
Saarna 1.2. 2008 pe

Teksti 1: Korinttilaiskirje 3: 7
Istuttaja ei siis ole mitään, ei myöskään kastelija, vaan kaikki on 
Jumalan kädessä, hän suo kasvun.
 

Herra, en tahdo olla ylpeä, mutta se 
riippuu minussa kiinni kuin takiaispallot 
vaatteissa. 

Olisin niin mielelläni jotain, ainakin hyvä 
kastelija tai istuttaja, mutta kaikkein 
mieluiten olisin kasvun antaja kaikille 
kristityille, joita kohtaan.

Herra, silloin voisin sanoa edessäsi sydän 
täynnä ylpeyttä: ” Katso minkä kasvun ja 
tuloksen olen saanut aikaan! ”

Niin, mutta huomaan että silloin ottaisin itselleni kunnian, joka ei minulle kuulu.
Herra, jos olen rehellinen, niin minun täytyy myöntää, etten ole hyvä missään 
noista lajeista. Pikemminkin saan aikaan sählinkiä. Jos sinä Herra, et siunaisi 
minun, vajavaisen palvelijasi, toimia, ei työstäni elopelloillasi olisi lainkaan satoa 
korjattavana.

Herra, minun täytyy tunnustaa rehellisesti, etten lainkaan tiedä miten sanasi itää ja 
saa aikaan merkillisen kasvun sen vastaan ottaneiden sydämissä. Niin kai onkin 
parasta. 

Sinä riisut minusta pois ylpeyden, ja annat tilalle aidon ilon siitä elämästä, jonka 
sinä luot muissa, ja myös minussa. Näin sinä myös liität lapsesi yhteen rakkautesi 
sitein, jossa ei ole kateutta, ei korskeutta, ei keskinäistä kilpailua.



Saarna 2.2. 2008 la

1.Kor.3: 11
Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei  
kukaan voi laskea. 

Talon rakentaminen aloitetaan aina 
perustuksen laskemisesta. Kun se tehdään 
kestäväksi ja kunnolliseksi, saa sen päälle 
rakennetuksi talon joka kestää isältä pojalle.

Sen sijaan kehnosti tehty perustus on talolle 
kuin aikapommi. Ennemmin tai myöhemmin 
se liikkuu tai murtuu ja koko talo on 
vaarassa menettää arvonsa.

Elämässämme on myös perustus, jolle 
jokapäiväinen elämä rakentuu. Hyvä 
perustus tuottaa vahvuutta ja hyvää ja 
kestävää elämää.

Huono elämän perustus tuottaa heikkoutta, 
ongelmia ja elämän rapautumista.
Tosin ulkoapäin hyvältäkin vaikuttava elämä 
saattaa johtaa umpikujaan silloin kun 
tullaan elämän loppusuoralle ja kuollaan.

Ainut kuolemassakin kestävä elämän perustus on Jeesus Kristus, sillä vain hän on 
voittanut kuoleman ja vain hän on sovittanut syntimme. Vain hänessä meillä on 
syntien anteeksi saaminen ja pääsy taivaaseen kadotuksen sijasta.

Tämä perustus, Kristus-kallio, kestää silloinkin jos sen päälle rakentamamme 
elämän talo murtuu. 

Jeesus, anna minun elämäni aina pysyä yksin sinun varassasi ja anna minun 
rakentaa elämääni varaasi viisaasti. 



Saarna 3.2. 2008 su

Teksti Johannes 12: 25 -28
Joka rakastaa elämäänsä, kadottaa sen, mutta joka tässä maailmassa 
panee alttiiksi elämänsä, saa osakseen ikuisen elämän.
Jos joku tahtoo olla minun palvelijani, seuratkoon minua. Missä minä 
olen, siellä on oleva myös palvelijani, ja Isä kunnioittaa sitä, joka 
palvelee minua. 
"Nyt olen järkyttynyt. Mitä sanoisin? Isä, pelasta minut tästä hetkestä!  
Ei! Juuri tähän on elämäni tähdännyt. 
Isä, kirkasta nimesi!" Silloin kuului taivaasta ääni: "Minä olen sen 
kirkastanut ja kirkastan jälleen."

Rakas Jeesus, sinua, vaikka olet Jumalan Poika, 
järkytti käydä tielle, joka vei sinut kuolemaan uhrina 
meidän syntiemme sovittamiseksi. En ole ymmärtänyt, 
miten kova paikka se sinulle oli. 

Jeesus, sinä järkytyit sydänjuuriasi myöten 
tiedostaessasi, että nyt oli tullut hetki lähteä 
vaeltamaan tietä, jolla joutuisit ottamaan harteillesi 
koko maailman syntien rangaistuksen.

Jeesus, sinä vapisit pakokauhu kintereilläsi ja ensi 
rukouksesi oli: ” Isä pelasta minut tästä hetkestä! ” 
Vaikka olet Jumalan Poika, niin sinä rukoilit noin. Sinä 
et olisi halunnut kärsiä.
Jeesus, sinä kuitenkin peräännyit ensimmäisestä 
rukouksestasi. Sinä sanoit: ” Ei! Juuri tähän on elämäni 
tähdännyt. ” Koska sinä olet Jumalan Poika, sinä kestit 
tuon hirvittävän paineen ja olit kuuliainen taivaalliselle Isällesi loppuun saakka.
Jeesus, sinä kestit Isäsi tähden, mutta myös meidän syntisten tähden, joiden tiesit joutuvan 
muuten syntiensä tähden kadotukseen. 

Jeesus, miten paljon sinä oletkaan rakastanut Isäsi kanssa maailmaa, ja myös minua! Sinä kärsit 
rangaistuksen puolestamme ja myös minun puolestani.
Jeesus, minä saan ottaa vastaan täydellisen sovituksen ilmaiseksi, ilman mitään maksu- tai 
hyvitysvaatimuksia. 
Jeesus, kun sanon sinulle: ” Herra, pelasta minut! ” niin sinä tulet ja tulit, ja sillä hetkellä syntieni 
tuomio otettiin pois ja sinä otit minut lapseksesi. 

Jeesus, sinä olet valmis pelastamaan samalla tavalla kenet tahansa, joka tahtoo saada sinulta 
syntinsä anteeksi. Anna jokaiselle armo pysähtyä tutkimaan avoimin sydämin rakkautesi suuruutta 
ja anna haluaville voima ottaa pelastuksesi lahja vastaan.

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 jaotusta

 



Saarna 4. 2. 2008 ma

Teksti Psalmi 31: 3
Kuule minua, riennä avukseni! Ole minulle kallio, jonka suojaan saan 
paeta, vuorilinna, johon minut pelastat.
 

 
Tarvitsetko suojaa ruumiillista uhkaa vastaan? 
Herra on linnasi. Hän varjelee sinua.

Tarvitsetko suojaa henkistä uhkaa vastaan? Herra on 
turvakalliosi, jonka varassa kestät paikoillasi niin ettei 
sinua kyetä houkuttelemaan harhaan.

Tarvitsevatko läheisesi suojaa omaisuuden 
ulosmittauksen ja häädön uhatessa? Herralla on valta auttaa sinua silloinkin.

Juuri sinulle Herra Jeesus on paras puolustaja, tuki ja turva ahdistusten vyöryessä 
elämäsi ylle. Mikään ei voi estää sinua saamasta häneltä apua.

Onhan hän kuollut ristillä sinunkin syntiesi sovitukseksi ja avannut sinulle oven 
Jumalan luo. Sitä ovea ei kukaan eikä mikään voi sulkea edestäsi. Käy luottavasti 
sisään. Herra auttaa sinua.

Jeesus, anna minulle aina uskoa siihen, että kuulet rukoukseni nimesi tähden.



Saarna 5.2. 2008 ti

Teksti Jeremia 8: 5
Miksi tämä kansa on jatkuvasti eksyksissä, miksi Jerusalem pysyy luopumuksessaan? 

Oletko ollut joskus eksyksissä metsässä, tai hukannut sijaintisi 
oudossa, suuressa kaupungissa? Jos olet, tiedät, miltä se tuntuu. 
Kaupungissa olet kuitenkin avun ulottuvilla, mutta autiossa metsässä tai 
tunturilla tilanne on toinen. 

Henkinen eksyminen voi olla yhtä kohtalokasta kuin eksyminen metsässä 
tai merellä. Voi hukata sielunsa ja päätyä kadotukseen.

Miksi muinainen Israel oli jatkuvasti eksyksissä, miksi Jerusalem pysyi 
luopumuksessaan? Mieleeni nousee kaksi todennäköistä syytä siihen. 
Toinen on haluttomuus synnistä luopumiseen, toinen ylpeys, ihmisen halu 
olla riippumaton vanhurskaasta Jumalasta ja hänen tahdostaan.

Mietihän, onko Suomessa havaittavissa saman kaltaista eksymistä elämän 
terveistä arvoista ja niiden antajasta, Jumalasta? Ainakin minun mielestäni 
on. Ei tarvitse muuta kuin selata läpi päivän lehdet ja tv-ohjelmatarjonta. 

Niissä kerrotaan yhä raaemmista rikoksista, yhä suuremmasta piittaamattomuudesta lähimmäisestä, yhä 
suuremmasta moraalittomuudesta. Jossain niistä myös kehotetaan kääntymään ennustajien puoleen, mutta 
Jumalan puoleen kääntymisestä ei puhuta. Kaikki tämä tuottaa tuskaa yhä useammalle suomalaiselle ja 
maassamme asuvalle. 

Jos joku ajattelee nyt sanoa, että älä tule neuvomaan aikuista ihmistä, tai että uskontoa ei tule sotkea 
arkielämään, tai että Raamattuhan on vanhentunut 2000 vuodessa, niin hänen on hyvä lukea Jeremian kirjaa 
eteenpäin. Jeremia 8 jakeet 5- 9:

”Miksi se riippuu lujasti kiinni valheessa eikä suostu palaamaan takaisin minun luokseni? Minä olen kuunnellut heitä 
tarkoin -- eivät he puhu niin kuin tulisi puhua. Kukaan ei kadu pahuuttaan, ei ajattele: "Mitä minä olenkaan tehnyt!" 
Jokainen juoksee kiireesti omaa tietään niin kuin taistelutantereella kiitävä ratsu.”
”Haikarakin taivaalla tietää muuttoaikansa, kyyhkyset ja pääskyset osaavat tulla, kun niiden aika on. Mutta minun 
kansani ei halua tietää, mitä Herra on sille säätänyt. 
Kuinka te voitte väittää: "Me olemme viisaita, meillä on Herran laki." Totisesti, lainopettajien kynä on väärentänyt Herran 
lain! Onnettomasti käy noille viisaille, he joutuvat ymmälle ja heidät vangitaan. He ovat hylänneet Herran sanan -- mitä 
viisautta heillä muka olisi!”

On olemassa muuttumaton Jumala joka on kaiken takana. Hän on meidän Isämme ja Jeesus Kristus on 
Vapahtajamme. Hänen tahtonsa pysyy samana vaikka me eläisimme valheessa. Olemme vastuussa 
elämästämme hänelle.

Pahojen tekojen tai hyvän tekemättä jättämisen häpeäminen on jo katumusta.

Pyhä Jumala kutsuu meitä suomalaisia jälleen tarkistamaan elämämme suuntaa. Kun hiljennymme hänen 
eteensä, hän näyttää meille sijaintimme ja ohjaa meidät turvalliselle tielle. Jeesus Kristus on täysi 
anteeksiantamus ja elämä tänäänkin jokaiselle hänen luokseen tulevalle.

Jeesus, älä anna minun kääntää selkääsi sinulle kun haluat kohdata minut ja parantaa minut ja elämäni.



Saarna 6.2. 2008 ke

Joel 2: 12 -17
Vielä nytkin Herra sanoo: -- Kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko 
sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa. 
Repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne. Palatkaa Herran, 
Jumalanne, luo, sillä hän on anteeksiantava ja laupias, hän on 
kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä,  
peruuttaa määräämänsä rangaistuksen.---
Itkekää, papit, pyhäkön esipihalla, eteishallin ja alttarin välissä.  
Sanokaa, te Herran palvelijat: "Katso, Herra, säälien kansasi puoleen. 
Älä anna sen joutua häväistäväksi, vieraitten kansojen hallittavaksi.  
Miksi saisivat kansat pilkaten sanoa: 'Missä on Israelin Jumala? ”

Tässä on kehotus katua ja kääntyä elävän 
Jumalan puoleen, ja rukoilla että hän sittenkin 
armahtaisi, antaisi anteeksi ja antaisi uuden alun ja 
uuden elämän.

Koskaan ei ole turhaa pysähtyä tutkimaan Jumalan 
edessä omaa vaellustaan ja tarkistaa suuntaa. 

Koskaan ei ole turhaa rukoilla Herraa antamaan 
anteeksi. Tähän rukoukseen tulee yhtyä myös 
seurakunnan työntekijöiden ja kaikkien sen 
vastuunkantajien. 

Herra on laupias, täynnä sääliä ja armoa katuvaa 
kohtaan. Hän antaa anteeksi ja luo elämän uudeksi itsensä tähden, Jeesuksen 
Kristuksen tähden.

Silloin Herran rakkaus syttyi, hän armahti kansaansa ja maataan. Herra vastaa omilleen: -- Minä annan teille 
viljaa, viiniä ja öljyä, niin että te tulette kylläisiksi. En anna teidän enää joutua vieraiden kansojen 
pilkattaviksi. j. 18 – 19.
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 Teksti 1. Korinttilaiskirje 13: 4-7
Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei  
kersku, ei pöyhkeile, 
5 ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei  
muistele kärsimäänsä pahaa, 
6 ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. 
7 Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii.

Jokaisella meistä on luonteessamme vahvat ja 
heikot puolet. Meillä ei siksi ole mitään syytä vikoilla 
toisiamme.

Jos kärsivällisyys on vahvuuksiasi, kiitä siitä Jumalaa. 
Miten paljon hyvää saakaan aikaan pitkämielisyydellä 
lähimmäisiään kohtaan.

Jos sen sijaan podet kärsivällisyyden puutetta, saat 
ajatella että Jeesus sinussa, hänen lapsessaan, on 
kärsivällinen. Anna hänen kärsivällisyytensä tulla rauhassa 
esiin. Opettele olemaan kärsivällinen. Siihen sinua 
johdattaa luottamuksen opetteleminen.

Saat opetella heittämään kiirehtimisesi ja hätäilemisesi 
Jeesuksen kannettavaksi. Luota häneen, niin saat itse 
rentoutua. Hän hoitaa asiat ajallaan. Se on nyt hänen 
vastuullaan. 

Kaikissa heikkouksissasi on Jeesuksella tilaisuus vahvistaa sinua ja tehdä sinussa 
ihmeitään. Sinun ei tarvitse ajatella että olet jossain suhteessa toivoton tapaus.

Kukaan meistä ei omassa varasssaan kestä kaikkea eikä jaksa aina toivoa. Sen 
sijaan Jeesus meissä kestää kaikki koettelemukset, näkee kaikessa toivon oven ja 
kestää kaikki kärsimykset.

Luottamus, heittäytyminen Jeesuksen kannettavaksi, on avain lepoon. Saat sanoa 
Jeesukselle rehellisesti:

 ” Tässä asiassa olen aivan avuton. Jeesus, tee sinä se mikä on minulle 
mahdotonta. Armahda minua joka päivä ja tee minussa ihmeellistä työtäsi. Kiitos, 
että kuulet minua itsesi tähden."



Saarna 8.2. 2008 pe

Teksti Galatalaiskirje 2: 20
Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa.

Joskus potilas on niin sairas, että hänelle 
tehdään sydämensiirto.

Jumala tekee uudestisyntyvälle ihmiselle 
sellaisen sydämensiirron, jossa kivisydän 
otetaan pois, ja jossa hän antaa tilalle 
elävän lihasydämen.*)
 
Tämä tarkoittaa sitä, että uudestisyntyvän 
ihmisen mieli ja asenteet alkavat muuttua 
uudenlaisen sydämen vaikutuksesta 
parempaan suuntaan. 

Uuden sydämen vaikutuksia ovat muun 
muassa rakkaudellisuus ja ystävällinen 
asenne kanssaihmisiä kohtaan. Myös 
Jumalalta saatu ilo tulee elämään.

Jos tarviset tällaista uutta, elävää sydäntä, 
niin panepa kännyt ristiin ja soita 
taivaalliselle lääkärille Jeesukselle.

 Hän on suuri taivaallinen Kirurgi, johon voi 
luottaa. Hänen leikkauksensa onnistuvat aina.

*) Minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä uuden hengen, minä otan heidän rinnastaan 
kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Hesekiel 11: 19
Päivän saarnojen tekstit seuraavat Sanan Aika 2008 jaotusta 
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Teksti Galatalaiskirje 2:20
Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän, elän uskoen Jumalan 
Poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani.     

Muistan hyvin miten isäni kerran töistä kotiin 
tultuaan lepäsi sohvalla ja lausui: ” Kuule Pekka, 
minäkin uskon samaan Jeesukseen kuin sinä.”

Turva isäni elämässä oli vaihtunut. Se ei ollut enää 
hänessä itsessään, hänen osaamisessaan tai 
etevyydessään. Isän turvaksi oli tullut Jumalan Poika, 
joka on antanut henkensä hänen puolestaan. 

Isäni oli oppinut tuntemaan Jumalan henkilökohtaisesti. Pyhä Henki oli tehnyt 
hänessä hiljaisesti työtään sen jäkeen, kun olin itse tullut uskoon vuosia 
aikaisemmin ja olin kertonut siitä isälleni.

Nyt kuuluimme samaan Jumalan pelastamien perheeseen. Tuo hetki oli elämässäni 
juhlahetki, ja sitä se oli varmasti myös isälleni.



Saarna 10.2. 2008 su

Teksti Psalmi 91:1-4, 11-12
Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan varjossa,
2 sanoo näin: "Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani,  
sinuun minä turvaan."
3 Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta.
4 Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen 
uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.

Oletko turvassa? Turvallisuuden 
tunne on eräs tärkeimmistä 
tasapainoisen elämän edellytyksistä.

Jumala lupaa Raamatussa häneen 
turvautuvan ihmisen olevan aidosti 
suojassa kaikelta pahalta jokaisena 
elinpäivänään. 

Tämä lupaus on annettu myös sinua 
varten.

Tule suojaan, tule Kaikkivaltiaan 
turvaan. Sinua eivät silloin pääse vahingoittamaan ihimisten pahat puheetkaan. 
Jumalan uskollisuus on sinulle muuri ja kilpi kaikkia hyökkäyksiä ja saatanan juonia 
vastaan.

Jumala ottaa meidät syntiset vastaan Pojassaan Jeesuksessa, armahtaa meitä joka 
päivä, ja on meille uskollinen Jumala ja Isä lupauksensa mukaan.
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Teksti Psalmi 91: 11 - 12
Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet, 
ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen  .  

Kun turvaat Jumalaan ja Jeesukseen, hän 
lähettää enkelinsä varjelemaan sinua vaaroilta, joita 
et aina huomaakaan. 

Se, että pääset kaupungilta kotiin, saattaa olla 
enkelille työllistävä asia. 

Huomaamattasi enkeli ohjaa kulkuasi niin, ettet 
joudu vaaraan, tai sen huomatessasi käykin hyvin, 
eikä mitään ikävää satu.

Se ei ole tuuria, vaan varjelusta, joka on totta 
jokaisen Jeesukseen turvaavan kohdalla aivan 
erityisellä tavalla.

Jeesus, kiitos jokapäiväisestä varjeluksestasi!



Saarna 12.2. 2008 ti

Teksti 1. Mooseksen kirja 4: 9
Silloin Herra kysyi Kainilta: "Missä on veljesi Abel?" Kain vastasi: "En 
tiedä. Olenko minä veljeni vartija?" 

Ikävä kyllä Kainin vastaus: ” Olenko minä veljeni vartija?” 
on yhä yleispätevä ilmaus ihmisen välinpitämättömyydestä 
ja vastuun pakoilusta suhteessa Jumalaan ja kanssaihmisiin. 

Jeesus toi koko ihmiskunnalle kuitenkin uuden toivon, sinulle 
ja minulle. Hän voi muuttaa asenteemme koko elämään, kun 
annamme hänelle siihen tilaisuuden.

” Minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä 
uuden hengen, minä otan heidän rinnastaan kivisydämen 
pois ja annan tilalle elävän sydämen.” Hesekiel 11:19

Tämä on Jumalan jo kauan sitten antama lupaus kaikille ihmisille. Hänelle on 
mahdollista ottaa meistä pois Kainin asenne, ja antaa tilalle lämmin rakkaudellisuus 
ja lempeä vastuullisuus suhteessamme kanssaihmisiimme.

Jeesuksen veri puhdistaa syntimme ja Pyhä Henki uudistaa sisimpämme kun 
pyydämme sitä häneltä. Syylliselle annetaan anteeksi ja synnin tuomio otetaan 
pois.

Jeesus on meille sen jälkeen joka päivä armahtava Vapahtaja ja kaiken uudeksi 
Luoja. Vaikka me olemme puutteellisia hänen lapsinaankin, niin hän on 
kärsivällinen. 

Hänen Pyhän Henkensä hedelmä meissä on sittenkin rakkaus, ilo, rauha, 
pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsensähillitseminen. 

Rakas Jeesus, älä anna minun Kainin tavoin paeta edestäsi ja paeta vastuutani. 
Anna minulle armo tulla joka päivä eteesi, niin että saat uudistaa minut ja 
vahvistaa voimallasi kulkemaan sinun teitäsi iloiten.
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Teksti 1.Mooseksen kirja 3: 4 - 5
Silloin käärme sanoi naiselle: "Ei, ette te kuole.
Mutta Jumala tietää, että niin pian kuin te syötte siitä, teidän silmänne 
avautuvat ja teistä tulee Jumalan kaltaisia, niin että tiedätte kaiken,  
sekä hyvän että pahan." 

 
Saatana on valheen mestari. Se on voitettavissa 
vain Jumalan sanalla Jeesuksen Kristuksen, meidän 
Herramme ja Vapahtajamme kautta.

Jumala salli saatanan kiusata Jeesusta. Jeesuskaan ei 
käynyt neuvottelemaan sen kanssa oman 
ymmärryksensä varassa, vaan vastasi kiusaajalle 
Raamatun sanalla.

Mekin kestämme kiusauksissa vain vetoamalla 
Jumalan kirjoitettuun sanaan, Raamattuun. Oma 
viisautemme on koin syömä ja lahottajabakteerien 
mädättämä. Se ei kykene vastustamaan saatanan 
houkutellessa meitä Aatamin ja Eevan tavoin.

Monasti me lankeamme, mutta Jeesus nostaa meidät 
jälleen pystyyn. Vähitellen opimme karttamaan 
sielunvihollisen juonia ja kasvamme uskossa. Jeesus kuluttaa meistä pois 
ylpeyttämme, joka on omavoimaisuutta.

Jeesus kasvattaa meissä kärsivällisyyttä. Se auttaa meitä odottamaan Jeesuksen 
työn etenemistä meissä. Kärsivällisyys kasvaa monesti vain kärsimysten kautta, 
mutta sen palkka on suuri. Kärsivällisyyden kanssa meissä syntyy aitoa nöyryyttä, 
joka on kiitollisuuden läheinen sukulainen.

Tämä kaikki yhdessä synnyttää meissä levollista uskon kuuliaisuutta Jeesusta 
kohtaan, ja voimme yhtyä Raamatun sanoihin: ” Ei mikään luotu voi meitä erottaa 
Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” 
Room. 8: 39.
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Teksti Jaakobin kirje 1: 12
Autuas se, joka koettelemuksessa kestää. Sen kestettyään hän on saava 
voitonseppeleeksi elämän. Jumala on sen luvannut niille, jotka häntä 
rakastavat. 

Yksin Jeesus kesti koetuksessa, kiusauksessa. Jumala salli 
saatanan koetella häntä, viatonta. Koska Jeesus on Jumalan 
Poika, hän kesti kuuliaisena Isänsä, ja meidän Isämme, tahdolle 
ja suostui kuolemaan syntiemme sovitukseksi.

Jeesus on suuri kiusausten voittaja meidän puolestamme. Hänen tiensä on myös 
meidän tiemme, vaikka olemme heikkoja pelastettuinakin. Silti meidän täytyy elää 
hänen ominaan tässä maailmassa, vaikka emme enää ole tämän maailman lapsia. 

Emme voi paeta maailmaa, ja vaikka pakenisimme erämaahan, emme pääse 
karkuun omaa mieltämme emmekä sydäntämme. Yksinäisyydessäkin voimme 
joutua kiusaukseen.

Saatanan tahto on lankeemus ja luopumus uskosta Jeesukseen. Jeesuksen tahto on 
kasvattaa meissä luottamus häneen niin suureksi, ettemme luovu missään 
tilanteesta hänen lapseudestaan.

Siksi apostoli Paavali voi kirjoittaa näin:

” Me riemuitsemme jopa ahdingosta, sillä tiedämme, että ahdinko saa aikaan kestävyyttä,kestävyys auttaa 
selviytymään koetuksesta ja koetuksesta selviytyminen antaa toivoa. Eikä toivo ole turha, sillä Jumala on 
vuodattanut rakkautensa meidän sydämiimme antamalla meille Pyhän Hengen. Meistä ei ollut itseämme 
auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti.” Room.5: 3- 6.

Yhä syvempi kiinittyminen Jeesuksen ja Isän rakkauteen ja kasvaminen hänen 
tuntemisessaan on meille paras lääke kiusausten kestämiseksi ja uskon säilymiseksi 
meissä.

Näin me niin helposti monella tavalla lankeavat Jumalan lapset saamme pysyvän 
turvan Jeesuksen Kristuksen mittaamattoman armon yhä suuremmassa 
tuntemisessa, ja saamme armon ohjata siihen muitakin Jumalan armoa kaipaavia.



Saarna 15.2. 2008 pe

Teksti Jaakobin kirje 1: 13 - 14
Älköön kukaan kiusauksiin jouduttuaan ajatelko, että kiusaus tulee 
Jumalalta. Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän itse kiusaa 
ketään.
Jokaista kiusaa hänen oma himonsa; se häntä vetää ja houkuttelee. 

Joku näkee kadun varressa  lukitsemattoman 
polkupyörän. Äkkiä mieleen iskee kiusaus ” vähän 
lainata ” pyörää ja pian se on kiusaukseen 
langenneen poljettavana.

Sitten tapahtuu että sama henkilö uudestisyntyy, 
tulee uskoon kohdattuaan Jeesuksen. Pyhä Henki 
on tullut asumaan hänen uuteen sydämeensä ja 
muistuttaa varasta viedystä polkupyörästä. 

Pyhän Hengen nuhde heränneessä omassatunnossa saa varkaan tunnustamaan 
rikoksensa ja palauttamaan pyörän. Olo on helpottunut ja iloinen. Taakka on poissa 
tunnolta kun varkaus on nyt tunnustettu Jumalalle ja selvitetty ihmisten kesken.

Se jonka heikkouksiin kuuluu kiusaus varastaa, saattaa uskovanakin joutua 
kohtaamaan tämän kiusauksen. Nyt hänen rinnallaan on kuitenkin häntä 
voimakkaampi tuki, Jumalan Poika Jeesus Kristus. Taisteluun kiusausta vastaan ei 
tarvitse lähteä yksin. 

Vanha sanonta kuuluu: ” Et voi estää lintua lentämästä pääsi yli, mutta voit estää 
sitä tekemästä pesäänsä pääsi päälle. ”

Jeesus on kiusatun paras tuki ja ystävä.
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