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Teksti Luukkaan evankeliumi 3: 7-14
Niin Johannes sanoi kansalle, joka vaelsi hänen kastettavakseen: "Te 
kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? 
Tehkää sentähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan 
mielessänne: 'Onhan meillä isänä Aabraham', sillä minä sanon teille, että Jumala voi 
näistä kivistä herättää lapsia Aabrahamille.

Johannes Kastaja oli viimeinen vanhan liiton 
profeetoista. Hän syntyi ja vaikutti samoihin aikoihin 
kuin Jeesuskin, ja heidän äitinsä tunsivat toisensa hyvin. 

Johanneksen tehtävä oli valmistaa Israelin kansa 
ottamaan Jeesus vastaan. Hän kehotti kaikkia menemään 
Jeesuksen luo, vaikka Johanneskin kastoi. 

Jeesuskin tuli Johanneksen kastettavaksi, ja Johannes 
todisti kaikille että Jeesus on Messias, Jumalan Poika. *

Johannes saarnasi voimakkaasti parannusta synneistä ja vaati itseään Jumalaan uskoviksi 
kutsuvia seisomaan sanojensa takana ja elämään uskonsa mukaisesti. 
Ulkokultainen uskova on Jumalan silmissä itseään pettävä valehtelija ja harhaan kulkija, 
sillä Jumala näkee sisimmän salatuimpiin kammioihin saakka. Jumalalle sanat ovat tyhjän 
veroisia, jos niiden lausujan elämä puhuu toista kieltä.

Totinen parannukseen pyrkijä huomaa tarvitsevansa siihen itseään suurempaa tukea ja 
voimanlähdettä. Se on Jeesus, johon Johannes kehotti meitä turvautumaan. 

Ilman Kristusta parannus jää meiltä tekemättä. Kun hän saa tulla asumaan sisimpämme 
kammioihin, muutos siellä parempaan käynnistyy. Tulemme kuitenkin huomaamaan, että 
välttämätön elämänmuutos on toteutuessaan sekin yksin Jumalan lahja ja hänen armonsa 
työtä meissä.

Näin meille käy samoin kuin Johannekselle. Me vähenemme ja Kristus kasvaa ja saa 
yksin kaiken kunnian ja kiitoksen. Johannes kastoi vedellä parannukseen, mutta Jeesus 
Pyhällä Hengellä.

Rakas Jeesus, sinä lähetit Johanneksen raivaamaan itsellesi tietä ihmisten sydämiin. Sinä 
osoitit Johanneksen kautta, ettemme kykene omin voimin elämänmuutokseen, vaan että 
tarvitsemme kokonaan uutta elämää. Sen voit yksin sinä, Jeesus, antaa meille. 

Rakas Jeesus, auta meitä ymmärtämään itse tehdyn parannuksen ja sinun vaikuttamasi 
elämän uudistuksen suunnaton ero. Aamen.

Joh.1:34 ”Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika."
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Teksti Luukkaan evankeliumi 19: 37
Jeesuksen lähestyessä sitä paikkaa, mistä tie laskeutuu Öljymäen rinnettä alas, 
koko opetuslasten joukko alkoi riemuissaan suureen ääneen ylistää Jumalaa kaikista 
niistä voimateoista, jotka he olivat nähneet. 

Olen itse nähnyt Öljymäen. Se on 
Jerusalemin kupeessa oleva vuori, jonka 
rinteillä kasvaa yhä joitain ikivanhoja öljypuita.

Juuri tuolla Jeesus kerran ratsasti 
riemusaatossa kohti Israelin pääkaupunkia. 

Se oli kuninkaallinen kulkue, eikä Jeesus
vastustellut sitä että häntä ylistettiin. Päin 
vastoin hän sanoi: ” Jos nämä olisivat vaiti, niin kivet huutaisivat! ”

Jeesus ansaitsi kaikki saamansa kunnianosoitukset ja ylistyksen moninkertaisesti. 
Olihan maailmankaikkeuden hallitsija ratsastamassa valtakuntansa pääkaupunkiin.

Jeesuksen kuninkuus ilmeni tuolloin valtana päästää sielun vankilassa olevat ja 
ihmisarvonsa menettäneet ihmiset vapauteen. Hänen voimansa mursi ja murtaa 
yhä kaikkein lujimmat linnoitukset. Ne eivät ole rauta – tai kivivarustuksia, vaan 
sydänten ympärille kasattuja muureja.

Vain Jeesuksen ihmeellinen, armahtava, syntistä ymmärtävä rakkaus kykenee 
tunkeutumaan kovettuneen kilven takana piileskelevään ihmissydämeen. 

Vain Jeesuksen läsnäolo kykenee sulattamaan pois sydämen ympäriltä raskaan 
panssarin, joka on eristänyt sen omistajan Jumalasta ja toisista ihmisistä.

Rakas Jeesus, anna minun ymmärtää sinun lempeytesi kaikkivaltias voima! Anna 
minun käsittää, ettei ihmisrakkautesi vähennä, vaan lisää sinun kuninkuutesi arvoa! 
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Teksti Luukkaan evankeliumi 19: 38
He huusivat: -- Siunattu hän, kuningas, joka tulee Herran nimessä! Taivaassa 
rauha, kunnia korkeuksissa! 

Ajatella, että Suomen itsenäistyessä 
puheissa vilahti sana monarkia ja 
ensimmäiseksi sellaiseksi aiottu Hessenin 
prinssi Friedrich Karl. Toisin kuitenkin kävi ja 

Suomesta tuli perustuslaillinen demokratia.
On kuitenkin hyvä muistaa miten lähellä 
menneisyydessä on eurooppalaisten 
kuningaskuntien aikakausi. Demokratioiden 
aikakausi mantereellamme on nuori.

Silti aikaa on kulunut niin paljon, että meidän suomalaisten on vaikea hahmottaa 
millaista olisi elää todellisessa kuningaskunnassa, jota hallitsisi kruunattu kuningas 
lähes yksinvaltiaan oikeuksin.

Raamattu kertoo, että kuningasten aika tulee kerran takaisin, kun Kristus palaa 
kirkkaudessaan takaisin maan päälle taivaallisen sotajoukkonsa kanssa ja ottaa 
näkyvästi vallan kaikkialla maan päällä. Silloin ihmiset elävät sovussa keskenään ja 
saatana on pantu vankeuteen.

Meillä kristityillä kuningasten aika on jo nyt. Me ylistämme ja kiitämme taivaan ja 
maan valtiasta Jeesusta Kristusta, joka hallitsee yhdessä Isänsä kanssa 
iankaikkisesti. Hänen hallituksensa on hyvä, täynnä armoa ja totuutta.

Jeesus on se kuningas, joka tuo tullessaan rauhan. Hän tuo sen syvimmässä 
mielessä. Hän tuo sen ihmisen sydämen sisimpään muuttaen sen ailahtelevaisen 
luonteen toisenlaiseksi, Jumalan elävän ja riemua täynnä olevan rauhan 
asuinsijaksi.

Se, jonka sydämen Kuninkaaksi hän saa tulla, kohottaa ilosta päänsä kuullessaan 
Rauhan Ruhtinaan saapuvan. Rauhaa kaipaavat huokaavat silloin helpottuneina. He 
tietävät pääsevänsä lepoon.

Ja nyt, juuri nyt tämä kuningas kolkuttaa vaatimattomana kulkijana sydämesi 
ovelle ja pyytää päästä sisälle pestäkseen sen puhtaaksi kaikesta synnistä ja 
valmistaakseen sen ikuiseksi asuinsijaksi Jumalan Hengelle, Pyhälle Hengelle.
Pidäthän sydämesi kammion oven raollaan Jeesusta varten! 
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Teksti Luukkaan evankeliumi 19: 41-44
Kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, hän puhkesi itkuun sen tähden ja 
sanoi: "Kunpa sinäkin tänä päivänä ymmärtäisit, missä turvasi on! Mutta nyt se on 
sinun silmiltäsi kätketty. - - - Sinuun ei jätetä kiveä kiven päälle, koska et tajunnut 
etsikkoaikaasi."

Jerusalemin aika loppui. Aikaa kurssin 
muuttamiseen ei ollut loppumattomasti. 
Jumala kutsui kansaansa luopumaan 
syntisestä elämästään ja tulemaan 
Jeesuksen luo hänen armahdettavakseen, 
mutta se ei kelvannut.

Mekin saatamme ajatella: ” Mitä vikaa 
minussa on? Mitä vikaa meissä on? Ja mitä 
elämässä Jumalalla on virkaa? Enhän minä 
ole sen syntisempi kuin muutkaan. Sitä paitsi maamme on vauras ja jokaisella on 
mahdollisuuksia ponnistaa eteenpäin elämässään. En ole veljeni vartija. Hoitakoon 
valtio kunnottomat ja köyhät. Lähdenkin tästä elokuviin. Mikäs siellä menikään? 
Sex sex sex! Sehän se oli! Vai jäisinkö kotiin katsomaan bigbrotheria? ”

Jumala kutsui vastahankaista kansaansa yhä uudestaan, mutta aina sama vastaus 
Kuninkaan kutsuun: ” Mene pois. En tarvitse sinua!” Entä me?  Luulemmeko me 
olevamme kaikkivaltiaita niin että hallitsemme elämämme ja jopa kuoleman? 
Olemmeko unohtaneet sanan petos ja itsepetos?

Synti pettää ja paaduttaa ja saatana siihen kaikin voimin innostaa. Etenkin kun 
ollaan totuttu luulemaan sitäkin satuolennoksi. Kerran aika kuitenkin loppuu. 
Jumalalle, Kuninkaallemme ei voi valehdella. Mekin tulemme muistamaan ne kerrat 
jolloin olemme olleet elämässämme tienhaarassa ja kuulleet Jeesuksen kutsuvan 
meitä.

Jos olemme aina vain torjuneet hänet ja hänen armahtavan rakkautensa, niin voi 
meitä! Kuolemakaan ei voi silloin vapauttaa meitä syytekirjasta jonka olemme 
elämällämme ja asenteillamme kirjoittaneet itseämme vastaan pyhän Jumalan 
edessä.

Vielä tänään on kuitenkin armon päivä! Juuri nyt saamme kääntyä elävän 
Vapahtajan Jeesuksen puoleen ja huutaa: ” Tule Jeesus ja ota minut omaksesi! 
Anna minulle uusi elämä! Auta minua ja armahda minua yksinäistä ja syntistä!”

Jeesus, kiitos että kuulet syntisen lapsesi rukouksen. Aamen.
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Teksti Psalmi 24: 7-10
Kohotkaa korkeiksi, portit, avartukaa, ikiaikaiset ovet! Kirkkauden kuningas tulee. 
Kuka on kirkkauden kuningas? Hän on Herra, väkevä ja voimallinen. Hän on Herra, 
voiton sankari.

Jumalamme ja Vapahtajamme on voiton sankari. 
Hän on väkevä ja voimakas. Hän ei ole häviäjä, luuseri. 
Hän voitti ja tulee ilmentämään voittonsa palatessaan 
takaisin maan päälle.

Jumalassamme ei ole mitään häviäjän ominaisuuksia. 
Häntä ei todellakaan tarvitse hävetä. Hänen nimensä 
saa lausua ääneen toisten kuullen täynnä kunnioitusta 
ja arvostusta.

Silti Jumalaamme ja Vapahtajaamme ei tarvitse pelätä. 
Hänen luokseen uskaltaa mennä köyhinkin ja pieninkin 
ihminen. Jumalamme on täynnä rakkautta ja laupeutta. 

Vain ne, jotka ovat täynnä itseään ja pahoja aikomuksiaan karttavat 
Kuningastamme ja koettavat piiloutua häneltä. Se ei kuitenkaan onnistu 
loputtomiin. Kaikki on paljastettua ja alastonta meidän Jumalallemme.

Hänelle eivät salatutkaan asiat ole salattuja. Siinä on toivomme. Kerran totuus ja 
oikeus tulevat saamaan vääryydestä täydellisen voiton, kun Jumalamme saapuu 
takaisin kunniassaan ja valtansa voimassa.

Rakas Jeesus, anna meidän muistaa että sinä olet voittaja. Sinä tahdot saattaa 
jokaisen syntisen osalliseksi voitostasi antamalla meille koko velkamme anteeksi ja 
ottamalla meidät omiksi lapsiksesi. Suo ettei kukaan torju sinua, armahtajaa ja 
taivaallista kuningasten Kuningasta.
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Teksti Johanneksen evankeliumi 8: 31-36
Te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita.
----- 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.

Suomen itsenäinen valtio täyttää tänään 91 vuotta. 
Maailmanhistoriassa se on ajan rahtunen, mutta meille 
suomalaisille jokainen päivä vapaassa, itsenäisessä maassa on 
suuri kiitoksen aihe.

Valtioiden välisissä vertailussa maamme on sijoittunut viime vuosikymmeninä 
monissa hyvissä asioissa huipulle tai sen tuntumaan. Yksi tällainen hyvä asia on 
vähäinen tai olematon korruptio. Se kertoo korkeasta moraalista ja pyrkimyksestä 
rehellisyyteen.

Rehellisyys on osa siitä vapaudesta, joka on mahdollistanut kansakuntamme 
kohoamisen itsenäiseksi valtakunnaksi. Tämä vapaus on seurausta totuuden 
tuntemisesta, ja sen on mahdollistanut sitoutuminen Raamatusta kohoaviin 
arvoihin. Ne sisältyvät Jeesuksen antamaan rakkauden kaksoiskäskyyn:
”Rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

Tosin on tahoja, jotka koettavat tällä hetkellä saada meidät unohtamaan koko 
Jumalan. Nämä tahot eivät kuitenkaan taida käsittää sitä että he ratsastavat 
maamme kristillisellä perinnöllä väittäen kansamme hyvien periaatteiden ja 
käytäntöjen olevan myötäsyntyisiä eikä isien uskosta ammennettuja.

Jospa totuus valkenee heille piankin. Sillä totta on mitä Vapahtajamme Jeesus 
sanoo: ” te opitte tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi.”
Ilman Jeesuksen vaikutusta elämässämme ja kansamme kohtaloissa synti saa 
meidät ennen pitkää valtaansa ja vie meidät minne sattuu. 

Me tarvitsemme yksityisinä ihmisinä sekä kansakuntana ihmistä suurempaa 
armahtajaa, opettajaa ja johtajaa. Jeesusta parempaa emme voi saada. Hän voi 
auttaa meidät maailmalla nyt vellovan taloudellisen kurimuksenkin yli turvallisesti. 
Kunhan vain nöyrrymme sitä pyytämään.

Tänään saamme kiittää taivaallista Isäämme ja Vapahtajaamme vapauden ja 
rauhan vuosikymmenistä ja jokaisesta päivästä itsenäisessä Suomessa. Saamme 
pyytää häntä, joka kaiken voi, johdattamaan ja varjelemaan meitä eteenpäin 
kuohuvan maailman keskellä. Näin me sinua rukoilemme, rakas Isä ja rakas 
Jeesus. Aamen.
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Teksti Luukkaan evankeliumi 17:20-24
Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi: 
"Ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla. Eikä voida 
sanoa: 'Se on täällä', tai: 'Se on tuolla.' Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän 
keskellänne."* [Toinen tulkinta: sisäisesti teissä. Vuoden 1938 Raamatunkäännös]

Jumalan valtakunnalla on kaksi tulemista. Ensin se tulee 
sydämiin yhdistäen Jeesuksen vastaanottaneet hänen 
seurakunnakseen. Vasta kun aika täyttyy, Jumalan valtakunta 
tulee näkyvällä tavalla. Silloin vasta kaikki maanpäälliset 
valtakunnat alistetaan Jumalan Pojan ja hänen omiensa 
hallintaan*.

Jeesus varoittaa meitä juoksemasta valheopettajien perässä 
jotka väittävät Jeesuksen toisen tulemisen jo tapahtuneen. Kun 
Jeesus todella saapuu, sen näkevät kaikki maapallolla elävät 
yhtäaikaisesti. Jeesus saapuu silloin kuin salamanleimahdus 
taivaallisten sotajoukkojensa kanssa.

He, joiden sydän on valmis Jeesuksen tuloon, odottavat sitä päivää ilolla. Silloin he 
saavat nähdä pelastajansa kasvoista kasvoihin. He tietävät myös että vääryyden ja 
kaiken pahan aika on silloin loppu. Koittaa armon ja totuuden aikakausi koko 
ihmiskunnalle.

Vain he, jotka ovat torjuneet Jeesuksen ja jättäytyneet tarkoituksettomuuden, 
valheen ja kaiken synnin valtaan kauhistuvat. Heidän sydäntään Jeesus ei ole 
saanut pestä verellään puhtaaksi synnistä, ja he pelkäävät ja vapisevat.

Koska Jeesus on totta ja hänen valtakuntansa ovi on nyt auki, sinne kannattaa 
kiiruhtaa sisälle ennen kuin on myöhäistä. Jeesus kutsuu jokaista vuorollaan 
henkilökohtaisesti. 

Kun kuulet Jeesuksen kutsuvan sinua avaamaan sydämesi oven hänen tulla sisälle, 
niin avaa kiireesti, tai avaa hitaasti, mutta avaa joka tapauksessa.

Jeesus on täynnä armoa ja rakkautta syntistä kohtaan, sinua kohtaan. Huomaat 
tulleesi kotiin.

Rakas Jeesus, poista meiltä turhat huolet odottaessamme tulemistasi. Käännä 
katseemme heihin jotka kulkevat elämän hämärässä, yksin ja vailla toivoa. 

Lähetä meidät heidän luokseen. Lähetä kertomaan ettet sinä ole unohtanut heitä. 

Että sinä haluat tulla heidän ystäväkseen ikuisiksi ajoiksi            * Ilmestyskirja 20:6
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Teksti Luukkaan evankeliumi 17: 20-24
”Katsokaa: Jumalan valtakunta on teidän keskellänne."* [Toinen tulkinta: sisäisesti 
teissä.] 

Millainen on Jumalan valtakunta, joka on nyt meidän 
keskellämme? Eräs pappi totesi saarnassaan, että se saattaa 
näyttää ulkoapäin risumajalta. Sisältä päin se on kuitenkin 
lämmin ja valoisa, avara ja viihtyisä. 

Jumalan valtakunta on läsnä hänen omikseen Jeesuksen 
kautta lunastetuissa veljissä ja sisarissa, ja erityisesti silloin 
kun me kokoonnumme yhteen hänen nimessään.

Päältä päin katsottuna koolla on sekalainen joukko ihmisiä, joista saattaa helposti 
löytää särojä ja särmiä. Sisältä päin nähtynä on se on Jeesuksen verellä synnistä 
puhtaaksi pestyjen Jumalan pyhien ja hänen rakkaitten lastensa perheväki.

Pyhä Henki ja Jumalan sana virvoittavat Jumalan valtakuntaa yhä uudelleen ja niin 
Jumalan valtakunta elää jäsenissään Jeesuksen valmistaman armon ja totuuden 
varassa. Samalla voimalla Jumalan valtakunta leviää ja kasvaa yhä uusille seuduille.

Kerran taivaassa, Jumalan näkyvässä valtakunnassa on koolla ihmisiä kaikista 
kansoista ja kansanheimoista ja he puhuvat kaikkia kieliä. Silloin vallitsee 
täydellinen sopusointu sisäisen ja ulkoisen olemuksen kesken. Säröt ja särmät ovat 
jääneet maan multiin. 

Uudeksi luotu ihminen loistaa taivaallisessa, ikuisessa kirkkaudessa säteillen 
rakkautta, iloa ja rauhaa. Silloin rauha vallitsee ihmisessä ja hänen ulkopuolisessa 
todellisuudessaan täydellisenä, milloinkaan katoamatta tai himmentymättä.

Rakas Jeesus, anna meille kykyä nähdä uskonveljemme ja sisaremme sinun 
silmilläsi. Anna meidän todella ymmärtää, että he ovat särmistään huolimatta 
suuresti rakastettuja ja sinun hyväksymiäsi. 

Auta meitä tukemaan toisiamme hienovaraisesti siinä uskossa ja elämässä jonka 
olet meille uudestisyntymisessä lahjoittanut. Aamen.
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Teksti Jaakobin kirje 5:7-11
Olkaa siis kärsivällisiä, veljet, Herran tuloon asti. Niin maamieskin: kärsivällisesti 
hän odottaa maan kallista hedelmää kevään ja syksyn sadonkorjuuseen saakka. 
Olkaa tekin kärsivällisiä ja rohkaiskaa mielenne, sillä Herran tulo on lähellä.

Odottavan aika on pitkä. Silloin 
kun jotain odottaa oikein kiihkeästi, 
aika tuntuu kuluvan matelemalla. 

Jos odotuksen kohde, esimerkiksi 
lomamatka palmurannoille, on vasta 
vuoden kuluttua, ehtii odotuksen 
syke luultavasti välillä laimentua.

Se on luonnollista. Muuten odottaminen olisi kuluttavaa. Odottajalta kysytään 
kärsivällisyyttä ja kestävyyttä, vielä enemmän jos tavoite on esimerkiksi valmistua 
viiden vuoden kuluttua jostain oppilaitoksesta.

Herran tulemisen odottamiseen tarvitsemme myös pitkäjänteistä kärsivällisyyttä ja 
kestävyyttä. Emmehän tiedä saapuuko Jeesus takaisin vielä meidän 
elinaikanammekaan. Odottamista kestää siinä tapauksessa kuolemaamme saakka, 
enimmillään useita vuosikymmeniä.

Siksi Herran odottamisessa tärkeintä varmasti on pitkä sitkeys, ei niinkään tunteen 
palo, vaikka sitäkin kaipaa kokea Jumala-suhteessaan. On tärkeätä pitää kiinni 
sitkeästi perusasioista: rukouksesta, Raamatun tutkimisesta ja 
seurakuntayhteydestä. Usko Jeesukseen säilyy ja vahvistuu parhaiten seurakunnan 
keskellä.

Joka tapauksessa jokainen päivä vie meitä lähemmäksi hetkeä jolloin aika täyttyy 
ja Jeesus saapuu taivaasta takaisin maan päälle. Ei enää joulun lapsena, vaan 
Kuninkaana ja Herrana suuren taivaallisen sotajoukon kanssa lopettamaan sodat ja 
vangitsemaan saatanan.

Koska Jeesus on tulossa, on maailmalla toivoa. Aikojen merkkejä kannattaa 
seurata. Kun ne alkavat täyttyä, Jeesus kehottaa omiaan kohottamaan silloin 
kasvonsa kohti taivasta, sillä meidän vapautuksemme on silloin lähellä.

Rakas Jeesus, anna meille kärsivällistä ja pitkäjänteistä uskoa sinuun. Anna meille 
kärsivällisyyttä odottaa sinua vuosikymmenestä toiseen, kunnes näemme sinut 
kasvoista kasvoihin.
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Teksti Psalmi 80: 15-20
Jumala, Sebaot, katso jälleen meihin taivaastasi, katso meitä! Ota hoitoosi tämä 
viiniköynnös, taimi, jonka oikealla kädelläsi olet istuttanut itseäsi varten, lapsi, jolle 
sinä olet antanut voiman. Menehtykööt uhkaavan katseesi alla ne, jotka ovat sen 
polttaneet ja pirstoneet!

Jumalan valtakunnan tuleminen on voimassaan 
kuin auringonnousu. Tämän valtakunnan aamurusko 
kajastaa jo. Se nousi näkyviin Jumalan Pojan 
syntyessä ihmiseksi. Kun Jumalan valtakunnan 
aurinko nousee, se näkyy kaikkialle ja murskaa 
alleen kaiken mikä on asettunut sitä vastaan. 

Jumala on rakkaus, mutta hän on myös pyhä ja 
vihaa syntiä. Rakkaudesta meitä kohtaan hän 
valmisti meille pakotien oikeudenmukaisesta tuomiosta. Se tie on armon tie. 
Kun joku jossain hyväksyy Jeesuksen ristinuhrin syntiensä sovitukseksi, niin silloin 
tämän ihmisen kohdalla Jumalan armo sivuuttaa oikeudenmukaisuuden ja Jumala 
lukee hänet pyhäksi Jeesuksen tähden. Tämä ihminen uudistetaan ja hän siirtyy 
pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan.

Jumalan valtakunnan tuleminen muuttuu torjuttavasta ja kauhistuttavasta hetkestä 
suurimman ilon päiväksi. Vapahdettu saa kohdata Vapahtajansa kasvoista 
kasvoihin.

Rakas Jeesus, anna meidän aina muistaa että sinä rakastat jokaista meistä. Sinä 
tahdot pelastaa meidät turhuuden, tarkoituksettomuuden, surun ja epätoivon 
vallasta ja täyttää sydämemme ilollasi. Tule Rakas Jeesus ja tartu pelastavalla 
kädelläsi minunkin elämääni. Aamen.



Päivän saarna 11.12. 2008 to

Teksti Jesaja 44:6-8
Näin sanoo Herra, Israelin kuningas ja sen lunastaja, Herra Sebaot: -- Minä olen 
ensimmäinen ja minä olen viimeinen, ei ole muuta Jumalaa kuin minä.

On vain yksi elävä Jumala. Hän joka ilmoittaa itsensä 
Raamatussa. Kaikki muut Jumalat ovat epätodellisia 
jumalia.

Elävän Jumalan, taivaan ja maan Luojan ja Lunastajan 
tuntee nimestä. Hänen nimensä löytyy Raamatusta. Siellä 
hän kutsuu itseään nimellä Minä Olen. Häntä kutsutaan 
myös Jahveksi, Herraksi, Kuninkaaksi, Isäksi ja Rauhan 
Ruhtinaaksi*. 

Tärkeää on muistaa asiayhteys jossa hänestä puhutaan. Hän on Raamatun Jumala. 
Me uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan, Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. 
Vaikka on kolme persoonaa, on vain yksi Jumala. Isällä on Poika, joka on Jumalasta 
syntynyt ennen aikojen alkua, jolle Isä on antanut kaiken vallan että häntä 
kunnioitettaisiin niin kuin Isää**. Kun ajat täyttyvät, Jeesus luovuttaa valtansa 
takaisin Isälle, että Jumala olisi kaikki kaikessa***. 

Jeesus sanoo: ” Jolla on Poika, sillä on myös Isä. Joka ei kunnioita Poikaa niin kuin 
Isää, sillä ei ole Isääkään**.” Siitäkään syystä Islamin Jumala ei voi olla sama kuin 
Raamatun Jumala.

Jumalan Henki, Pyhä Henki, lähtee sekä Isästä ja Pojasta ja liikkuu nyt maan päällä 
jatkaen Jeesuksen työtä**** 

Pyhä Henki, kirkasta meille kaikille kuka Jeesus Kristus on, niin että hän saa johtaa 
meidät Isän luo antamalla meille synnit anteeksi ja uudestisynnyttämällä meidät 
ylhäältä. Tule Jeesus asumaan sydämeemme ja vaikuttamaan elämäämme. Aamen.

*Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan, hänen nimensä on Ihmeellinen 
Neuvontuoja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhan Ruhtinas. Jes.9:6

**Isä itse ei tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomiovallan Pojalle, jotta kaikki kunnioittaisivat Poikaa niin 
kuin he kunnioittavat Isää. Se, joka ei kunnioita Poikaa, ei kunnioita myöskään Isää, joka on hänet 
lähettänyt.Joh.5:22-23

***Sitten kun kaikki on saatettu hänen valtaansa, silloin hän itse, Poika, alistuu sen valtaan, joka on saattanut kaiken 
hänen valtaansa, ja niin Jumala hallitsee täydellisesti kaikkea 1.Kor.15:28

****Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, 
mitä olen teille puhunut.Joh.14:26
 



Päivän saarna 12.12. 2008 pe

Teksti Jesaja 44:6-8
Älkää säikähtäkö, älkää jääkö kauhun valtaan! Enkö ole jo aikoja sitten kertonut ja 
ilmoittanut näitä teille? 

Jeesuksen syntymä merkitsee murtumaa 
ihmisen aikaansaaman kauhun historiaan. Enää 
sorretun osa ei ole väistämättä nääntyä ja 
tuhoutua. Nyt hän voi turvautua Jumalaan missä 
ja milloin tahansa.

Sortajan valta ei ole ikuinen eikä suurin valta. Nyt 
kaikki valta on annettu Vapahtajallemme 
Jeesukselle Kristukselle. Joka turvaa häneen, se 
viedään Jeesuksen johdattamana Isän luo. Isä Jumala varjelee omiaan ja hoitaa ja 
lohduttaa heitä.

Isän luona pieni ihminen on turvassa. Kuolemakaan ei voi tuhota häntä, sillä 
hänellä on koti taivaassa ja kuolemasta on tullut hänelle portti Isä maahan. 

Jeesuksen rakkaus tekee sorretusta voittajan. Hänet viedään vaivojen ja tuskien 
yläpuolelle. Hän ymmärtää osien vaihtuneen. Viha on otettu sorretun sydämestä 
pois. Sortaja ja vainoaja onkin heikko ja astuu joka askelella tuhoaan kohti, ellei 
tee parannusta pahoista teoistaan.

Isän omat ovat jo nyt pelastettuja, ja Jeesuksen rakkaus ohjaa heitä kohti 
tulevaisuutta, jonka Isä Jumala on jo kauan sitten valmistanut omilleen. Sitä kohti 
kulkiessa valo lisääntyy päivä päivältä ja pimeys väistyy yhä kauemmas taaksepäin.

Rakas Jeesus, anna meidän muistaa lupauksesi, ettemme kauhistu sitä mitä 
näemme maailmassa nyt tapahtuvan, vaan kiinnitämme katseemme sinuun, joka 
johdatat meidät kuohuvan maailman halki turvallisesti perille taivaaseen. Aamen. 



Päivän saarna 13.12. 2008 la

Teksti Jesaja 44:6-8
Te olette minun todistajani: onko muuta Jumalaa, muuta turvakalliota kuin minä? 
Minä en toista tunne! 

Puhutaan maailmanlaajuisesta talouskriisistä, 
joka on vasta alussaan. Vielä viime vuonna ostettiin 
ja myytiin innokkaasti taloja, autoja, veneitä ja 
muita tavaroita. 

Nyt ollaan epävarmuuden vallassa ja moni on jo 
joutunut maksuvaikeuksiin työttömyyden tai lainan 
vakuuksien alenemisen vuoksi.

Hyvinä aikoina on helppo ajatella niiden jatkuvan hamaan tulevaisuuteen. Niin 
lyhyt on meidän muistimme. Siksi on tärkeää muistaa Jumalaa silloinkin kun päivä 
paistaa. Silloin emme hätäänny ulkoisten olosuhteiden muuttuessa.

Kun rakennamme elämämme Herran varaan ja rukoilemme hänen päivittäistä 
johdatustaan, olemme vakaalla pohjalla niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.
Jeesus kutsuu jokaista siirtymään katoavien maallisten tukien varasta hänen 
varaansa, joka on voimassaan kaikkivaltias ja joka rakastaa meitä enemmän kuin 
kukaan toinen.

Rakas Jeesus, kiitos että meillä on turvapaikka jonne tulla ja jäädä elämän 
pusertaessa meitä! Sinä viet meidät vapauteen. Aamen
 



Päivän saarna 14.12. 2008  Kolmas adventtisunnuntai

Teksti Johanneksen evankeliumi 1:20-21
Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi: 
"En minä ole Messias."

Näin joskus elokuvan Dyynin messias. Se oli kauhea. 
Fantasiaelokuvassa noidat hallitsivat ja juottivat myrkkyjuomaa 
jokaiselle joka luuli olevansa messias. 

Vain oikea messias selviytyisi kokeesta. Kun sellainen mies löytyi, 
tuli hänestä vapauttaja joka kukisti vihollisensa väkivalloin. 
Minkäänlaista rakkaudellisuutta ei elokuvan messiashahmossa 
ollut ja miten olisi voinut ollakaan. Pahan valta kukistettiin toisella 
pahalla.

Elokuva opetti minulle sen ettei messiasajatuksella voi leikkiä. 
Aina kun ihminen kuvittelee itselleen vapauttajan, tulee hahmosta ja sen palvelijoista ihmisen 
kaltaisia pyyteiltään ja tavoitteiltaan. Sellainen messias on petollinen. 

Silti messiaaksi on pyrkyä, jos ei tietoisesti niin ainakin tiedostamattomasti. Tai halutaan olla 
ainakin sellaisen oppipoikia. Tuloksena on usein lahko, ja vielä väkivaltainen sellainen, aina 
terroriin saakka. Asiasta osattomia ihmisiä surmataan ”hyvän tavoitteen” saavuttamiseksi. 

Näin käy sillä ihmisen sisin ei kykene muuhun. Aina tulee vaihe jolloin messias tai hänen 
kannattajansa eksyvät hyvältä näyttävästä alusta huolimatta. Se tapahtuu, sillä ihmisen sydän on 
petollinen.

Oikea Messias, josta Raamattu kertoo, yllättää aidolla lempeydellään ja uhrautuvalla 
rakkaudellaan. Hän on valmis menemään kuolemaan petolliseksi tulleen ihmiskunnan 
auttamiseksi. Hän ei halua enempää eikä vähempää kuin saattaa pahan vallassa vaeltavien 
ihmisten pääsevän elämässään uuteen asemaan.

Raamatun Messias tahtoo meidän pääsevän sisäisesti sokeasta tilastamme, jossa 
olemme orjan kaltaisia ajatuksiltamme ja tavoiltamme, Jumalan lapsen asemaan.
Lapsi on aina rakastettu koska on hyvän Isän poika tai tytär. Lasta ei kohdella milloinkaan orjan 
tavoin. Hän on aina hyväksytty ja rakastettu, armahdettu ja pelastettu virheistään ja vioistaan 
huolimatta.

Raamatun Messias rakastaa meitä aidosti. Hän ei ole puolueellinen, ei julma eikä väkivaltainen. 
Hän kannattelee meitä alhaalta päin samalla opettaen ja neuvoen lempeästi. Hän on kaikkivaltias, 
sillä hän on todella Jumala ja Jumalan Poika. Siksi hän ei tee virheitä, ja hän on sama jokaiselle 
meistä. Hän ei erottele eikä jaa ihmisiä, vaan jokainen on hänelle rakas ja tärkeä.

Rakas Jeesus, elävä Messias. Varjele meitä luulemasta itsestämme liikaa. Varjele myös 
kärsimättömyydestä kun näemme pahan vallan lisääntyvän ja sinä vain viivyt. 

Anna meidän tuntea sinun suunnitelmasi ja voimasi, niin emme eksy tavoittelemaan voittoa 
ihmisen keinoin. Pidä meidät kiinni itsessäsi. Silloin pysymme oikealla tiellä tulemisesi päivään 
saakka. Aamen.



Päivän saarna 15.12. 2008 ma

Teksti Psalmi 85:9
Minä kuuntelen, mitä Herra Jumala puhuu. Hän lupaa rauhan kansalleen, omilleen 
-- älkööt he enää eksykö mielettömyyteen! 

Suurinta mielettömyyttä on unohtaa 
Jumala ja hänen hyvä tahtonsa. Tästä 
mielettömyydestä seuraa kaikki muukin 
mielettömyys.

Kun ihminen alkaa leikkiä Jumalaa ja antaa 
itselleen vapauksia olla oma herransa, hän 
pettää itsensä ja tulee pettäneeksi muutkin. 

Avataanpa tv. Avataanpa netti. Avataanpa 
päivän lehti. Mitä sieltä löydämme? 
Onnellisten ihmisten tarinoita? Hymyileviä 
kasvoja? Niitä toisenlaisia tarinoita ikävä kyllä 
riittää. Good news is no news.

Mennäänpä elokuvavuokraamoon. Missä ovat elokuvat onnellisista ihmisistä? Niitä on kenties pieni 
kourallinen suuresta säkillisestä. Väkivalta, sodat, onnettomuudet ja vähäpukeisten tai 
vaatteettomien ihmisten katselemista tarjotaan viihteeksi. Viihde, mitä se lopulta on?

Avataanpa naistenlehti tai miestenlehti. Juoruja. Lähtemisiä, tulemisia, pettämisiä, petetyiksi 
tulleita. Onnetonta käyttäytymistä. Sekoilua.
Avataanpa sanomalehti tai sen nettiversio. Vastaan hyökyy pahoinvointi, joka ilmenee 
masennuksena ja väkivaltana. Siinä vielä alkoholi usein ellei useimmiten mukana. Suurin kuolinsyy 
suomaisilla: viina. Kohta kaljaa saa kaupasta joka sunnuntai.

Onko onnellisen elämän salaisuus Jumalan ja hänen hyvän tahtonsa piilottamisessa selän taakse. 
Löytyykö onni kieltämällä Jumala, vai löytyykö silloin saatanan, tuon valehtelijan ja petoksen isän 
juonikas verkko, johon juututaan kuin huomaamattaan. Mutta eihän saatanaa edes olekaan?

Jouluna Jumala tuli keskellemme tähän kuoleman varjon maahan, jossa olemme eläneet 
eksyksissä niin kauan, ja hän tuli jäädäkseen. Hän ja hänen rakkautensa, armonsa ja lempeä 
totuutensa loistaa sielumme pimeyden keskellä. 
Jeesuksen, Jumalan Pojan viesti on : ” Herra lupaa rauhan kansalleen, omilleen. -älkööt he enää 
eksykö mielettömyyteen.” Ymmärrämme että ihminen ei tule toimeen ilman elävää yhteyttä 
Luojaansa ja Lunastajaansa. 

Tarvitsemme hänen armoaan ja rakkauttaan. Kun Jeesus ja hänen viisautensa ohjaa meitä niin 
elämämme eheytyy ja löydämme elämälle tarkoituksen. Jumalan luona olemme turvallisesti 
kotona.


