
Päivän saarna 16.10. 2008

Teksti: Psalmi 46: 5- 6
Virta ja kaikki sen haarat ilahduttavat Jumalan kaupunkia, Korkeimman pyhiä 
asuinsijoja. Jumala on kaupunkinsa keskellä, kaupunki ei järky.

Viime kesän jälkeen on kohdattu ennennäkemätön 
maailmanlaaja rahoituskriisi, jonka vaikutuksista ei 
kukaan ihminen osaa sanoa vielä mitään varmaa. Se 
tiedetään että valtiot ovat tukemassa pankkeja reilusti 
yli 1000 miljardilla eurolla.

Tuhannet ja miljoonat ihmiset menettävät ja ovat 
menettäneet omaisuuksia. Monet maat ovat joutuneet 
suureen ahdinkoon kansalaisten köyhdyttyä ja liike-
elämän kärsittyä pahoja takaiskuja.

Valtiota on huudettu apuun ja se näyttää olevan ainut 
pelastaja tässä tilanteessa, vaikka sekään ei ole vielä 
varmaa. Onpa joissain maissa rukoiltu Jumalaa 
auttamaan ulos talouden umpikujasta.

Se onkin viisainta mitä yksittäinen ihminen ja kansa voi ahdingon tullessa tehdä. 
Jumala on elävä ja kaikkivaltias ja hän rakastaa jokaista meistä, niin pientä kuin 
suurta. 

Ahneuden ja vastuuttomuuden synnit ovat tuoneet ahdistuksen keskellemme. 
Niiden takana on vielä paljon muuta, ja siksi onnettomuuden on sallittu tulla 
yllemme. Jokaisen on vakavasti kysyttävä peilin edessä: mikä on ollut minun 
jumalani? Minne olen ollut menossa?

Jumala lähetti Jeesuksen että saisimme syntimme anteeksi ja pääsisimme 
taivaaseen. Elämän suunnan tarkistamisesta alkaa uusi elämä. Alkaa uusi vaihe 
historiassa. Lavea, kadotukseen vievä tie on vaihtunut tieksi taivaaseen.

 Näin ahdistuksesta versoo siunaus, joka on suunnattomasti suurempi kuin koetut 
menetykset. Kun Jumala on kaupungin keskellä, se ei järky. 

Rakas Jeesus, anna meidän muistaa että sinulla on kaikki valta taivaassa ja maan 
päällä ja että sinä haluat auttaa meitä!



Päivän saarna 17.10. 2008 pe

Teksti Jeremia 15: 19
Jos muutat mielesi, minä otan sinut jälleen palvelukseeni. Jos et puhu joutavia, 
vaan puhut niin kuin puhua tulee, saat jälleen olla minun suunani. 

Lupaus on helppo antaa mutta vaikea pitää. 
Aika koettelee annetun lupauksen. 
Myös Jumalan asialla ollessamme saatamme 
häpeäksemme huomata tehneemme usein vastoin 
ihanteitamme.

Tarkoitus oli puhua, mutta vaiettiin. Tarkoitus oli 
tehdä mutta väistyttiin. Tarkoitus oli sanoa suoraan 
miten asia on, mutta pelättiin. Sum liirum sum laarum lallattaa kieli pieni.

Sen kuuli Isä Jumala ja antoi lapsensa sydämeen levottomuuden ja ahdistuksen. 
Rauhaa ei tule ennen kuin suu ja jalat suostuvat jälleen olemaan Jumalan asialla 
niin kuin pitääkin. Jumala kutsuu ja sanoo: ”Jos muutat mielesi, minä otan sinut 
jälleen palvelukseeni!” 

Mitä minä teen? Aika rientää. Eilinen on kohta jäänyt vuoden päähän ja pian 
kymmenen vuotta on kadonnut ikuisuuden hämärään. Aikani kuluu loppuaan kohti.
Herra odottaa yhä vastaustani. Hän kutsuu ja sanoo:” Jos et puhu joutavia, vaan 
puhut niin kuin puhua tulee, saat jälleen olla minun suunani.”

Että vuotemme eivät kuluisi joutavuuksissa, tulee meidän pitää lyhyet tilivälit 
Jumalamme ja Isämme kanssa. Joka päivä saa hänen edessään tarkistaa 
turvallisesti suuntaa. Jokainen uusi päivä on armon päivä, puhdas ja valkoinen.

Tänään saan jälleen sanoa Jumalalleni: ” Isä, anna anteeksi. minä muutin jälleen 
kerran mieleni. Minä tahdon kulkea askeleissasi kokonaisvaltaisesti.”

On vaikea puhua Jumalan rakkaudesta vesittämättä sitä. On vaikea puhua synnistä 
tuomitsemasta ihmistä. On vaikea tietää mitä kullekin tulee sanoa että puhuisi niin 
kuin on oikein. Kuitenkin me kaikki tarvitsemme kukin vuorollamme niin lohdutusta 
kuin kehotustakin. 

Siksi on viisautta opetella kulkemaan jatkuvasti rukoillen Jumalalta ymmärrystä ja 
rakkautta niin, että lausuisi lähimmäisilleen Jumalan sanoja ja tekisi käsillään hänen 
tekojaan. Että sanoissa ja teoissa olisi mukana suola ja elämä.

Rakas taivaallinen Isä, tahdon jälleen tänään muuttaa mieleni niin, että sinä saat 
käyttää minua suunasi tahtosi mukaan. Anna minulle siihen sinun rauhasi, viisautesi 
ja rakkautesi. Poikasi Jeesuksen tähden.



Päivän saarna 18.10. 2008 la

Teksti: Roomalaiskirje 5:1
Kun nyt Jumala on tehnyt meidät, jotka uskomme, vanhurskaiksi, meillä on 
Herramme Jeesuksen Kristuksen ansiosta rauha Jumalan kanssa. 

Velan ottaja tietää joutuvansa maksamaan 
lainaamansa summan takaisin korkojen kera. Jos hänelle 
tulee maksuvaikeuksia, hän voi etsiä ratkaisua ongelmaan 
yhdessä velkaneuvojan kanssa. Monesti asiat alkavat näin 
selkiytyä ja kääntyä parempaan suuntaan.
J
umalan edessä jokainen meistä on velallinen. Syntimme muodostavat syntivelan. 
Sen eräpäivä on edessäpäin niin kaukana että meillä on taipumus unohtaa koko 
asia.

Kerran kuitenkin koittaa hetki, jolloin olemme tilillä velkojan, Jumalan edessä 
tekemisistämme ja laiminlyönneistämme. Millä maksamme Jumalalle 
lunastusmaksun jolla sovitamme velkamme? Emme millään omallamme.

Ainut ratkaisu tähän meitä jokaista koskevaan elintärkeään kysymykseen löytyy 
taivaallisen velkaneuvojan luota. Astuessamme Jeesuksen eteen hän muistuttaa 
meitä siitä mitä hänestä on kirjoitettuna Raamatussa. ” Hän pyyhki pois sen 
kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan, ja naulitsi ristille* .”

Turvautuessamme Jeesukseen syntiemme sovittajana hän kirjoittaa nimemme siltä 
istumalta elämän kirjaan ja pyyhkii pois kirjoistaan kaiken sen mikä on ollut ja 
tulee olemaan meitä vastaan.

Ymmärrämme tästä että syntivelasta vapautuminen on aivan oikeasti juridinen 
tapahtuma. Se että Jeesus on maksanut velkamme meidän puolestamme tekee 
armahduskirjan kirjoittamisesta mahdollisen. Meidän osamme on suostua 
henkilökohtaisesti sen laatimiseen.

Kun suostumme siihen, Jumalan rauha valtaa vähitellen mielemme ja 
olemuksemme. Enää ei ole tuomion pelkoa. Ei ole sydämen syytöstä, ei tunnon 
vaivaa, ei harmaata ahdistusta. 

Tiedämme ja tiedostamme sen, että meidän ja kaikkivaltiaan Jumalan välille on 
kirjoitettu iankaikkinen, kaiken kattava rauhansopimus.
 
* Koloss. 2:14



Päivän saarna 19.10. 2008 su

Teksti Matteuksen evankeliumi 18:15-22
Silloin Pietari tuli Jeesuksen luo ja sanoi: "Herra, jos veljeni yhä uudestaan tekee väärin 
minua kohtaan, niin kuinka monta kertaa minun on annettava hänelle anteeksi? Peräti 
seitsemän kertaako?" 
"Ei seitsemän, vaan seitsemänkymmentäseitsemän kertaa", vastasi Jeesus.

Täällä merellä on avaraa. Luulisi täällä 
olevan helppo unohtaa menneet ja helpompi 
antaa anteeksi kuin arjen joskus niin 
tikkuisessa menossa. Mutta ei se niin vaan 
mene.

Siintävä ulappa ei riitä häivyttämään 
menneitten päivien, ei vuosienkaan takaisia 
koettuja loukkauksia, ei ainakaan pysyvästi. 
Kokemus opettaa vanhojen jäynien palaavan 
ennen pitkää mieleen.

Tarvitaan ulkopuolinen komentosana 
lopettamaan päättymätön katkeransävyinen 
menneitten muistelu, joka tunkee läpi 
nykyisyyteenkin. Tarvitaan Kristuksen kuninkaallinen auktoriteetti muistuttamaan siitä, että on itse 
saanut anteeksi 77 kertaa ja huomenna uudelleen 77 kertaa.

Jumalan käsittämättömän suuri rakkaus lähestyy meitä poloisia ymmärtäen avuttomuutemme, 
uhmamme, kovat kokemuksemme. Jumala lupaa palkita sen joka kääntyy hänen puoleensa, siis 
sen että kiero ja kurja syntinen suostuu katsahtamaan Jumalan Jeesuksessa tarjoamaa armoa, 
riittää hänelle aiheeksi tulla auttamaan meitä. 

Se riittää Jumalalle siihen, että hän lähtee tuomaan suunnattoman, armahtavan rakkautensa 
sydämeemme, tekemään sinne pehmittävää työtään. Jumalalla on kiire ja käsittämättömän kova 
into päästä päästämään meidät kuormistamme, olivatpa ne mitä laatua tahansa.

Kun siis Jumalalla on kiire antaa meille joka päivä meidän syntimme anteeksi, niin miksi  
me hidastelisimme antaa toisillemme sydämestämme anteeksi niin usein kuin tarvitaan.

Rakas Jeesus, opeta meidät ymmärtämään miten suunnattoman suuri sinun armosi ja rakkautesi 
meitä kohtaan on. Auta meitä niin ettemme juuttuisi armahtamattomuutemme suohon, vaan 
antaisimme sinun vetää meidät sieltä pois anteeksiaamisen ja anteeksiantamisen  ihmeelliseen 
herkkupöytään, jonka sinä olet meille valmistanut jo ennen syntymäämme. Aamen.
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Teksti Sananlaskut 10:12
Viha ajaa ihmiset toisiaan vastaan, rakkaus peittää paljotkin rikkomukset.

Kuule kallis ystävä, onhan parempi rakastaa kuin 
vihata! Onhan ihanampaa antaa anteeksi kuin hautoa 
kaunaa ja kostoa!

Sallithan Jeesuksen rakkauden vallata tänäänkin sisimpäsi ja 
huuhtoa sieltä pois murheet, huolet ja taakat. Suuri 
taakkojen Kantaja on valmiina kantamaan tänäänkin 
kuormasi sinun kanssasi ja sinun puolestasi!

Kallis ystävä, uskothan että Jeesus rakastaa sinua tänäänkin, 
huolimatta siitä mitä itse itsessäsi ja elämässäsi näet! 

Muistathan, että Jeesuksen mahdollisuudet aina alkavat vasta 
siitä mihin omasi loppuvat! Anna Jeesuksen rakastaa sinusta pois vihan, 
murehtimisen ja katkeruuden! 

Anna Jeesuksen ihmeellisen, armollisen rakkauden peittää tänäänkin kaikki sinun 
itsesyytöksesi, heikon itsetuntosi kaiherruksen, taloushuolesi, syyllisyyden 
aavistuksen, ihmissuhteittesi ongelmat! 

Et pety kun niin jälleen teet, sillä Jeesuksen armolla ja rakkaudella sinua ja sinun 
perhettäsi ja läheisiäsi kohtaan ei ole määrää!

Rakas Jeesus, sinä tiedät miten avuttomia olemme. Me juutumme kaunan mutaan 
jo pienen pienestä tönäisystä. Me tuijotamme niin helposti itseemme ja toisiimme, 
emmekä osaa luottaa sinuun.

Rakas Jeesus, anna meille tänäänkin armosi, niin että uskallamme todella jättää 
itsemme ja elämämme sinun haltuusi ja lopettaa omavoimaisen elämämme 
kannattelemisen. 

Kanna sinä meitä ja kaikkia läheisiämme, myös heitä joiden kanssa on joskus 
vaikea tulla toimeen!
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Teksti Psalmi 133:1
Miten hyvä ja kaunis onkaan veljesten yhteinen, sopuisa elämä!

Miten hyvä ja kaunis onkaan veljesten 
yhteinen, sopuisa elämä! Onko se todellakin 
mahdollista? Ihmisvoimin ja viisauksin ei, 
mutta Jumalan voimasta ja hänen 
viisaudellaan kyllä.

Juuri siksi Jeesus kuoli ristillä että olisi 
mahdollisuus saada anteeksi ja antaa 
sydämestään anteeksi. Se joka nöyrtyy 
ottamaan vastaan Jeesuksen  voiman ja 
viisauden, huomaa ihmeen tapahtuvan.

Vanhat kaunat ja vihat ja katkeruudet alkavat menettää otettaan vähä vähältä. Veli 
ja ystävä ja sukulainen aletaan nähdä anteeksisaaneen ja anteeksiantavan 
silmälasien läpi. Syytökset ja tuomiomieli menettävät polttavan teränsä.

Tilalle Jeesus antaa ihmeellistä rakkauttaan ja sopuisuuttaan. Kun aikaa kuluu, 
entiset katkerat vihamiehet paiskaavat vilpittömästi kättä ja tekevät sovinnon. 
Seurakunnassa toisiaan kyräilevät huomaavat miten mukavia nuo torjutut ja 
tuhahdellen sivuutetut kristiveljet ja sisaret ovat. 

Suostutaan sovintoon ja eletään rauhassa.
Näin Jumalan armo tekee työtään siihen suostuvissa. Jumalan synnyttää 
rakkaudellisuutta yhä uudelleen.

Rakas Jeesus, anna meille nöyrä sydän suostua sinun puhuteltavaksesi kun 
sydämessämme on kaunaa jotakuta kohtaan. 

Anna meille armosi suostua antamaan anteeksi ja tekemään rauha hänen kanssaan 
sinun ristinkuolemasi ja sovintoveresi tähden. Varjele meidät ikuisesta vihasta!
 



Päivän saarna 22.10. 2008

1. Mooseksen kirja 13:14-15
Lootin erottua Abramista Herra sanoi Abramille: "Nosta silmäsi ja katsele tästä paikasta 
pohjoiseen, etelään, itään ja länteen,
sillä koko sen maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikiajoiksi.

Ikuisiksi ajoiksi! Siinä lupaus jota järkevä mies 
ja nainen heti kyynisesti epäilisi. Ihmisten 
maailmassa eläminen tekee väkisinkin kyyniseksi. 

Täällä on niin paljon tuhovoimia, jotka hetkessä 
panevat pienen ihmisen ja kokonaisten valtakuntien 
elämän uusiksi. Yhtenä viimeisimmistä 
kansainvälinen rahoituskriisi.

Abramin, myöhemmin Abrahamin, järkevyyttä ei ole 
syytä epäillä. Olihan hänelle kertynyt rikkautta: karjaa, kultaa ja hopeaa suuret määrät ja 
hän oli osannut pitää omistuksistaan kiinni.

Abramilla oli kuitenkin myös jotain sellaista, mikä monelta itseään järkevänä pitävältä 
ihmiseltä puuttuu. Hänellä oli järkähtämätön usko Jumalaan, taivaan ja maan Luojaan. 
Kun Jumala lupasi, niin mitä syytä Abramilla olisi ollut epäillä elävän Jumalan sanaa? 

Abram ei altistanut itseään kyynisyydelle, vaan hän pysyi uskollisena Jumalan antamalle 
tavalle tarkastella maailmaa ja elämää siinä. Tämä tarkastelutapa oli uskon todellisuus. 
Siinä nähdään näkymättömiin ja tuhansien vuosien päähän tulevaisuuteen.

Abram, joka uskonsa merkiksi sai uuden nimen Aabraham, Kansainpaljouksien Isä, ei 
uskonut turhaan. Vielä nyt , yli kolme tuhatta vuotta hänen aikansa jälkeen Israel, hänen 
jälkeläisistään koostuva kansa on olemassa ja asuu jälleen Jumalan heille lupaamassa 
maassa, niin kuin pyhässä kirjassa, Raamatussa on luvattu.

Jumalaan, joka on häneen turvansa panneen takuumies, ei tarvitse milloinkaan pettyä. 
Hän on elävä, hän on voimassaan kaikkivaltias, lupauksissaan uskollinen.

Sinulla, joka olet kastettu Jumalan omaksi hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen nimessä, 
on lupa sanoa Jumalalle: Isä! 

Tee niin! Puhele taivaalliselle Isällesi. Hän on sinulle sama uskollinen ja armahtava Jumala 
kuin Aabrahamille.
Sinäkin saat uskoa häneen koko sydämestäsi ja panna elämäsi koko toivon hänen 
varaansa. Et tule pettymään!

Jeesus, anna meidän ymmärtää, että sinä olet uskomme alkaja ja ylläpitäjä, ja että sinä 
mielelläsi annat uskon ymmärryksen Jumalaan jokaiselle, joka kääntyy puoleesi. 



Päivän saarna 23.10. 2008 to

Teksti 1.Mooseksen kirja 13:16
Minä teen sinun jälkeläisesi lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset: jos osaat ne 
laskea, osaat laskea jälkeläistesi määrän.

Lapsettomuus on kova kohtalo, josta tänäkin 
päivänä kärsii moni pariskunta. Sama osa oli tullut 
Abramin, joka myöhemmin sai Jumalalta nimen 
Abraham, ja hänen vaimonsa Saarain osaksi.

Jumala lupasi kuitenkin korjata asian ja antaa 
Abramille jälkeläisiä kuin maan tomuhiukkasia 
paljoudessaan. Näin on tapahtunut. Aabrahamista 
tuli kaikkien niiden isä, jotka tulisivat kuulumaan Israelin 12 sukukuntaan kautta 
aikojen. Samalla hänestä tuli uskonvanhurskauden perillinen, sillä Jumala luki 
Abrahamin luottamuksen hänen lupaukseensa Aabrahamille vanhurskaudeksi*. 

Sinä, kun luotat Jumalaan, joka lähetti meille Poikansa Jeesuksen vanhurskaudeksi, 
kuulut samaan Jumalan lasten perheeseen kuin Aabraham. Hänellä on lukematon 
määrä hengellisiä lapsia, joiden määrä kasvaa yhä uskon Jeesukseen levitessä 
kansojen keskuudessa.

Näin suuri on perhe, johon saamme Jumalan armosta kuulua. Näin uskollinen on 
Jumala, joka antoi lupauksensa Aabrahamille. Jumala on uskollinen lupauksessaan 
myös sinua kohtaan. 

Hän sanoo:” Minä olen sinun kanssasi kaikki päivät maailman loppuun saakka." 
Raamatun Jumalalle ovat kaikkein mahdottomimmat asiat mahdollisimpia! 

* 1. Moos.15:6
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Teksti: 1.Pietarinkirje 3:9
Älkää vastatko pahaan pahalla älkääkä herjaukseen herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Siihen 
teidät on kutsuttukin, jotta perisitte siunauksen.

Jos joku sulkee sinun mökkitiesi puilla tai kivenjärkäleillä, mitä teet? 
Tai jos näet jonkun viskelevän pyykkisi kuivausnarulta maahan, mitä teet? Tai 
jos näet tutun ihmisen jälleen kaatavan koulussa vettä pulpettiisi ja 
oppikirjasi kastuvat, niin miten silloin menettelet?

Jumalan neuvo Raamatussa on: ” Älä vastaa pahaan pahalla, vaan 
päinvastoin siunaa ilkeydentekijää. ” 

Luuletko toimenpiteistä kieltäytymisen ja siunaamisen auttavan? Entä 
oikeudenmukaisuus ja vahinkojen korvaaminen? Eikö syyllinen pidä saattaa 
vastaamaan teoistaan? 

Se on yksi malli toimia. Raamatussa Jumala kuitenkin neuvoo: ” Älä vastaa 
herjaukseen herjauksella, vaan siunaa kiusantekijää. Siihen sinut on 
kutsuttukin.”

Jumalan antama toimintamalli ottaa vakavasti Jumalan vaikutusmahdollisuudet vaikuttaa vaikeassa 
tilanteessa niin, että hänen siunauksensa toteutuu. Jumalan malli jättää pois rankaisun ja koston. Siinä 
jätetään vaikea asia ja ihminen Jumalan haltuun hänen siunaavan työnsä alle.

Silloin myös vastuu tilanteesta siirtyy Jumalalle itselleen, ja sinä pääset vapaaksi. On sittenkin parempi 
olla itse kohottamatta kättään lyöntiin ja sen sijaan siunata.

Silloin tiedät varmasti että itse kaikkivaltias Jumala on turvaamassa sinua ja elämääsi tässä tilanteessa.
Olet ehkä menettänyt jotain aineellista, mutta olet voittanut. Kiusaajan ilo on siinä että hän näkee 
kiusatun kiusaantuvan. Kun niin ei tapahdukaan, hän joutuu ymmälle. Kun hän näkee ilkeyteen 
vastattavan siunaamisella, hän ymmärtää olevansa Jumalan puhuttelussa.

Näin siunaaminen saattaa maailmaan Jumalan teon. Kiusaaja ymmärtää että häntä rakastetaan, että 
Jumala rakastaa häntä ja odottaa hänen lopettavan kiusaamisensa ja siirtyvän kiusaajien joukosta 
siunaajien joukkoon.

Näin siunaaminen pahaan pahalla vastaamisen sijasta murtaa surun ja pelon ja kovuuden maailman, ja 
tuo maailmaan Jumalan ihmeellisen teon. Siunaus synnyttää siunausta. 

Siunaus jää perinnöksi siunaajalle ja siunatulle Jumalan armon voimasta, joka on hänen Pojassaan 
Jeesuksessa Kristuksessa.

Rakas Jeesus, sinä tiedät miten pieniä ja heikkoja me olemme. Anna meille voimaa siunata 
pelkäämisen ja koston hautomisen sijasta. 

Anna meille uskallusta jättää itsemme ja myös häiritsijämme Jumalan siunaavan työn alle, ja luottaa 
sinuun. Aamen. 
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Matteuksen evankeliumi 18:18
Totisesti: kaikki, minkä te sidotte maan päällä, on sidottu taivaassa, ja kaikki, 
minkä te vapautatte maan päällä, on myös taivaassa vapautettu.

Jeesusta moitittiin jyrkästi siitä että hän julisti syntejä 
anteeksi kuin Jumala. Kuitenkin Jeesus antoi seuraajilleen saman 
vallan julistaa katuvalle synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja 
sovintoveressä.

Tämä ihmeellinen valta vapauttaa katuva syntinen synnin 
rangaistuksesta toteutuu jokaisessa jumalanpalveluksessa, 
jokaisessa ehtoollisen vietossa ja jokaisessa rippikeskustelussa 
jossa julistetaan synninpäästö.

Olemme syntisiä ja tarvitsemme joka päivä Kristuksen valmistamaa armoa ja 
anteeksiantamusta.

Jeesus antoi seurakunnalleen kuitenkin vallan myös pidättää synninpäästö 
sellaiselta uskonveljeltä tai – sisarelta, joka ei suostunut katumaan tekemäänsä 
syntiä useista kehotuksista huolimatta *.

Tämä ei suinkaan tarkoita hänen tuomitsemistaan! Sen sijaan tämä valta tarkoittaa 
hellävaraista, selvästi todetun asian esille ottamista ja kehottamista. 

Jos asianomainen on todistettavasti esimerkiksi varastanut seurakuntaperheeseen 
kuuluvalta rahasumman tai esineen eikä suostu tunnustamaan tekoaan ja 
palauttamaan varastamaansa, on asia syytä ottaa esille Jeesuksen antaman mallin 
mukaan, eikä viedä asiaa maalliseen tuomioistuimeen.

Ensimmäinen kehotus annetaan kahden kesken. Jos se saa syntiä tehneen 
katumaan, niin hyvä. Mutta jos tämä ei kadu, niin toinen kehotus annetaan yhden 
tai kahden todistajan läsnä ollessa*. 

Jos tämä ei kuuntele heitäkään niin asia tulee ilmoittaa seurakunnalle. Jos syntiä 
tekevä ei kuule seurakuntaakaan, niin häneen tulee suhtautua niin kuin täysin 
ulkopuoliseen ihmiseen*. 

Jeesus ottaa kysymyksen seurakunnan jäsenen synnissä elämisestä vakavasti. 
Tulihan hän kuolemaan juuri siksi että täällä tehdään syntiä. Katumaton synti on se 
mikä hukuttaa ihmisen kerran kadotukseen. Jeesus odottaa hänen seurakuntansa 



toimivan niin, että synnissä elävä uskonveli ja -sisar autettaisiin rakkaudellisesti 
toimien pois synnistä terveen elämän tielle. 

Tällä on tuskin tekemistä pikkusieluisen arvostelun ja itsensä loukatuksi kokemisen 
kanssa. Tällä periaatteella uskovat olisivat aina kiinni toistensa niskavilloissa. 

Kysymys ei ole pahan pahalla kostamisesta. Kysymys on todistetuista, selkeistä ja 
merkittävistä vääristä teoista, joita ei tahdota suostua katumaan eikä lopettamaan.
Kysymys on myös seurakunnan uskottavuudesta ja siitä mitä arvoja se tukee ja 
mitä ei.

Niin kuin tiedämme, nuhtelun kulttuuri voi mennä pahasti metsään. Mutta 
tiedämme senkin mitä seuraa siitä jos aletaan elää niin kuin siat vatukossa. 
Rakkaudellisuus ihmissuhteista häviää. Luottamus kanssakristittyihin menee tilalle 
tulee kyräily ja kylmyys ja kyynisyys.

Tällä hetkellä Suomen siionissa ei näy jalkapuita eikä muita häpeärangaistuksen 
välineitä. Ehkä niin on hyvä. Toisaalta häpeästä pitävät huolta kaikenlaiset 
roskalehdet ja juorut mässäillen ihmisten epäonnistumisilla ja hylätyksi tulmisella. 

Kuitenkin syvällä kristikansan sisimmässä elää syvä huoli 
siitä pahasta mitä yhteiskunnassa tapahtuu kiihtyvällä 
vauhdilla. Suuri osa siitä on saanut alkukipinänsä 
rakkaudellisen huolenpidon puutteesta, johon kuuluu myös 
terveitten rajojen asettaminen ja niistä kiinni pitäminen.

Juuri tätä meidän on kysyttävä: ” Miten Kristuksen rakkaus saa lämmittää 
seurakunnan sisäisen elämän niin että viesti rakastavasta ja anteeksiantavasta 
Jeesuksesta menee perille sitä kaipaavien sydämiin.

Rakas Jeesus, anna meidän ymmärtää rakkautesi. Anna meidän myös ymmärtää 
terveitten, suojelevien rajojen suunnaton merkitys.

* Matt. 18:15-20
 



Päivän saarna 26.10. 2008 su

Teksti Jeremia 29: 4-7
”Herra Sebaot, Israelin Jumala, sanoo kaikille pakkosiirtolaisille, jotka hän on siirtänyt 
Jerusalemista Babyloniaan:
Rakentakaa taloja ja asettukaa niihin asumaan! Istuttakaa puutarhoja ja nauttikaa 
niiden hedelmistä!
Ottakaa itsellenne vaimot, syntyköön teille poikia ja tyttäriä! Ottakaa pojillennekin 
vaimot ja naittakaa tyttärenne, että he saisivat poikia ja tyttäriä. Lisääntykää, älkää 
vähentykö!
Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen 
puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne”

Israel oli elänyt synnissä Jumalan toistuvista 
varoituksista huolimatta. Jumala oli rankaissut vihdoin 
kansaansa antamalla sen vihollisen valloitettavaksi ja 
siirrettäväksi pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan.

70 vuotta oli kuluva ennen kuin Jumala kuulisi kansan 
pyynnön päästä takaisin omaan maahansa. Jumala ei ollut 
silti hylännyt Israelia. Hän olisi heidän kanssaan 
pakkosiirtolaisuudessa ja pitäisi heistä hyvää huolta. Kun aika 
täyttyisi, he saisivat jälleen palata takaisin Israelin omaan 
maahan.

Jokainen Jeesuksen laumaan pelastettu on kuin pakkosiirtolainen. Hän elää 
keskellä maailmaa johon hän ei enää kuulu, ja kokee vierautta sen maallisen 
menon keskellä. Jumala on antanut uudestisyntyneelle lapselleen ikävän kotiin, 
uuteen isänmaahan taivaaseen. Vasta siellä ikävä helpottaa.

Silti katoavan maailman kuohujen keskellä Jumalan lapsi on täysin turvassa. 
Taivaallinen Isä huolehtii hänen asioistaan ja kehottaa tätä elämään pelotta ja 
rukoilemaan asuinpaikkakunnalleen menestystä ja toimimaan sen hyväksi. Sen 
menestys koituu myös Herran omien menestykseksi.

Rakas Jeesus, siunaa kotikaupunkiamme ja kotikuntaamme ja koko isänmaatamme 
Suomea. Anna menestys. Anna rauha ja jokapäiväinen leipä ja turvallinen 
huomispäivä. Anna sanasi saada kaikua edelleenkin vapaana vapaassa maassa. 
Aamen.



Päivän saarna 27. 10. 2008 ma

Teksti Jeremia 29: 11
Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon.

Rahoituskriisin synnyttämässä kurimuksessa 
kamppailevalle tai muunlaisten vaikeuksien painamalle on 
lohduttavaa kuulla, että on olemassa yksi taho, jolla on hyvä ja 
toimiva suunnitelma häntä varten.

Ahdistuksen keskellä saattaa tuntua mahdottomalta ajatella 
asioiden kääntyvän parempaan suuntaan, mutta silti 
kaikkivaltiaan Jumalan lupaus pitää: ” Minä annan teille 
tulevaisuuden ja toivon.”

Siinä missä ihmisen voimat ehtyvät ja mahdollisuudet tulevat loppuun kulutetuiksi, 
siinä vasta Jumalan mahdollisuudet alkavat. Ihmisen voimavarat ja resurssit ovat 
rajalliset, mutta Jumalan rajattomat. Ei hän olisi Jumala, jos hän ei voisi tehdä 
ihmeitä ilman määrää.

Suurenkaan ahdistuksen keskellä ei pidä menettää toivoaan, sillä on Jumala joka 
kuulee rukoukset ja vastaa niihin. Siitä hän on antanut vakuudeksi Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen. Jumalan avulle ei ole minkäänlaisia ehtoja.

Rakas Jeesus, älä anna elämän taakkojen viedä meitä ja läheisiämme tuhoon. 
Anna niiden johtaa meidät löytämään sinussa lepo ja lohdutus, kun näemme, että 
otat taakkamme kantaaksesi. Aamen.
 



Päivän saarna 28.10. 2008 ti

Teksti Psalmi 147:13
Hän vahvistaa sinun porttiesi salvat, hän siunaa ne, jotka asuvat keskelläsi. 

Moni suomalainen miettii miten selvitä tulevasta 
työpaikan mentyä alta tai lainanhoitokulujen 
kohottua kestämättömälle tasolle.

Pieni ihminen on avuton suurten taloudellisten 
voimien myllerryksessä. Häpeän tunnne ja jopa 
epätoivo käyvät mielessä tunnustetun 
yhteiskunnallisen aseman mentyä työpaikan mukana 
ja talon velkojen maksuksi.

Pienen ihmisen rinnalla kulkee kuitenkin yksi joka 
ymmärtää ja välittää. Häpeän ja ihmisten pilkan 
kokenut mies, Jeesus, ei halveksi elämänsä 
kamppailuissa väsynyttä.

Jeesus tulee väsyneen luo ja kietoo kätensä tämän hartioitten ympäri ja lohduttaa 
antaen voimaa kestää taakkojen alla. Sitten hän sanoo: ” Lepää sinä, minä 
huolehdin sinusta ja perheestäsi. Saat nähdä että elämässäsi pidetään kaikesta 
huolta. ”

Jeesus auttaa jokaista joka antaa hänen tulla auttajaksi. Jeesuksen avulle ei ole 
minkäänlaisia ehtoja. Hän tukee pyyteettömästi ja vahvistaa häneen turvaavan 
koko elämän. Jumalan kuvaksi luotu ihminen ymmärtää elämänsä ja ihmisarvonsa 
olevan nyt, ei enää markkinavoimien, vaan Jumalan määrittämiä.

Rakas Jeesus, anna meidän uskoa ja ymmärtää että sinä voit ja tahdot auttaa juuri 
meitä!



Päivän saarna 2910. 2008 ke

Teksti Psalmi 75: 5-6
Mahtailijoille minä sanon: "Älkää mahtailko!" ja jumalattomille: "Älkää ylvästelkö! 
Älkää korottako itseänne, älkää puhuko röyhkeästi ja uhmaillen."

Vielä kaksi vuotta sitten maailman talous näytti olevan 
kunnossa ja yritykset tahkosivat ennätystuloksia. Suuriakin 
liikeyrityksiä haluttiin ostaa ja vaadittiin niihin hallintavaltaa. 

Missä on nyt valoisa tulevaisuus? Missä ovat nyt monet 
mahtavista kaupantekijöistä ja rahanlainaajista? Niin katoaa 
mainen mahti kuin yhdessä yössä.

Mahtailijoille minä sanon: "Älkää mahtailko!" Näin Herra on 
kerran puhunut profeettansa kautta, ja se sana on edelleen 
tosi. 

Kukaan ei voi tietää tulevaa päivää mitä se tuo tullessaan. Sen tietää yksin Herra. 
Nöyryys kaikkivaltiaan Jumalan edessä on viisautta. 
” Ylpeys vie ihmisen perikatoon, kunnian tie käy nöyryyden kautta.* ” 

*Sananlaskut 18:12



Päivän saarna 30.10. 2008 to

1.Timoteuksen kirje 2:1-2
Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja 
kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,
kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja 
rauhallista elämää.

Rukouksen voima on suuri. Onhan Jumalamme kaikkivaltias. 
Mitä enemmän rukoilemme elävää Jumalaa hänen Poikansa 
Jeesuksen Kristuksen kautta, sitä enemmän Jumalan vaikutus 
tuntuu maan päällä. 

Esirukous on seurakunnan yhteinen tehtävä. Jumalanpalvelusten 
esirukoukset ovat tuiki tarpeellisia. Esirukous on myös jokaisen 
kristityn henkilökohtainen tehtävä. Näin Jumala on säätänyt. Me 
pyydämme häneltä, ja hän vastaa.

Rukoilla voi autoa ajaessa, pyykkiä pestessä, levolle käydessä, 
aamulla ylös noustessa. Esirukoukseen kannattaa varata aikaa säännöllisesti. Aloita 
minuutista ja lisää aikaa vähitellen.

Kannattaa muistaa myös se, että esirukouksen vaikutus näkyy vähitellen. Profeetta 
Elia rukoili sadetta seitsemän kertaa ennen kuin sade tuli *.

Rukous esivallan ja koko yhteiskunnan ja sen päättäjien puolesta tuottaa 
turvallisuutta ja vakautta yhteiskuntaan, josta kristittyjen ohella koko yhteiskunta 
saa nauttia. Rukoileva Kristuksen seurakunta on siunauksena maan päällä myös 
tällä tavalla.

Rakas Jeesus, suo meidän ymmärtää miten voimakkaita rukouksemme ovat kun 
sinun Isäsi puoleen sinun nimessäsi. Kiitos että saamme aina vedota sinuun, joka 
olet liittänyt meidät sovintoverelläsi lastesi joukkoon. Aamen.

* 1.Kuningastenkirja 18: 41-44
 

 



Päivän saarna 31.10. 2008 pe

 Teksti 1. Timoteuksen kirje 2: 3-4
Tällainen rukous on oikea ja mieluisa Jumalalle, meidän pelastajallemme,
joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.

Hyvä uutinen tälle päivälle on se että 
kaikkivaltias Jumala haluaa tehdä hyvää 
jokaiselle luomalleen ihmiselle!

Jumala haluaa kätkeä siipiensä suojaan niin 
Kongon tutsit kuin Ruandan hututkin, niin 
Suomen lappilaiset kuin Helsingin 
uusmaalaisetkin!

Jumala on heittänyt pallon meille. On turha kysyä miksi Jumala sallii sodat ja kriisit, 
jos ei itse ole kiinnostunut ottamaan vastaan Jumalalta sydämeensä taivaallista 
rauhaa ja rakkautta totuuteen.

Jos kiinnostus Jumalan perään olisi voimakasta ja halu tulla hänen pelastamakseen 
todellista niin se olisi jo tapahtunut kaikissa kansoissa! Esteet avun saamiseksi 
Jumalalta eivät ole todellakaan hänen puolellaan. Esteet ovat meidän 
sydämissämme, joissa asuu niin paljon kapinaa häntä kohtaan.

Halu olla itsenäinen ja päättää itse omasta kohtalostamme ovat vieneet voiton, ja 
saatana käyttää syntisyyttämme surutta hyväkseen kuljettaen meitä valheen teitä. 
Yksi osoitus tästä on juuri nyt vallitseva maailmanlaaja taloudellinen kriisi. 
Mammonasta elämänsä tärkeimmän asian tehneet ovat joutuneet jälleen kerran 
pettymään. 

Jumala kutsuu kaikkia ihmisiä siirtymään lujalle elämän perustalle, hänen varaansa, 
Jeesus, Jumalan Poika kutsuu sinua tulemaan kotiin, Isän lasten joukkoon. Kun 
rukoilet Jeesusta, hän vie sinut perille. Hän on tie Isän luokse.
Rakas Jeesus, anna meidän muistaa että sinä rakastat yhtä paljon aivan jokaista 
ihmistä ja haluat lahjoittaa heille elämän!
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