
Päivän saarna 1.6. 2008 Su

Teksti Psalmi 18: 17- 20, 26- 29
Korkeudestaan hän ojensi kätensä ja tarttui minuun, hän veti minut ylös syvistä vesistä. 
Hän vapautti minut vihollisteni väkevistä käsistä, vihamiehistäni, jotka olivat minua 
vahvemmat.
He kävivät kimppuuni onnettomuuteni hetkellä, mutta tuekseni tuli Herra.
Hän avasi minulle tien ja päästi minut vapauteen, sillä hän oli mieltynyt minuun. - - -

Oletko koskaan ollut hukkumaisillasi? Jos olet, muistat sen varmasti lopun ikääsi. Miten 
avuton siinä tilanteessa onkaan. Ei ole mistään mistä ottaa kiinni. Vesi tulvii suuhusi ja 
seiraimiisi ollessasi vajoamassa pinnan alle.
Psalminkirjoittajan kuvaus on osuva hänen kertoessaan tilanteesta johon hän joutui  
äkkiarvaamatta. Vihamiehet, jotka olivat häntä voimakkaammat, karkasivat hänen 
kimppuunsa yllättäen.
Herra tuli kuitenkin hänen avukseeen ja päästi kuningas Daavidin vapaaksi hänen tuhoaan 
tahtovien käsistä, sillä Daavid oli Jumalalle rakas ja kallis. Raamatussa sanotaan että 
Jumala oli mieltynyt häneen.
No entä minä? Voinko minäkin odottaa Jumalalta apua kun joudun vastaavaan 
tilanteeseen? Miten Jumala voisi olla mieltynyt minuun?
Usko hyvä veli ja sisar, usko toki että Jumala on mieltynyt juuri sinuunkin. Kuolihan hänen 
Poikansa Jeesus ristillä, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Sinä olet  
juuri tuo yksi. 
Jätä itsesi ja elämäsi Jeesuksen käsiin, niin sinulla ei ole mitään hätää. Se on 
yksinkertaista. Sano mielessäsi vain: ”Jeesus, auta minua” Hän kuulee sinua ja ottaa asiasi  
ajaakseen. 
Jeesus sanoo sinulle vielä: ”Älä pelkää, sinä olet minun rakas poikani ja tyttäreni, joka on 
ostettu omakseni Karitsan, Poikani Jeesuksen verellä. Sinä olet minun ikuisesti.”



Päivän saarna 2.6. 2008 ma

Teksti:Psalmi 95:7
Hän on meidän Jumalamme ja me hänen laitumensa lampaat, joita hänen kätensä kaitsee.

Lammas on yllättävän hyvä tunnistamaan lajitovereitaan. On 
tutkittu, että se kykenee yksilöimään pelkästään naaman perusteella 
50- 60 muuta lammasta.
Ennakkoluulot Jeesuksen laumaan kuulumisesta voivat osoittautua 
vääräksi. Et tiedä millaista on olla lammas Jeesuksen laumassa, ellet 
itse kokeile sitä.
Jeesus lupaa kaita lampaitaan. Se merkitsee Jeesuksen viisasta 
ohjausta ja varjelusta elämäsi yllä. Kai se kelpaa sinulle, vai kuljetko 
mieluummin omia teitäsi omassa varassasi?
Muistathan, että Jeesus rakastaa sinua! Hänen laumassaan olet joka 
sekunti hänen taivaallisen rakkautensa lämmössä. Et ole myöskään 
yksin. Kanssasi on Jeesus, ja joukko veljiä ja sisaria, jotka usko 
yhdistää sinuun.



Päivän saarna 3.6. 2008 ti

Teksti Psalmi 95:7-8
Kuulkaa tänä päivänä, mitä hän sanoo: ”Älkää paaduttako sydäntänne.”

Paatumus vaarallinen tila. Se on korviensa sulkemista 
yhä uudelleen Jumalan rakastavalta kutsulta ja 
puhuttelulta. Herra varjelkoon sinut ja minut koskaan 
paatumasta, sillä paatunut sydän ei enää tiedä minne 
on menossa.
Siksi sanon sinulle ja itselleni: ” Älkäämme antako 
minkään synnin paaduttaa itseämme, vaan pitäkäämme 
tilivälit Jumalan kanssa lyhyenä. 
Tahdon sanoa sinulle, ettei ole sellaista asiaa, jota 
emme voisi kertoa Jeesukselle, suurelle Armahtajalle.  
Hän antaa luokseen tulevalle kaikki synnit anteeksi ja parantaa rakkaudellaan kaikki haavamme.
Jeesuksen luona sydämen katkera syytös otetaan pois, omatunto rauhoittuu ja sydämessä alkaa 
kummuta toivo ja kiitos.



Päivän saarna 4.6. 2008 ke

Teksti Sakaria 1:4

”Palatkaa vääriltä teiltänne ja lakatkaa tekemästä pahaa!' ”

Miksi on sanottu, että kun syntinen herää, niin hän ensin suuttuu, 
ja vasta sitten muuttuu?
Olemme silloin kuin pahan tehneet pojankoltiaiset tai tytönviikarit, 
joiden teot paljastuvat, ja väärä rauha, joka on ollut piilotetun synnin 
peitteenä, murenee.
Ei ole mukavaa todeta olevansa parannuksen tarpeessa. Silti se on 
elämän ensimmäinen merkki, sillä vain sellainen piilevä sairaus 
voidaan parantaa, joka ensin huomataan.
Jumalan herättämä on hyvällä paikalla. Hän on matkalla sielun 
lääkärin, Jeesuksen hoitoon. Jeesuksen ihmeellinen armo ja rakkaus 
hoitavat herätetyn tuoreeks ja terveeks.
Pian Jumalan herättämä pääsee iloitsemaan hyvästä omastatunnosta ja Jeesuksen kaikesta 
huolenpidosta. Jeesus ei jätä kesken aloittamaansa työtä.



Päivän saarna 5.6. 2008 to

Teksti : 1. Korinttolaiskirje 1: 27-28

Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä 
maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. 

Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala 
valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin.

Jumalan valinta menee eri kaavan mukaan kuin idolseissa 
tai eduskuntavaaleissa. Ei auta vaikka kehuisi itseään kuinka. 
Jumala on tehnyt valintansa taivaallisten kriteerien mukaan.
Ne osoittautuvat inhimillisimmiksi valintaperusteiksi, sillä nyt 
nostetaan esiin heidät, jotka muut tahtoisivat unohtaa. 
Heikoimmat, avuttomimmat, pienimmät, halveksituimmat, ovat 
Jumalan idolskisassa etusijalla.
Kisastahan ei tässä olekaan kysymys, vaan armollisen 
oikeudenmukaisuuden ja oikeudenmukaisen armon toteutumisesta. Jumala asettaa armossaan kaikki 
ihmiset samalle lähtöviivalle.
Ratkaisevaa ei ole inhimillinen viisaus, äly, varallisuus tai asema yhteiskunnassa. Ratkaisevaa 
Jumalan valituksi tulemisessa on ihmisyys. Jokaisella ihmiskuntaan kuuluvalla on yhtäläinen oikeus 
ja mahdollisuus sanoa Jumalalle: ” Valitse minut, kuolihan Jeesus minunkin syntieni sovitukseksi!”



Päivän saarna 6.6. 2008 pe

Teksti 1.Korinttilaiskirje 1: 30
Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. Hänet Jumala on antanut 
meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi.

Jos huomaat itsestäsi, ettet onnistu tulemaan 
paremmaksi vaikka haluaisit, niin Jeesus on sinua 
varten. Jos havaitset, että aina vaan mokaat samoissa 
asioissa etkä tule sen pyhemmäksi, niin Jeesus on 
sinua varten. Jos koet olevasi aivan totaalisesti 
kelvoton ja hylätty, niin Jeesus on sinua varten. Jos 
koet olevasi ikuinen kakkonen tai kolmonen, niin 
Jeesus on sinua varten.
Jeesus on sinulle kaikki se, mitä vailla sinä olet. 
Jeesus on sinulle kaikki mitä sinulta puuttuu. Elämä 
hänessä on elämää hänen totaalisen armonsa varassa. Se on elämää, jossa vastaväitteemme: ” ei 
musta koskaan mitään kunnollista tuu! ” vaimenee vaimenemistaan, kunnes ymmärrämme 
pelastuksen ja Jeesuksen ystävyyden olevan 110% lahjaa joka päivä ja joka hetki.
On niin kuin Paavali kirjoittaa: ”Jumalan vaikutusta on se, mitä te Kristuksessa Jeesuksessa olette. 
Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi.” 



Päivän saarna 7.6. 2008 la

Teksti Luukkaan evankeliumi 19: 10
”Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan."

Maanjäristyksen raunoista löytyi vielä yksi ihminen elossa! 
Merelle kadonneet löydettiin! Tunturille eksyneet hiihtäjät on 
löydetty!
Tämänkaltaisia uutisotsikkoja näkee medioissa aina joskus. 
Harvemmin otsikot mainitsevat että Jeesus on löytänyt kadonneen 
ja tuonut hänet takaisin kotiin. Joskus kuitenkin kerrotaan jonkun 
julkkiksen uskoontulosta. Se onkin suuri uutisaihe, eikä vain 
julkisuuden henkilöitten kohdalla, vaan jokaisen Jeesuksen 
löytämän ja pelastaman kohdalla.
Pelastuuhan tämä ihminen kaikkein suurimmasta vaarasta, kadotukseen joutumisen vaarasta. Tästä 
vaarasta Jeesus haluaa pelastaa jokaisen maan pintaa tallaavan ihmislapsen. 
Ei ole ihmstä, jota Jeesus ei etsisi rakastavin katsein, huutaen äänensä käheäksi ja odottaen 
kadonneen vastaavan kutsuun. Juuri sinä olet Jumalalle niin kallis, että hän haluaa löytää sinut, 
antaakseen sinulle lahjaksi itsensä ja ystävyytensä. Onhan hän kuollut sinunkin syntiesi sovitukseksi. 
Ethän epäile olevasi niin huono, ettet kelpaa Jeesukselle? Jos epäilet, niin muista mitä hän itse on 
sanonut: ”Juuri sitä, mikä on kadonnut, Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan."



Päivän saarna 8.6. 2008 su

Teksti Psalmi 32: 1-2, 5-8
Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani. Minä sanoin: 
"Tunnustan syntini Herralle." Sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni 
taakan.
Rukoilkoot kaikki palvelijasi sinua hädän hetkellä. Vaikka suuret vedet tulvisivat, ne 
eivät heihin ulotu.
Sinä olet minulle turvapaikka, sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot 
kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat.
"Minä opetan sinua", sanoo Herra, "minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon 
sinua, katseeni seuraa askeleitasi."

Älä koskaan usko väitettä, että kaikki toivo on menetetty. 
Aina on toivoa, koska Jeesus elää, ja hänen armonsa on 
pohjaton. 

Jeesus valmisti uuden alkamisen mahdollisuuden juuri 
sinuakin varten. Saat aloittaa alusta aina uudelleen. Jos toista 
väität, et vielä ymmärrä mitä ääretön armo tarkoittaa. 

Meidän heikko ihmisyytemme, tai luja, myötäsyntyinen 
armottomuutemme ja ylpeytemme asettavat esteitä 
Jeesuksen armon uskomiselle ja omistamiselle.

Jospa et enää yrittäisi ymmärtää Jumalan ja hänen 
rakkautensa suuruutta, vaan yksinkertaisesti luovuttaisit 
itsesi, taakkasi ja epäonnistumisesi hänelle. 

Hätääntyneen hukkuvan omat ponnistelut estävät auttajia lähestymästä häntä. Hän 
vetäisi auttajansa kanssaan syvyyteen. Vasta kun hän lakkaa ponnistelemasta, 
häneen voidaan tarttua.

Suhteessa Jumalaan sinun oma ponnistelusi estää sinua huomaamasta, että hänen 
Poikansa Jeesuksen armo on valmiina kannattelemaan sinua ja kaikkia elämäsi 
asioita.

Älä siis pelkää. Luota Vapahtajaan. Hän on Auttajasi.
Rakas Jeesus. Sinä olet aina valmis armahtamaan meitä. Muistuta meitä, että 
olemme yhtä valmiita antamaan anteeksi katuville kanssaihmisillemme. Herra, 
näytä meille tie sovintoon. 



Saarna 9.6. 2008 ma

Psalmi 25:6
Herra, sinä olet laupias, muista minua, osoita ikiaikaista hyvyyttäsi.
Muista laupeuttasi, Herra, ja armoasi, sillä ne ovat olleet hamasta 
iankaikkisuudesta. (vuoden 1938 käännös)

Talon rakentaminen aloitetaan perustuksista. 
Jokainen ymmärtää niiden kestävyyden olevan ratkaisevan 
tärkeää koko rakennuksen tulevaisuudelle.

Elämämme talon perustukset eivät voi olla muualla kuin 
Jumalan armossa. Muu perustus tuskin kestää.
Jumalan armo ja laupeus ovat olleet olemassa jo 
iankaikkisuudesta alkaen. Jumala on siis jo etukäteen 
päättänyt olla armollinen meitä kohtaan.

Kun Jeesus Kristus syntyi, eli, kuoli ja nousi kuolleista, niin 
silloin Jumalan armo tuli näkyvästi ja selkeästi esiin. 
Jumalan armon perustuksena on Jeesuksen täydellinen uhri ristillä. Se riittää 
jokaisen elämän perustaksi. 

Armoperustus on ainut tosi perusta elämälle, sillä se kestää kuolemassakin.
Herra, kiitos, että saamme rakentaa elämämme kestävälle perustalle, sinun 
äärettömän suuren armosi varaan, joka kestää vaikeuksissa ja 
epäonnistumisissakin. 



Päivän saarna 10.6. 2008 ti

Psalmi 119:94
Minä kuulun sinulle. Pelasta minut! Sinun säädöstesi mukaan minä tahdon elää.

Avaimilla on ainakin meidän kotona taipumus 
silloin tällöin kadota. Silloin rukoilemme että Jeesus 
antaisi niiden löytyä, ja niin tapahtuu!

Sinä Jumalalle kuuluva Jeesuksen pelastama, 
sinulla on oikeus kääntyä kaikissa asioissasi 
Vapahtajan ja hyvän taivaan Isän puoleen. 

Ei ole niin pientä eikä niin suurta asiaa etteikö se 
kiinnostaisi Jumalaa. Hänen tahtonsa on auttaa lapsiaan joka päivä kaikissa 
tilanteissa.

Anna Jumalan armon kannatella sinua ja elämääsi tänäänkin. Lepää hänen 
armossaan ja tuntemisessaan, niin mielesi rauhoittuu ja sydämessäsi iloitsee.

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 jaotusta. 
 



Päivän saarna 11.6. 2008 ke

 

Teksti Psalmi 119:176
Minä olen kuin eksynyt lammas. Etsi minut! Sinun käskyjäsi minä en unohda.
 
 

 
 
 
 

Sinä Jeesuksen oma, jos olet joutunut eksyksiin, niin olet silti yhä hänen 
omansa. Saat pyytää suurelta lammasten Paimenelta: ” Etsi minut! ” 

Paimenen tehtävä on etsiä eksynyt lammas, sinut, ja tuoda sinut takaisin 
laumaansa, jossa olet turvassa. Olethan hänen omansa etkä ole hylännyt 
Jeesuksen käskyjä: luottaa häneen ja rakastaa toisiamme niin kuin hän on hän on 
meitä käskenyt.

Olet vain joutunut eksyksiin, niin kuin lampaalle välillä käy. Luota Jeesukseen, 
lepää koko painollasi yksin hänen varassaan. 

Omavoimaisuus on yksi suuri syy eksymisiin. Lepo Jeesuksen varassa suojaa sinua 
kaikelta pahalta.Omassa varassan Jeesuksen omatkin karauttavat eksyksiin alta 
aikayksikön, mutta hyvä Paimen on jo paikalla. 

Jeesus on Paimenesi, nyt ja aina!



Päivän saarna 12.6. 2008 to

Teksti Jesaja 61:11
Ja niin kuin maa työntää versoa, niin kuin puutarha saa kylvetyn siemenen 
kasvamaan, niin Herra, minun Jumalani, saa vanhurskauden versomaan, ja ylistys 
kohoaa kaikkien kansojen kuultavaksi.

Sinä Jumalan lapsi. Miksi murehdit tästä ja 
siitä ja tuosta? Luota Herraan! Sen minkä hän 
on kerran luvannut, sen hän myös toteuttaa 
uskollisesti. Sinulla ei ole hätää, vaikka nyt 
hätäilet.

Jumalalle on suunnattoman tärkeää että 
hänen lapsillaan on hyvä olla. Myös sinun 
tilanteesi on tarkasti hänen tiedossaan. Myös 
sinun elämässäsi versoaa kaikkinainen hyvyys. 

Malta odottaa kärsivällisesti Jumalan sanan itämistä ja kasvun versoamista!
Tämä kasvu tapahtuu armosta, ei ansiosta. Siksi se on niin varmaa. Kasvun 
takuuna on Jeesuksen uhriveri, joka on liittänyt sinut ikuisesti liittoon Jumalan 
kanssa. Tämä liitto on armoliitto. Siksi se on ikuinen ja kestävä.

Sinulla on täysi lupa ja oikeus kutsua Jumalaa taivaalliseksi Isäksesi. Perusta koko 
elämäsi ja tulevaisuutesi tämän suhteen varaan. 

Miksi nojautuisit omaan ymmärrykseesi, kun käytettävissäsi on maailman rajat 
äärettömästi ylittävä Jumalan viisaus, armo ja rakkaus. Lepää, luota ja iloitse 
osastasi Jumalan lapsena hänen valtakunnassaan! Elä ja kulje pyytäen päivittäin 
hänen johdatustaan. 



Päivän saarna 13.6.2008 pe

Teksti Luukkaan evankeliumi 15: 22-24

”  Hakekaa joutuin parhaat vaatteet ja pukekaa hänet niihin, pankaa hänelle sormus   
sormeen ja kengät jalkaan.
Tuokaa syöttövasikka ja teurastakaa se. Nyt syödään ja vietetään ilojuhlaa!
Minun poikani oli kuollut mutta heräsi eloon, hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on 
löytynyt.” - - -

Eilen kerjäläinen, tänään arvostetun 
liikemiehen juhlittu poika, paluumuuttaja, jolle 
elämän ovet ovat avoinna. 

Vielä hetki sitten hän oli haiseva ja likainen, 
ryysyissä kulkeva dyykkari, jota oli vaikea katsella, 
mutta Isän syli muutti valapaton 
kunniakansalaiseksi.

Taivaan Isän armahtava syli kaiken muuttaa voi, aivan kaiken, jopa herättää 
kuolleen eloon!

Miten käsittämätön ihme, miten mittaamaton armo, miten ikuinen uusi kunnia ja 
lahjaksi saatu elämä.

Nyt on syytä ylistää kerjäläisen, kaikkensa hummaamisessa menettäneen 
armollista onnea, kun hän sai armon nöyrtyä ajattelemaan Isän luo palaamista ja 
rohkeuden tehdä niin! 

Rakastavan Isän kutsu kantautui isänsä hylänneen lapsen sydämeen ja sulatti 
sieltä jään, kaiken ylimielisyyden, ylpeyden, vihan ja katkeruuden.

Tämä on mahdollista tänäänkin, sillä taivaan Isä rakastaa yhä jokaista karannutta 
ja kadonnutta lastaan ja kutsuu tätä hiljaisesti mutta totisesti takaisin luokseen, 
jotta saisi armahtaa hänet.

Rukoillaan siksi täynnä toivoa kaikkien Isän kodista karanneiden ja kadonneiden 
puolesta!



Päivän saarna 14.6. 2008 la

Teksti Roomalaiskirje 4:3
"Abraham uskoi Jumalan lupaukseen, ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi."

Aprillipäivänä on lupa laskea lööperiä ja nauraa mehevästi jos aprillattu 
menee vipuun eli uskoo höynäyksen. Sitten sanotaan perään että aprillia!

Abraham ei todellakaan tullut aprillatuksi uskoessaan Jumalaan tämän luvatessa 
tälle mahdottomia. Jumala näet sanoi Aabrahamille pelkän uskomisen riittävän 
siihen, että tästä sukukypsyyden vanhuuden vuoksi menettäneestä miehestä ja 
hänen vanhasta vaimostaan tulisi monien kansojen isä.

Jostain syystä Aabraham ei lainkaan epäillyt Jumalan lupausta, ja niin lupaus sitten 
ajallaan toteutui. Samalla kävi toteen se, että Jumala otti Aabrahamin jäseneksi 
omaan perheensä, vain siksi että tämä heittäytyi koko painollaan Jumalan ja hänen 
lupaustensa varaan.

Samalla tavalla pelkkä usko, luottamus Jumalan lupaukseen Jeesuksesta syntien 
sovittajana pelastaa jokaisen, joka uskoo Jeesukseen, myös sinut.

Ilman Kristusta ja luottamusta häneen menetetään kaikki. Pelkkä usko ja 
luottaminen siihen, että Jeesus on Jumalan Poika, tuo mukaanaan koko 
pelastuksen kaikkine rikkauksineen sinulle ja minulle.

Usko ja Jumalan armo Kristuksessa kuuluvat yhteen.



Päivän saarna 15.6. 2008 su

 
Teksti Johanneksen evankeliumi 8: 2-11

Varhain aamulla hän tuli taas temppeliin. Hänen luokseen kerääntyi ihmisiä suurin 
joukoin, ja hän istuutui ja opetti heitä. 
Kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset paikalle naisen, joka oli joutunut 
kiinni aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen eteen
ja sanoivat: "Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet tavattiin itse teossa.
Mooses on laissa antanut meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä. Mitä sinä 
sanot?" 
He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen koetukselle ja saadakseen sitten aiheen 
syyttää häntä. Mutta Jeesus kumartui ja kirjoitti sormellaan maahan.
Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän suoristautui ja sanoi: "Se teistä, joka ei  
ole tehnyt syntiä, heittäköön ensimmäisen kiven." - - - -

Kuolemantuomio on vieläkin yleinen rikollisten 
rangaistusmuoto. 

Tappaa voi myös henkisesti, hylkäämällä toinen ja eristämällä 
hänet rakkaistaan.Tappaa voi arvostelemalla, syyttämisellä, 
vinoilemisella.

Toisen voi saada sisäisesti hengiltä julistamalla tälle 
häpeätuomio, lyömällä yhteisön edessä leima toisen otsaan. 
Toisen voi murhata henkisesti mitätöimällä hänet: sinusta ei 
voi koskaan tulla yhtään mitään.

Miten minä kohtelen ja miten sinä kohtelet syytetyn penkille joutunutta? Entä 
emme kai ole saattamassa sinne ketään? Rikosta seuraa rangaistus, mutta ihmisinä 
ja kristittyinä me tiedämme Jumalan armon ylittävän kaikki rajat. Se tuo toivon 
oikeudenmukaisesti tuomitullekin.

Olemme itse kipeän tietoisia armahdetuksi tulemisen välttämättömyydestä omassa 
elämässämme. Ilman armoa ei meillä ole toivoa. Miksi emme antaisi samaa toivoa 
hänelle, joka totisesti on sen tarpeessa?

Jumalan tahto on armahtaa synnitekijä Poikansa Jeesuksen sovintoveren tähden ja 
antaa hänelle uusi mahdollisuus. Olemmehan samaa mieltä?
 

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan  Sanan Aika 2008 jaotusta 
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