
Päivän saarna 1. 10. 2008 ke

Teksti Jesaja 8:11
Lujalla kädellä hän veti minut pois siltä tieltä, jota tämä kansa kulkee.

Mies oli savotassa hevosen kanssa. Reitti noudettavien 
puiden luo kulki hetken matkaa suon reunaa pitkin. Oli 
huhtikuu ja metsämaassa jo lumettomia laikkuja. Kevätpurot 
aloittelivat solinaansa.

Äkkiä maa petti savottamiehen jalkojen alla ja hän putosi 
suoraan mutaiseen, pohjattomaan suonsilmäkkeeseen. 
Hevonen miehen vierellä käänsi päänsä nopeasti ja ehti 
tarttua miestä takista olkapään kohdalta. 

Ote piti ja hevonen veti hukkumaisillaan olevan ohjastajansa 
ylös suosta. Niin mies pelastui hyisestä kuolemasta. Mies kertoi hevosen lujien 
hampaitten jättäneen hänen olkapäähänsä siinä pitkään viipyneet punaiset jäljet.

Jos sinä tunnet sellaista poltetta hartioillasi, saat olla onnellinen. Jumala on vetänyt 
sinut ylös suosta, johon Suomen kansa on vajoamassa kiihtyvällä vauhdilla. Nyt olet 
kiinteän, kantavan maan päällä. Pysy siinä, pysy Jeesuksen Kristuksen varassa! 

Sinua rakastava Jumala on armahtanut sinua. Olet pelastunut suuresta 
ahdistuksesta ja iankaikkisesta kadotustuomiosta. Kiitä Jumalaa. Ylistä häntä. 
Vapise pyhästä kunnioituksesta ja pelosta hänen edessään.

Sinut on armahdettu. 

Rukoile että Jumala armahtaisi muitakin ja estäisi heitä hukkumasta synnin suohon!



Päivän saarna 2. 10. 2008 to

Teksti Jesaja 8:12- 13
Älkää sitä kutsuko salaliitoksi, mitä tämä kansa salaliitoksi kutsuu. Älkää vavisko, 
älkää sitä pelätkö, mitä se pelkää.
Pitäkää te Herra Sebaot pyhänä, pelätkää vain häntä, vaviskaa hänen edessään.

Herra, sinä olet voimakkaampi kuin mikään 
mitä tämä maailma pelkää. Siksi kenenkään 
joka turvaa sydämestään sinuun, ei tarvitse 
kauhistua sanomia sodista eikä 
onnettomuuksista. Sinä Jumala olet historian ja 
sen tapahtumien Herra.

Herra, minä tahdon seurata sinun askeleitasi 
kriisien keskellä, joiden puhkeamisesta media 
saa uutisaiheensa. Siksi olen turvassa niiltä ja 
myös häijyistä juonista ja huhupuheista. 
Minulla ei ole mitään pelättävää. Minä kuulun sinulle ja elän sinun valtakuntasi 
todellisuutta.

Herra, tahdon seurata sinua katsomatta oikealle tai vasemmalle, ryntäämättä 
paniikissa karkuun uhkaavia onnettomuuksia ja levottomuuksia. Koska sinä, 
Kaikkivaltias olet suojani, ei minulla ole mitään hätää. Kaikessa elämisessäni 
tapahtuu vain sinun hyvä tahtosi.

Herra, kunpa jokainen ymmärtäisi rakentaa elämänsä ja tulevaisuutensa sinun 
varaasi!
 



Päivän saarna 3. 10. 2008 pe

Teksti 2. Korinttolaiskirje 1: 21-22
Mutta Jumala itse vahvistaa meitä ja teitä uskossamme Kristukseen, Voideltuun, ja 
on myös antanut meille voitelunsa: hän on painanut meihin sinettinsä ja antanut 
meidän sydämiimme vakuudeksi Hengen.

Kun juo viinaa, niin henki haisee viinalta. Se on selvä asia. Kun juo 
alkoholia, tulee humalaan ja sopertaa sekavia. Se on selvä asia, 
mutta ei välttämättä humaltuneen mielestä. Hän saattaa mielestään 
puhua fiksuja.

Juomisella ja alkoholilla ei ole mitään tekemistä Pyhän Hengen ja 
hänen voitelunsa kanssa. Juopottelusta tosin pilkkaajat syyttivät 
apostoli Pietaria ja muita apostoleja Helluntaina, kun Jeesus oli 
lähettänyt heille lupaamansa Hengen.

Pilkkaajat pilkkaavat sitä mitä eivät ymmärrä, mutta ymmärtävä 
iloitsee Pyhän Hengen voitelusta. Jumalan Henki on tullut Jeesuksen 
oman sisimpään jäädäkseen sinne kuolemaan saakka. Pyhä Henki on 
voiman, rakkauden ja raittiuden Henki.

Jeesus on Hengessään läsnä omiensa sisimmässä. Joskus Hengen läsnäolon 
huomaa selvästi. Usein ei kuitenkaan tunnu mitenkään erityiseltä, ja silti Pyhä 
Henki on sinussa ja minussa läsnä hoitaen ja todistaen Jumalan lapseudesta.

Maailma ei voi saada Pyhää Henkeä, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Se 
joka tahtoo tulla Jeesuksen omaksi, saa Jeesuksen Hengen asumaan sisimpäänsä.
Sen jälkeen Jeesukseen uskovaksi tullut ihmislapsi ei ole enää koskaan yksin, ei 
enää koskaan orpo.

Pyhä Henki liittää Jeesukseen uskovat omaan perheeseensä, ja he tuntevat 
Jeesuksen ja toisensa Hengestä, joka heissä asuu.

Rakas Jeesus, kiitos että kehomme saa olla sinun Henkesi asuinsija. Se on 
ihmeellistä, emmekä oikein tahdo käsittää sitä. Jeesus, opeta meitä ymmärtämään 
syvemmin Henkesi läsnäolon merkitys. Aamen.

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika jaotusta. 



Päivän saarna 4. 10. 2008 la

Teksti Johanneksen evankeliumi 9: 30- 31
"Merkillistä", mies vastasi, "että te ette tiedä, mistä hän on -- ja kuitenkin hän on 
antanut minulle näköni. Kaikkihan me tiedämme, että Jumala ei kuuntele syntisiä, 
mutta sellaista hän kuulee, joka kunnioittaa häntä ja elää hänen tahtonsa 
mukaisesti.

Muistan miten koulun voimistelutunnilla opettaja palkitsi 
hyväryhtisimmän oppilaan. Seistiin rivissä selkä suorana 
syynättävänä ja jokainen koetti mallata itsensä parhaaseen 
vireeseen.

Sellainen suoraselkäisyys oli äkkiä unohdettu tarkastuksen loputtua. Toista on olla 
koko elämänsä ajan mielipiteiltään ja asenteiltaan suoraryhtinen silloinkin kun saa 
osakseen arvostelua, ja vieläpä arvostetulta taholta.

Jos on väärässä, suoraselkäinen osaa pyytää anteeksi, mutta jos hän on oikeassa 
niin hän ei näe mitään syytä nöyristellä.

Näin teki mies, joka oli kohdannut Jeesuksen ja tullut hänen parantavan ja 
armahtavan läsnäolonsa koskettamaksi. Häntä eivät voineet hurskauden 
valekaapuun sonnustautuneet enää hämätä. 

Sokeana syntynyt, Jeesuksen parantama mies tiesi, että Jeesuksessa oli jotain 
erityistä. Kohdattuaan hänet myöhemmin uudelleen mies varmistui siitä että Jeesus 
on Jumalan Poika.

Rakas Jeesus, tee meistä edessäsi suoraselkäisiä, niin ettemme kiemurtele kun 
meiltä kysytään uskommeko sinun olevan Jumalan Poika. Vahvista meitä 
uskossamme niin, että todistamme sinusta muillekin.



Päivän saarna 5. 10. 2008 su

Teksti Matteuksen evankeliumi 18:1-6 ( 7-9),10
"Totisesti: ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten 
valtakuntaan. 
Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa. 
Ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa 
luokseen minut. 
Mutta jos joku johdattaa lankeemukseen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat 
minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa pantaisiin myllynkivi ja hänet 
upotettaisiin meren syvyyteen. 
"Katsokaa, ettette halveksi yhtäkään näistä vähäisistä. Sillä minä sanon teille: 
heidän enkelinsä saavat taivaissa joka hetki katsella minun taivaallisen Isäni 
kasvoja. ”

Tänään julkaistun uutisen otsikko ja sen 
selostus kertoo karua tarinaa lasten ilmaisesta 
nettipelitarjonnasta:

”Raaka lastenpeli sai roikkua verkkosivustolla, sillä nettipelejä ei valvo 
Suomessa kukaan”
”Kindergarten Killer- pelissä aikuinen ampuu haulikolla lapsia päiväkodissa ja 
samalla raskaasti aseistautuneet lapset ampuvat kohti. Lapsi voi asettua ilmaisessa 
nettipelissä aikuisen tappajan rooliin. Rikollisuuteen perehtynyt kriminologi pitää 
peliä poikkeuksellisen raakana.”

Jeesuksen tiukka varoitus lasten turmelijoille on ajankohtaisempi kuin koskaan. 
Juuri lapsia puolustaessaan Jeesus käyttää ankarinta kieltä varoittaessaan 
tekemästä heille mitään pahaa.

Jos joku viettelee yhdenkin lapsen pois uskosta tai turmelee hänet muuten, niin 
turmelijalle olisi parempi vaihtoehto tulla heitetyksi mereen myllynkivi kaulassaan.
Näin sanoo Vapahtajamme Jeesus Kristus kaikista lasten viettelijöistä. Mitä heille 
tapahtuukaan viimeisellä tuomiolla? Helvetinvaara on ilmeinen lasten uskon 
sammuttajille ja kaikenlaisille hyväksikäyttäjille. 

Lapsi on sydämeltään vilpittömän avoin niin Jumalaa kuin ihmisiäkin kohtaan. Hän 
on kuitenkin pieni ja heikko ja aikuisten armoilla. Miksi väkivaltaa halutaan syöttää 
lasten mieleen ja missä ovat vanhemmat netin äärestä valvomassa lastensa 
surffailuja? Miksi lapsia halutaan estää uskomasta Vapahtajaan ja mieluummin 



jätetään heidät vihan ja väkivallan keskelle? Se on suuri synti! 
Jeesus toi maailmaamme Jumalan mittaamattoman armon, joka pelastaa siihen 
sydämestään turvautuvan. Hän toi maailmaan myös kristallinkirkkaan totuuden, 
joka valaisee ihmissielun salaisimmatkin sopet.

Armo otetaan vastaan niin kuin pieni lapsi sen tekee, yksinkertaisesti sydämen 
uskolla. Muut tiet vievät kadotukseen. Sillä tiellä on jokainen joka antautuu 
valheitten ja saatanan vietäväksi. 

Mitä on pedofilia? Mitä on lapsiporno? Mitä on lasten pukeminen seksistisiin 
vaatteisiin? Mitä on lapsuuden hävittäminen ? Mitä on se että lapsista pyritään 
tekemään pikkuteinejä? Ketkä pitävät hallussaan tahoja joissa muoti määritellään? 
Missä on laki jonka pitäisi puolustaa avuttomia pahaa vastaan? Mihin tämä kaikki 
johtaa? Tämä kaikki on synnin maailmaa, ja vie siihen hyväksyvästi suhtautuvan 
kadotukseen. 

Jotkut voivat kuvitella tekevänsä tekonsa Jumalan selän takana, mutta lasten 
suojelusenkelit näkevät kaiken Jumalan valtaistuimen luota. Jumalalta ei voi salata 
mitään.

Jeesus Kristus, anna meille pyhä pelko Jumalaa kohtaan, niin että kavahdamme 
pahaa ja iankaikkista rangaistusta. 

Jeesus Kristus, älä anna meidän lakata koskaan kunnioittamasta lasta ja 
suojelemasta häntä kaikesta pahasta. Anna kaikkien lasten saada kuulla sinusta ja 
uskoa sinuun kenenkään estämättä! 
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Teksti Psalmi 145:8-9
Anteeksiantava ja laupias on Herra, hän on kärsivällinen, suuri on hänen 
hyvyytensä. Herra on hyvä kaikille, hän armahtaa kaikkia luotujaan.

Sinä joka kipuilet itsesi kanssa. Sinä joka 
ajattelet mahdollisuuksiesi kristittynä tulleen 
käytetyksi loppuun. Sinä joka ajattelet olevasi 
toivoton tapaus, parantumaton syntisäkki, jonka 
Jeesus viskaa pian pois.

Sinä saat kuulla Raamatusta Jumalasi ja 
Vapahtajasi äänen joka puhuu sinulle 
mittaamattomasta armosta. Armosta joka on joka 
aamu uusi. Armosta jonka suuruutta et tule koskaan käsittämään.

Herra sanoo sinulle: ” Lapseni, joka olet koettanut kaikkesi seurataksesi minua! 
Olet ollut koulussa. Olet ollut oppimassa mitä armoni todella merkitsee. 
Huomaatko, sinä mittasit armoani itse tekemälläsi mitalla. 

Niinpä armoni muuttui sinun armoksesi. Suostutko jo heittämään mittasi pois ja 
luottamaan armoni äärettömyyteen? Armoni on sinua varten ja se on jokaista 
kaipaavaa ja sydämessään yksinäistä ja köyhää varten. Kelpaahan se sinulle, 
lapseni? Minun armoni peittää kaikki rikkomuksesi niin kauan kuin elät.

Nyt saat omistaa uudelleen armoni, joka ei laskelmoi eikä muistele eilispäivää. Tätä 
suunnatonta armoa saat olla jakamassa!”
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Teksti Psalmi 145:13
Herra on luotettava kaikissa sanoissaan, uskollinen kaikissa teoissaan. 

Liike-elämän luotettavuus on jälleen kerran 
punnittu ja köykäiseksi havaittu. Sadat miljardit 
dollarit ja eurot ovat haihtuneet taivaan tuuliin 
ihmisten epäluotettavuuden vuoksi. Ahneuden ja 
piittaamattomuuden synnit tuottavat hedelmäänsä.

Herra Jumala, ihmisen Luoja on kuitenkin edelleen 
uskollinen kaikessa, sanoissaan, lupauksissaan ja 
teoissaan. Se joka turvaa häneen, tulee toimeen 
taloudellisen ahdingonkin keskellä sen riepoessa yhteiskuntia. 

Jumala on sen suojana, joka pakenee hänen suojaansa Jeesuksen Kristuksen 
kautta. Jumala neuvoo tien sille joka sitä häneltä kysyy niin, että vielä jää jotain 
lapsille ja lasten lapsillekin. 

Jumala ei jaa lapsilleen pikavoittoja, mutta antaa runsaan siunauksen. Jumalan 
ystävyyden hedelmiin kuuluvat onnellinen perhe ja jokapäiväinen leipä. Jumalan 
siunaus ei vie sydäntä mennessään eikä varasta perheelle kuuluvaa , vaan tuottaa 
iloa koko perheyhteisölle.

Rakas taivaallinen Isä, anna meille nöyryyttä alistaa koko elämämme, myös raha-
asiamme sinun tutkittavaksesi. Anna meille tottelevaisuutta toimia neuvosi mukaan.
 
 



Päivän saarna 8.10. 2008 ke
 

Teksti 5.Mooseksen kirja 31: 7-8
"Ole vahva ja rohkea. Sinä viet tämän kansan siihen maahan, jonka Herra esi-
isillemme vannomallaan valalla sille lupasi, ja sinä jaat sen maan israelilaisille 
perinnöksi. 
Herra itse kulkee sinun edelläsi. Hän on sinun kanssasi, hän ei jätä sinua yksin eikä 
hylkää sinua. Älä lannistu, älä pelkää."
 

Jos olet saanut Herralta tehtävän, vaikka kauankin sitten, on se silti 
olemassa yhtä todellisena kuin alussakin. Herra ei kadu sinulle 
antamaasi tehtävää eikä kutsumusta.

Jeesus kehottaa sinua kohottamaan jälleen katseesi itsestäsi ja ihmisten 
mielipiteistä yksin häneen. Olet vastuussa yksin hänelle, ja hän neuvoo 
mitä sinun on tehtävä seuraavaksi. Muun saat unohtaa.

Kulje rukoillen ja kiittäen. Jeesus on kanssasi ja saat nähdä hänen 
siunauksensa työssäsi ja koko elämässäsi. Älä lannistu äläkä pelkää!



Päivän saarna 9.10. 2008 to

Teksti Kolossalaiskirje 1:10
Rukoilemme, että eläisitte Herralle kunniaksi ja kaikessa hänen mielensä mukaan.

Ennen seurakunnan luottamustehtäviin pyrkivien tuli lain 
mukaan olla hyvämaineisia. Sittemmin lakeja on muutettu eikä 
kyseistä sanaa sillä kohtaa esiinny. Mutta ilmeisesti itse asia kuitenkin 
edelleen elää tavalla taikka toisella. 

Helsingin piispahan oli päässyt eilen lööppiin moitittuaan poliitikoille 
osoitetussa puheessaan jatkuvan parinvaihdon antavan kansalle 
huonon esikuvan. 

Miten niin huonon? Onhan parinvaihdosta tullut kansanhuvi joita seuraamalla moni lehti tienaa 
kahisevaa kassaansa uteliaiden suomalaisten halutessa tietää toisten ihmissuhdesotkuista.

Kuitenkin pareille syntyy lapsia ja he kärsivät suunnattomasti vanhempien erotessa toisistaan. 
Monet lapset joutuvat vielä vanhempiensa huoltajuusriitojen pelinappuloiksi. Kipeä asia ero on 
lasten vanhemmillekin.

Mikä on kunniallista elämää? Onko se sitä mitä lööpit ja juorulehdet niin monesti esittelevät vai 
jotain muuta? 

Vaikuttaa ikävä kyllä siltä että nykyisin kunniaksi luetaan yhä enemmän sellaista mikä itse asiassa 
tuottaa jolle kulle asianomaiselle tuskaa, ennemmin tai myöhemmin. 

Menee hyvät, kohteliaat tavat. Menee luottamus ihmisiin. Menee ihmissuhteet. Menee 
tasapainoinen elämä. Menee toisista välittäminen. Tulee viina. Tulee pätkäihmissuhteet. Tulee 
hylkääminen ja hylätyksi tuleminen. Tulee irtoelämä.

 Mille Herralle kunniaksi on oma elämäni? Entä sinun? Entä niin monien muiden 
maassamme asuvien? Ei kai vain maailmalle ja saatanalle? Onneksi siitä kunniasta meidät pesee 
puhtaaksi ja päästää vapaaksi Jeesus Kristus verellään ja Henkensä voimalla!

Luojallemme kunniaa tuottaa se, että kiitämme häntä, annamme elämämme hänen 
johdatettavakseen ja annamme hänen vaikuttaa meissä kaikkea hyvää: rehellisyyttä, 
luotettavuutta, uskollisuutta, sydämellistä välittämistä, lempeätä huolenpitoa toisistamme, 
anteeksiantavaa ja kärsivällistä mieltä toisiamme kohtaan.

Rakas Jeesus, kiitos että sinun armosi on joka aamu uusi. Tämäkin päivä on sinun meille antamasi 
mahdollisuus elää tosi elämää sinun ja sinun armosi ja totuutesi johdattamina.
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Kolossalaiskirje 1: 11
Hänen kirkkautensa voima ja väkevyys vahvistakoon teitä olemaan aina kestäviä ja 
kärsivällisiä.

Maratonin juoksija tarvitsee kestävyyttä ja 
kuntoa. Se ymmärretään yleisön keskuudessakin hyvin. 
Onhan kymmenien kilometrien taival vaikuttavan pitkä jo 
ajatuksenkin tasolla tarkasteltuna.

Elämän matka on vielä paljon, paljon pitempi kuin 
yksikään juoksukilpailu. Ne ovat ohi tunneissa, mutta 
elämän kilparadat ulottuvat vuosikymmenien päähän. Silti kestävyydestä niillä 
etenemisessä puhutaan vähän. 

Ihaillaan kyllä atleetteja ja kiiltokuvamaisia julkkiksia ja tiedetään paljon 
terveellisestä ravinnosta. Silti näyttää puuttuvan se jokin, mikä pitäisi elämän 
koossa ja raiteillaan halki vuosikymmenten. 

Luojamme tietää tämän ja siksi hän itkee kun hän näkee ihmisen hapuilevan 
elämän hämärässä vailla turvaa ja kestävää tarkoitusta. Luojamme tietää että 
tarvitsemme elämäämme voimaa ja hän niin mielellään jakaisi sitä roppakaupalla.

Hänen kirkkautensa voima on varattu sinua ja minua varten tänäänkin. Elämässä 
on haasteita ja vaikeuksiakin,mutta Jumalan antamalla voimalla nähdään 
kauemmas. Nähdään vaikeitten ja tasaisen tapahtumattomien aikojen yli.

Nähdään että hyvä Jumala on koonnut elämäni langat hienovaraisesti yhteen ja 
kutoo niistä jotain kaunista. Niin jokainen hetki saa oman siunatun tarkoituksensa.
Jumala haluaa meidän pitävän kiinni tästä suunnattoman suuresta toivosta, jonka 
hän on valmistanut meille Poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta.

Rakas Jeesus, anna meidän nähdä antamasi kestävyyden ja kärsivällisyyden 
hedelmä elämässämme joskus aivan selvästi. Vahvista meitä edelleen. 



Päivän saarna 11.10. 2008 la

Teksti Luukkaan evankeliumi 10: 2
"Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle sato 
kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” 

Rakas Jeesus, Luojamme ja Lunastajamme, sinä olet 
valmistanut monia, monia sieluja ottamaan vastaan pelastuksen. 
Sen näen itsekin kiertäessäni puhumassa ihmisille sinusta eri 
paikoissa.

Rakas Jeesus, heistä jokainen tarvitsee kuitenkin opastajan tiellä 
luoksesi ja sitten sinun valtakunnassasi. Muuten heidän on vaikea 
lähteä todella liikkeelle kohti sinua ja päästä perille omistamaan sinut omana 
Vapahtajanaan.

Rakas Jeesus, sinä tiedät kaiken ja sinulle on kaikki mahdollista. Herätä siis lapsiasi 
siellä ja täällä lähtemään liikkeelle valtakuntasi elonkorjuuseen. Herätä, vahvista ja 
johdata. Täytä sinun viisaudellasi ja voimallasi.

Rakas Jeesus, anna seurakuntatalojen täyttyä pelastetuista. Anna koulujen 
juhlasalien kaikua kiitostasi veisaavista oppilaista ja opettajista. Anna vankiloiden 
tyhjentyä vankien elämän muututtua heidän löydettyään uuden elämän sinussa. 
Anna vanhainkodeista nousta pelastuneiden kiitos kohti taivastasi.

Rakas Jeesus, anna paimenia ja opettajia kaitsemaan jokaista pelastamaasi, niin 
etteivät he joudu hukkaan, vaan että heidän uskonsa sinuun vahvistuu ja he 
juurtuvat kiinni sinuun. 
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Teksti Psalmi 119:46
Kuninkaittenkin edessä kerron arkailematta sinun liitostasi.

Elävää Jumalaa on ilo suositella kenelle 
hyvänsä. Presidentit ja pääministeritkin 
kaipaavat kuulla Jumalasta, jolta saa pyytää 
neuvoa päätösten tekemiseen. 

Kansojen päämiehetkin väsyvät työn taakkojen 
alla ja kaipaavat kuuntelijaa ja lohduttajaa. 
Jumalaa kelpaa suositella heille uskolliseksi 
ystäväksi ja voimanlähteeksi.

Liitto elävän Jumalan kanssa vahvistaa kansojen johtajienkin askeleet ja johtavat 
ne rauhan ja elämän teille. 

Kallis Jumalamme, pyhä ja kaikkivaltias taivaallinen Isä. Lähesty myös kansojen 
päämiehiä ja heidän hallitusväkeään. Anna heidän löytää itsesi. Poikasi Jeesuksen 
Kristuksen kautta .Aamen 

 
Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 jaotusta. 
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1.Korinttolaiskirje 3:11
Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi 
laskea. 

Kristillisen seurakunnan perustus on aina yksin Jeesus 
Kristus. Se perustus kestää kaikki myrskyt ja järistykset. 
Jeesuksen varassa seurakunta ja sen yksittäinen jäsen kestää 
uskossa Jumalaan, taivaalliseen Isään. 

On luonnollista että Jeesus on seurakunnan perustus. Onhan 
hän yksin tie Jumalan luo. Yksin Jeesus Kristus, Jumalan 
Poika, on syntiemme anteeksianto. Yksin hänen 
sovintoverensä pesee meidät puhtaaksi synnistä niin, että 
pääsemme taivaaseen.

On suunnattoman huojentavaa oivaltaa, että Jeesus riittää. 
Silloin oivaltaa saavansa levätä tämän perustuksen varassa, 
vapaana yrityksistä rakennella omia turhia uskonperustuksia.

Kun meillä on Jeesus Vapahtajana, saamme olla varmat pelastuksestamme. Mikään 
ei voi erottaa meitä hänestä! Tämä ilo vapauttaa ja lähettää liikkeelle kertomaan 
Jeesuksesta eteenpäin muillekin.

Rakas Jeesus, kiitos valmiista perustuksesta, jonka varaan seurakuntasi ja sen 
jäsenet saavat rakentaa uskonsa ja elämänsä! Kiitos että annat meille intoa 
rakentaa sille sinun johdatuksessasi. Aamen.



Päivän saarna 15.10. 2008 ke

Teksti Psalmi 46: 2-3
Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä. Sen tähden emme 
pelkää, vaikka maa järkkyy, vaikka vuoret vaipuvat merten syvyyksiin.

Suurten mullistusten vyöryessä yli maailman 
pieni ihminen tuntee jäävänsä tapahtumien jalkoihin. 
Ei toivoa, ei valoa, vain ahdistus joka syvenee hetki 
hetkeltä. 

Omat voimamme on kulutettu hetkessä loppuun kun 
suuret koettelemukset kohtaavat meidät. Silti on 
syytä toivoa vahvasti kaiken kääntyvän parhain päin.

Näin on kaikesta huolimatta koska kaiken Luoja, elävä 
Raamatun Jumala on meitä lähellä. Hän on vain 
rukouksen mitan päässä sinusta ja minusta.

Me saamme kääntyä turvallisesti hänen puoleensa ja 
hän lohduttaa ja ottaa ohjat käsiinsä. Ei ole niin 
suurta vastoinkäymistä ettei Jumala voisi viedä meitä 
siitä läpi. Siksi ei ole syytä pelätä vaikka maa järkkyy, 
vaikka vuoret vaipuvat meren syvyyksiin.

Rakas Jumala, anna meidän nähdä voimasi kaikkivaltias suuruus jonka olet 
ilmoittanut meille Poikasi Jeesuksen kautta! Anna meille luottamus sinuun niin 
ettemme enää murehdi vaan saamme levätä. Aamen. 


	Päivän saarna 6.10. 2008 ma

