksessa sulattaa mielen katkeruuden. Jumalan armo vakuuttaa sinut ja minut 
täydellisestä sovituksesta. 

Jumalan armo saa voimansa Jeesuksen uhrikuolemasta ristin puussa. Jeesuksen 
sovintoveren voima on voimakkaampi kaikkea synnin, kuoleman ja saatanan 
valtaa.

Tämä maailma tulee tuhoutumaan ihmiskunnan syntien riepoessa sen rikki, mutta 
ken astuu täällä Jeesuksen kautta sisälle Jumalan valtakuntaan, on saanut syntinsä 
anteeksi ja kuuluu uuteen ihmiskuntaan, jolla on tulevaisuus ja toivo.

Jeesus, anna valosi ja kirkkautesi loistaa joka päivä runsaasti sisimpääni, niin että 
saan tulla nytkin täysin armosi ravitsemaksi, kylläiseksi, täyteen toivoa.

Herra, johdata meidät tekemään rauhasi tekoja!
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Teksti Psalmi 97:12
Iloitkaa, hurskaat! Iloitkaa Herrasta, ylistäkää hänen pyhää nimeään!

Pieni linnunpoikanen sirittää pesässään 
avuttomana. Emo kantaa sille ja sen sisaruksille 
ruokaa päivän pitkän.

Emo on poikasten turva. Jumala on lastensa 
turva. Oletko sinä Jumalan lapsi? Ainakin sinun 
pitäisi olla, sillä jokainen on tarkoitettu 
kuulumaan hänen perheeseensä.

Koetko olevasi niin syntinen ettet täytä Jumalan 
vaatimuksia? Jos koet, olet juuri sellainen kuin pitääkin, sillä Kristus tuli taivaasta 
pelastamaan syntisiä, ei hurskaita.*) Juuri siksi sinulla on syy ja lupa tulla 
Kristuksen luo. Hän itse tekee sinusta pyhän, kun hänen armonsa koskettaa sinua.

Jumalan hurskaan pyhyys on peräisin Kristukselta.

Tämä pyhyys puetaan syntisen ylle kuin vaate. Siksi sanotaan, että Jumalan lapsi 
on samalla kertaa 100% syntinen ja hurskas. Täällä olemme keskeneräisiä, mutta 
samalla joka päivä Jumalan silmissä rakkaita lapsia, joita hän neuvoo ja ohjaa 
armahtaen.

Vasta perillä taivaassa kaikki on toisin. Siellä olemme vapaita synnin olemuksesta. 
Se on jäänyt hautaan ja meillä on uusi ruumis joka elää iankaikkisesti.  

Jumalan lapsilla, myös sinulla, on täysi syy kohottaa kädet ja sydän ylistykseen, 
ylistämään Herraa, joka on syntisten ystävä ja heidän pelastuksensa.

*) ” Tämä sana on varma ja vastaanottamisen arvoinen: Kristus Jeesus on tullut maailmaan 
pelastamaan syntisiä, joista minä olen suurin. ” 1.Timot.1:15. 
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Teksti: Psalmi 97:11  

Päivä koittaa vanhurskaille, ilo niille, joiden sydän on puhdas
 

 

Oletpa missä tahansa, olipa elämäntilanteesi mikä tahansa, sinulla on tulevaisuus Jeesuksen 
omana. Lopulta Jumala raivaa kaikki esteet lastensa tieltä, niin että saat nähdä Vapahtajasi kasvoista 
kasvoihin.

Iankaikkisuus on Jumalan lasten päämäärä. Me emme tyydy vähempään. Ne jotka ovat rakastuneet 
tähän maailmaan hyläten Jeesuksen armokutsun, näkevät kerran kauhuissaan mitä ovat menettäneet 
kun kulkivat tietoisesti Jeesuksen ohi. 

Vain Jeesus voi antaa synnit anteeksi ja pelastaa kadotustuomiolta. Tässä on mahdollisuus jokaiselle 
ihmiselle. Joka käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen ja valitsee Jeesuksen, tulee kerran näkemään 
miten Jeesus on kulkenut koko ajan läsnä halki tämän kovan maailman ja varjellut lapsensa sielun 
joutumasta hukkaan. 

Sielun pelastus on tärkein asia, sillä sielu elää ikuisesti. Se joka on antanut täällä  Jeesuksen pestä 
verellään pois synnit , ei täällä kärsi turhaan. Kaikella on tarkoituksensa, ja kerran ollaan perillä ja 
nähdään Jeesuksen varjeluksen ja johdatuksen täydellisyys lapsensa elämässä.

Jeesus, anna minun muistaa aina, että sinä näet elämäni kokonaisuutena ja varjelet minun sieluni 
joutumasta kadotukseen. Jeesus, anna minulle kärsivällisyyttä odottaa perille pääsyä valtakuntaasi 
ja anna minun ymmärtää asioiden oikea tärkeysjärjestys. Aamen
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Teksti 2.Mooseksenkirja 3:14 

Jumala sanoi Moosekselle: "Minä olen se joka olen."* Hän sanoi vielä: "Näin sinun tulee sanoa 
israelilaisille: 'Minä-olen on lähettänyt minut teidän luoksenne.'" 

 

Jumalassa kaikki on. Hänen ulkopuolellaan ei ole mitään. " 
Hänessä me liikumme, elämme ja olemme", sanoo apostoli 
Paavali.

Jumalaa ei siis voi paeta ja kuvitella, että on paikka jossa 
Jumala on poissa tai jonne hän ei näe. Kaikki mitä sanomme, 
teemme ja ajattelemme, tapahtuu Jumalan avoimien silmien 
alla.

 Ajattele miten turvallista on tietää, että Isä näkee minut ja 
suojaa minua ja elämäni jokaista askelta. Minusta saattaa tuntua välilla ja useastikin siltä, että 
Jumala on poissa, mutta se ei ole totta. Jumala näkee ja hän auttaa ja tukee omiaan hellittämättä.

Miten lohduttavaa siinäkin mielessä on Jumalan kaikkialle ulottuva läsnäolo, että hän näkee täällä 
tehtävän pahan, ja että kerran se saa oikeudenmukaisen palkkansa. Sinun tai minun ei tarvitse 
käyttää oman käden oikeutta, pois se. Me saamme sen sijaan rukoilla että Jumala antaisi 
pahantekijöille katumuksen ja mielenmuutoksen.

Jumalassa kaikki on, kaikki viisauden, tiedon, onnen ja elämän suloisuuden aarteet.

Kun etsit onnea, etsiessäsi sitä Jumalan luota, lopulta löydät sen. Suurin onni on tulla tuntemaan 
elävä Jumala ja päästä lepäämään hänessä, jossa kaikki on, on ollut ja tulee ikuisesti olemaan. 
Hänessä avautuu luomakunnan rikkaus, hänessä avautuu ihmisten suhteet, hänessä avautuu 
mittaamaton armo, joka luo kaiken uudeksi, ennen, nyt , aina ja ikuisesti, Jeesuksen Kristuksen, 
Jumalan ainokaisen Pojan kautta.
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Teksti 2.Mooseksen kirja 3:15 

Jumala sanoi vielä Moosekselle: "Sinun tulee sanoa israelilaisille: 'Jahve, Herra, teidän isienne 
Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, on lähettänyt minut teidän luoksenne.'

 

On suunnattoman tärkeää tietää mikä on Jumalan nimi. Muuten ei tiedä kehen 
uskoo. Jos Jumala on kaikkivaltias, siitä seuraa että on olemassa vain yksi 
todellinen Jumala.

Raamatussa meille kerrotaan kuka hän on ja millä nimellä häntä kutsutaan. Hän on 
Jahve, ei Jehova, ei Allah, ei mikään hindujumalista, vaan Herra, Israelin Jumala.

Tämän päivän teksti on kohdasta, jossa Israelin kansa oli juuri vapautettu Egyptistä, ja Jumala 
ilmoitti itsensä heille nyt ensimmäisen kerran.

Jumala kertoi kansalleen että nimeä Jahve hänestä tuli käyttää ikuisesti sukupolvesta sukupolveen. 
Jumalan nimi ei siis muutu. Se on ollut sama jo ennen maailman luomista, mutta se ilmoitettiin 
koko ihmiskunnalle Israelin kansan kautta.

Jumalan muuttumaton nimi kertoo Jumalasta, joka ei muutu, joka pysyy lupauksissaan uskollisena 
ikuisesti. Jumala on elävien, ei kuolleiden Jumala, sillä hänelle kaikki elävät.

Jumalalle elävät niin Aabraham, Iisak kuin Jaakobkin. Niin myös sinä saat elää ikuisesti, nyt, ja 
kerran taivaassa, kun Jumala on liittänyt ja saa liittää sinut omaan elämäänsä ja voimaansa Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen kautta.

Jeesus Kristus, Jumalan ainokainen Poika, varjele minut aina uskossa kolmiyhteiseen Raamatun 
Jumalaan, joka on Jahve, Isä, Poika ja Pyhä Henki.
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Teksti Ilmestyskirja 1: 17-18
"Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, äti elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän, elän 
aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.  ”  
 

Jumala on antanut kaiken vallan Pojalleen Jeesukselle 
Kristukselle. Hänelle on annettu tuonelan ja kuoleman avaimet. 
Jeesuksella on valta temmata ihminen kuolemalta itselleen. Tällaista 
valtaa ei ole kenelläkään muulla koko maailmankaikkeudessa*).

Jeesus itse on murtanut vallat, jotka pitävät ihmiskuntaa otteessaan. 
Kuoleman lisäksi niitä ovat synti ja saatana. Raamatussa ei puhuta 
turhaan sekä sovituksesta että lunastuksesta.

Jeesuksen sovintoveri tuo syntiselle sovituksen, kun hän ottaa tämän 
evankeliumin vastaan. Jeesuksen uhrikuolema ristillä ja ylösnousemus 
kuolleista lunastavat ihmisen vapaaksi sekä synnin että saatanan 
vallasta, kun hän ottaa vastaan evankeliumin, ilosanoman Jeesuksesta.

Tarvitaan sekä sovitusta että lunastusta, molempia. Me tarvitsemme kipeästi syntiemme anteeksi saamista 
ja siitä seuraavaa sisimmän rauhaa. Me tarvitsemme yhtä kipeästi lunastusta, sitä, että käytännön elämässä 
sanoudumme irti synnistä ja saatanan vallasta. Näin meidän elämämme muuttuu. 

Kun aikuinen kastetaan, häneltä kysytään: ” Tahdotko sanoutua irti saatanasta ja hänen teoistaan?” Myös 
tämä kysymys on tehtävä, ja siihen on vastattava: ” Tahdon. ” että ihminen pääsisi todella vapaaksi ja voisi 
seurata Kristusta uudessa elämässä. 

Se joka tulee hakemaan lohtua ja turvaa Jumalalta, johdatetaan elävän Sanan, Jeesuksen Kristuksen eteen 
ja hän saa kuulla Jeesuksen sanat: 
"Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen.”

*)Sillä Isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion Pojalle, että kaikki 
kunnioittaisivat Poikaa, niinkuin he kunnioittavat Isää Joh. 5: 22-24
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Teksti Psalmi 92: 5-10, 13-16
Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi, minä riemuitsen sinun kättesi töistä.
Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra, kuinka syvät sinun ajatuksesi! 
Tyhmä ei sitä käsitä, mieletön ei sitä ymmärrä.
Vaikka jumalattomat rehottavat kuin ruoho, vaikka väärintekijät nyt kukoistavat, he tuhoutuvat, katoavat ikiajoiksi.
Sinä, Herra, olet iäti Korkein.
Sinun vihollisesi sortuvat, sinun vihollisesi sortuvat, Herra, kaikki väärintekijät joutuvat hajalle.

Hyvän ja pahan välinen taistelu riehuu valtoimenaan.
Suomessa näyttää päällisin puolin rauhalliselta, mutta tarvitsee vain 
avata päivän lehti, niin totuus alkaa paljastua:Joka kolmas 
vantaalaislapsi humalassa jo alakouluikäisenä, yli puolet nuorista 
miehistä on alkoholin suurkuluttajia, oppilaat oireilevat, opettajat 
uupuvat, Äitien ahdistus pitää vanhempainpuhelimen äänessä, 
jopa 40 000 nuorta syrjäytynyt,
Suomessa on noin 16 000 kodin ulkopuolelle sijoitettua 
lasta...

Mitä tapahtuu kotien suljettujen ovien takana? Mitä tapahtuu 
työpaikoilla, lomamatkoilla, työpaikan juhlissa, 
urheiluseuroissa, politiikassa, talouselämässä, ihmisten 
yksityiselämässä?

Mistä löytyy raja pahuudelle, joka versoo hyvyyden nimissä paljastaen kasvonsa vähitellen, sitten, kun 
ihmiset ovat siihen niin tottuneita, että alkavat pilkata niitä, jotka pyrkivät kohti terveitä arvoja ja 
tervettä elämää?

Onneksi Herran luona on turvapaikka kaikesta pahuudesta, myös siitä, mikä nousee oman puseron 
sisältä. Jokainen, joka nöyrtyy Jumalan edessä tunnustaen oman avuntarpeensa, tarpeensa saada 
syntinsä anteeksi, saa rauhan Jeesuksen veressä. 

Jeesuksen verestä tulee hänessä voima, joka saa armahdetun liikkeelle muutoksen puolesta, sen 
muutoksen, joka alkaa yhden ihmisen sydämestä, ja leviää sydämestä sydämeen muuttaen lopulta koko 
yhteiskuntaa.

Tämä vallankumous on Jumalan armahtavan rakkauden vallankumous. Sen keskellä itketään syntejä, 
mutta vielä enemmän iloitaan niiden anteeksisaamisesta Jeesuksen Kristuksen sovintoveren tähden.

Jumala kutsuu jokaista osalliseksi Jeesuksen Kristuksen valmistamasta pelastuksesta ja elämän 
uudistuksesta. Jeesus vapauttaa kuolemasta ja kadotuksesta jokaisen joka nöyrtyy tulemaan hänen 
luokseen. 

Se, joka hylkää Jumalan armon Jeesuksessa, saa kerran kauhukseen huomata kohdallaan käyvän toteen 
psalmin sanat : ” Sinä, Herra, olet iäti Korkein. Sinun vihollisesi sortuvat, sinun vihollisesi sortuvat, Herra, kaikki 
väärintekijät joutuvat hajalle.”

Jumalan edessä nöyrtyvälle alkavat sen sijaan elää psalminkirjoittajan sanat: ” Herra, sinä ilahdutat minua 
teoillasi, minä riemuitsen sinun kättesi töistä. Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra, kuinka syvät sinun 
ajatuksesi! ”

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 jaotusta. 



Päivän saarna 14.7. 2008 ma

Teksti Psalmi 51:8
Mutta sinä tahdot sisimpääni totuuden -- ilmoita siis minulle viisautesi! (1992 käännös)
Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. (1938 
käännös)

Jumala rakastaa totuutta, sellaista totuutta, joka ulottuu salatuimpaan 
saakka. Kuka meistä poloisista kestää nähdä rehellistä totuutta itsestämme, 
teoistamme ja elämämme vaikutuksista?

On myös niin, että Jumala haluaa meidän näkevän rehellisesti sen hyvän, mitä 
elämässämme on. Kuitenkin totuuden pakoilu on suurin ongelmamme. Niin oli myös 
Israelin kuninkaan.

Kuningas Daavid oli tehnyt kaksinkertaisen synnin. Hän oli yhtynyt toisen miehen 
vaimoon, ja sitten tapattanut sodassa tämän miehen, jottei jäisi kiinni. Jumala 
lähetti profeetta Naatanin nuhtelemaan Daavidia. Daavid nöyrtyi totuuteen ja 
tunnusti syntinsä esittämättä verukkeita.

Näin Jumala tahtoo meidän jokaisen tekevän hänen edessään, kun huomaamme 
rikkoneemme häntä vastaan. Totuuteen kasvaminen vie kuitenkin aikaa, ja Jumala ymmärtää meidän 
heikkouttamme, ja näyttää meille asioita kestokykymme mukaan.

On kuitenkin välttämätöntä kasvaa kohti totuutta ja hyväksyä totuuden periaate. Ilman sitä kasvaisimme 
ihmisinä ja kristittyinä kieroon ja lopulta kadottaisimme tajun synnistä, oikeasta ja väärästä ja tarpeesta 
saada syntimme anteeksi.

Ilman totuutta elämä perheissä ja yhteisöissä kävisi ennen pitkää mahdottomaksi. Ei olisi luottamusta eikä 
aihetta luottaa. Siksi on suunnattoman tärkeää että ihminen saa lapsesta saakka rakkaudellista kasvatusta, 
jossa rehellisyys ja totuudellisuus ovat vahvasti mukana. Niin opitaan erottamaan hyvä pahasta ja pitämään 
hyvästä kiinni.

Elämän kulussa ymmärrämme kuitenkin yhä selvemmin, että ilman armoa meillä ei ole toivoa. Olemme 
kieroon kasvaneita jo äidin kohdussa, niin kuin Daavid toteaa:” Syntinen olin jo syntyessäni, synnin alaiseksi 
olen siinnyt äitini kohtuun. ” Ps. 51:5.

Jumala ei hyväksy minkäänlaisia selittelyjä eikä pienintäkään valhetta synnin puolustukseksi. Hänelle kelpaa 
vain totuus. Se on samalla meidän onnemme, sillä samalla on totta se, että Jumala antaa kaikki synnit 
anteeksi sille, joka turvautuu hänen armoonsa, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. 

Jumala, joka puhuu aina totta, ei valehtele meille armolupauksessaan. Hänen sanansa pitää paikkansa, ja 
siinä on toivomme, eikä se ole vähäinen, vaan suunnattoman runsas. 
 



Päivän saarna 15.7. 2008 ti

Teksti Psalmi 71:16
Herra, minun Jumalani, minä kerron sinun voimateoistasi ja julistan vanhurskauttasi, sinun, 
ainoan.

Joskus on vaikea olla kiitollinen ja tyytyväinen, 
vaikka olisi kysymys Jumalasta. 

Meidän poloisten näkökulma elämään on kapea-
alainen ja lyhytnäköinen. Unohdamme niin helposti 
eilisen onnen ja erehdymme ajattelemaan tämän 
hetken olevan täynnä ongelmia.

Jumalamme ymmärtää kuitenkin heikkouttamme ja 
lyhyttä muistiamme. Hän vahvistaa ja tukee meitä 
toivon, ilon ja uskon säilymisessä.

Hän on antanut meille Raamatussa neuvoja, joiden noudattaminen on meille tässä asiassa 
hyväksi. Yksi niistä on pitää kiinni asenteesta, tehtävästä, näystä, joka meillä oli kristittyinä kenties 
kauankin sitten. 

Kaikille Jeesuksen kutsumille ja herättämille Jumala on antanut yhteisen, muuttumattoman 
tehtävän kertoa eteenpäin siitä mitä olemme itse kokeneet suhteessa häneen. Tämä ulospäin 
suuntautuva asenne pitää meitä virkeinä suhteessamme Vapahtajaamme halki vuosien ja 
vuosikymmenten.

Vanhetessamme koemme haalistumisen aikoja ja paikalleen jämähtämistä, mutta kun me 
pidämme rukoillen kiinni alkuperäisestä Jumalalta saamastamme näystä, hän uudistaa meitä. 
Jonain päivänä huomaamme olevamme jälleen sisäisesti tuoreita ja nuoria ja innokkaita Herran 
tekojen todistajia.

Jeesus, olen itse avuton. Johdata minua ja elämääni niin, että uudistun jatkuvasti suhteessa 
sinuun ja siinä elämässä, jonka olet minulle antanut. Varjele sisimpääni muuttumasta museoksi ja 
uskoani näivettymästä. Herra, pidä minut elävänä ja tuoreena!

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 jaotusta. 
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