
Saarna 16.2. 2008

Teksti Matteus 16:23
"Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun 
ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä!" 

 
Ajattelepa tilannetta, jossa rahaa on tarjolla 
rutkasti. 

Sen kun lainaat ja perustat yrityksen tai laajennat 
entistä tai rakennat unelmiesi omakotitalon. Korko 
on edullinen. Pankit vakuuttavat kuorossa että nyt 
on oikea aika käyttää niiden palveluita. Mitä teet? 

Moni otti lainaa Suomessa 1980- luvun loppupuolella. Miten kävi? Kävi ilmi, ettei 
hyvältä vaikuttava neuvo tai suunnielma osoittautunutkaan välttämättä oikeaksi. 
Tuli lama, ja moni suomalainen menetti omaisuutensa. 

Olisitko silti halunnut kuulla etukäteen varoituksen ystävältäsi: " Käske saatanan 
väistyä houkuttelemasta sinua ansaan ja velkavankeuteen, sillä tässä on kysymys 
kiusauksesta." 

 Se mikä on lähtöisin ihmisestä vailla Jumalan siunausta, voi johtaa lopulta 
katkeraan pettymykseen innostavasta ja tunteita nostattavasta alusta huolimatta.
Siksi on tärkeää rukoilla ajallisissakin kysymyksissä Jeesukselta ja taivaan Isältä 
päivittäistä johdatusta ja varjellusta, puhumattakaan kysymyksestä sielun 
pelastuksesta. 

Tämän Jeesus tiesi, ja siksi hän sanoi ankarat sanat Pietarille. Pietari näki vain 
ihmisen tavoin, mutta Jeesus näki Jumalan tavoin. Jeesuksen tehtävä oli valmistaa 
syntien sovitus koko ihmiskunnalle. 

Pietarin hyvää tarkoittavalta kuulostavissa sanoissa piili Jeesukselle saatanallinen 
ansa jättää tämä sovitustehtävä suorittamatta ja rakentaa sen sijaan hetken 
kestävä valtakunta maan päälle.

Jeesus, anna minulle ymmärrys nähdä sinun tavallasi. Anna minun nähdä että 
iankaikkiset päämäärät ajavat sinun suunnitelmissasi ajallisten suunnitelmien ohi.

Anna minun nähdä suunnitelmasi myös minun elämässäni, niin etten masennu 
vastoinkäymisistä tai kohtaamistani kärsimyksistä ja jätä seuraamistasi kesken. 

Varjele minut myös eksymästä rakentamaan omaa kunniaani mukahengellisillä 
verukkeilla. Kiitos että varjelet.
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Teksti 1.Korinttolaiskirje 10: 12 - 13
Joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei kaadu. 
Teitä kohdannut kiusaus ei ole mitenkään epätavallinen. Jumalaan voi  
luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan 
antaessaan teidän joutua koetukseen hän samalla valmistaa pääsyn 
siitä, niin että voitte sen kestää.

Kanssaihmisten arvostelu on helppoa, sillä ei 
löydy täydellistä ihmistä. Toisten arvostelemisessa 
kannattaa kuitenkin käyttää pientä mittaa, sillä 
arvostelijassa on myös omat vikansa.

Tasapainoinen elämä kristittynä ei yleensäkään 
kietoudu vikojen etsimisen ympärille. Pikemminkin 
tasapainoa synnyttää luottamus Kristukseen ja 
armahtava rakkaus, joka etsii toisesta ja myös itsestä 
kiitoksen aiheita.

Se ei tarkoita ylpeyttä, vaan tervettä tyytyväisyyttä 
omaan itseen ja toisiin. Moni kiusaus syntyy väärästä 
kritiikistä itseä ja toisia kohtaan. Sellainen 
tuomionsekainen arviointi on omiaan jämäyttämään tilanteen sen sijaan että avaisi 
rakentavia ulospääsyteitä kiusauksesta.

Heittäytyminen Jeesuksen valmistaman armon varaan kutistaa kiusauksen 
realistisen kokoiseksi. Jeesuksen valmistama armo avaa lopulta myös tien 
kiusauksen ohi todelliseen elämään, jossa elämisen mieli ja nautinto syntyy 
rakentavista asioista.
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Teksti Psalmi 106: 2
Kuka voi sanoiksi pukea Herran voimateot, kuka voi häntä kyllin ylistää? 

Mitä tarvitset eniten elämässäsi, siis koko elämässäsi? 

Minä ainakin tarvitsen eniten sitä, että Jumala jälleen tänään 
armahtaa minua syntistä, antaa kaikki syntini anteeksi ja pitää 
minusta huolen.

Jos haluat Herran osoittavan voimansa siinä, että hän on 
armollinen, tulet huomaamaan ettet voi kylliksi ylistää häntä 
hänen armonsa suuruudesta!



Saarna 19.2. 2008 ti

Teksti Psalmi 25: 8 - 9
Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien.
Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä

Ambomaa, suomalaisten ensimmäinen 
lähetyskenttä, on nyt osa vuonna 1990 
itsenäistynyttä Namibiaa

Suomalaisten lähetit sapuivat Ambomaalle jo 
1860 - luvulla. Ensimmäiseen kasteeseen kului 
aikaa toistakymmentä vuotta, sillä lähetit 
halusivat olla varmoja siitä, että kastettavat 
olivat ymmärtäneet mistä kristinuskossa on 
kysymys.

Namibian itsenäistymisen aikoihin Ambomaalla vieraili suomalaisia korkea-arvoisia 
poliitikkoja. He istuivat paikallisen heimokuninkaan luona ja kysyivät hänen 
mielipidettään siitä, säilyisikö maassa rauha itsenäistymisen jälkeen.

Heimokuningas vastasi todella sitä tarkoittaen, että he olivat rukoileet paljon 
Jumalaa sen puolesta, ettei syntyisi sisällisotaa. Heimokuninkaan vastaus liikutti 
suomalaisvieraat kyyneliin saakka. 

Rukoukset kuultiin. Namibian itsenäistyminen sujui rauhanomaisesti. Oli myös 
valtion virallinen sovinto-ohjelma, jota opetettiin kaikille.

Onko niin, että kristinuskon syvä sisäistäminen on vaikuttanut monenlaisena 
siunauksena itsenäistyvässä maassa? Jeesuksen tuntemisen kautta oli löydetty 
myös rehellinen näkemys ihmisyydestä ja oli opittu pääsemään rauhaan Jumalan 
kanssa ja elämään kanssaihmisiä armahtaen.
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Teksti Psalmi 25: 10
Herran tie on hyvä, hän on uskollinen niille, jotka pitävät hänen liittonsa 
ja lakinsa.
 

Mitä on Jumalan liiton ja lakien 
pitäminen? Se ei tarkoita mahdottomuutta, 
sellaista mikä olisi meille mahdotonta. 

Apostoli Johannes määrittelee Jumalan lain 
pitämisen seuraavasti: ” Tämä on hänen 
käskynsä: meidän tulee uskoa hänen Poikaansa 
Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa toinen 
toistamme, niin kuin hän on meitä käskenyt.” 
1.Joh.3: 23.

Se, että tunnustat tarvitsevasi Jeesusta elämääsi, osoittaa että tahdota rakentaa 
elämäsi hänen ja hänen armonsa varaan. Niin on hyvä, sillä silloin hän saa olla 
sinun vanhurskautesi ja pyhyytesi, sinun armahtajasi ja Pelastajasi.

Se, että tahdot kuunnella Pyhän Hengen kehotusta auttaa, tukea ja armahtaa 
kanssaihmisiäsi, osoittaa, että Jeesus elää sinussa. Olet hänen tiellään.

Juuri sinulle, joka tahdot rakentaa elämäsi Jeesuksen ja hänen armonsa varaan, 
Jumala on uskollinen ja hyvä, väkevä turva ja auttaja koko elämäsi ajan.
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Teksti 2. Kuningasten kirja 20: 7
Sitten Jesaja sanoi: "Hakekaa viikunakakku." Kakku haettiin, ja kun se 
asetettiin paiseen päälle, kuningas parani.
 

 
Jumalan sana ja lupaus paransivat Hiskian, Isarelin 
kuninkaan. Hän oli kuolemaisillaan sairauteen ja Jumala 
kehotti häntä profeetta Jesajan kautta järjestämään asiansa 
kuolemaa varten.

Hiskia ei silti antanut periksi, vaan rukoili Jumalaan 
armahtamaan itseään. Jumala kuuli kuninkaan sydämen 
tuskassa lausut sanat ja paransi hänet ja antoi tälle vielä 15 
vuotta lisää elinaikaa.

Profeetta käski hakea viikunakakun ja se asetettiin paiseen 
päälle. Kuningas parani, ja kysyi: ” Mikä on merkkinä siitä 
että saan mennä Herran temppeliin?”

Profeetta Jesaja antoi kuninkaalle kaksi vaihtoehtoa: auringon varjo siirtyisi 10 
askelta joko eteenpäin tai taakse päin. Hiskia valitsi varjon siirtymisen takaisin päin.
Profeetta rukoili Herraa, ja Herra pani varjon salin portaikossa kulkemaan takaisin 
10 askelman verran.

Kumpi oli suurempi ihme, Hiskian parantuminen vai taivaankappaleiden liikkuminen 
ajassa taaksepäin? Jumala ei todellakaan säästellyt tehdessään ihmeitä ja 
antaessaan vielä Hiskialle merkin parantumisesta! 

Hiskin sairauskertomus eri vaiheineen opettaa meille että elävää Raamatun Jumalaa 
kannattaa aina rukoilla. Hän on hyvä, ja hän on valmis tekemään lapsilleen suuria 
ihmeitä, kunhan niitä häneltä pyydetään ja otetaan vastaan. Hän on Jumala. 
Hänelle kaikki ihmeet ovat mahdollisia. 

Jeesus, anna minulle rohkeutta ja uskoa rukoilla sinua antamatta periksi.  
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Teksti Markuksen evankeliumi 9: 22 - 23
Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit!"
Jos voit?" vastasi Jeesus. "Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo."     

Kosovo julistautui itsenäiseksi juuri äsken. 
Serbiassa sitä vastustetaan mellakoin.

Suurten eleitten takana moni kosovolainen ja 
serbialainen varmasti pelkää tilanteen kärjistymistä 
yhä väkivaltaisemmiksi yhteenotoiksi, jopa sodaksi. 

Sodan ja vihan kauhut ovat lähellä historiassa.
Moni pukee ahdistuksensa varmasti myös 
rukoukseksi. ” Herra, sääli meitä ja auta, jos sinä 
jotakin voit! ” 

Jeesus on avannut jokaiselle haluavalle rukouksen 
oven voittaessaan kauan sitten synnin, saatanan ja kuoleman vallat ristillä, omalla 
kuolemallaan.

Rauhaa rukoileva saa heittäytyä Jeesuksen synnyttämän uskon ja luottamuksen 
varassa hänen käsiinsä, jolle mikään ei ole mahdotonta. Tässä luottamuksessa 
järkeilyllä ei ole sijaa. Se on yksinkertaista turvautumista elävään Vapahtajaan.
Siksi Jeesus sanoo jokaiselle häntä rukoilevalle:” Kaikki on mahdollista sille, joka 
uskoo. ”

Jeesus voi tyynnyttää ihmismielet odottamaan häneltä tulevaa rauhanomaista 
ratkaisua tilanteeseen, joka näyttää inhimillisesti ylitsepääsemättömän vaikealta.

Rakas Jeesus, pyydämme sinua antamaan yli ymmärryksen käyvän rauhan tähän 
vaikeaan tilanteeseen Balkanilla, rauhan, joka syntyy ilman verenvuodatusta, 
vihanpitoa ja sotaa. Tätä pyydämme sinulta Jeesus sinun omassa nimessäsi. 
Aamen.
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Teksti Markuksen evankeliumi 9: 28 - 29
Opetuslapset kysyivät häneltä: "Miksi me emme kyenneet ajamaan sitä 
henkeä pojasta?" 
Hän vastasi: "Tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella."

Ajattelen Jeesuksen tässä tapauksessa 
armahtaneen oppilaitaan. Jeesus ymmärsi hyvin 
että nämä olivat vasta kasvamassa. 

Hän ei käynyt kritikoimaan opetuslapsiaan siitä mikä 
oli heille nyt vielä hämärän peitossa. Myöhemmin he 
tulisivat ymmärtämään, kun Pyhä Henki kirkastaisi 
heille Kristuksen

Vähän aikaisemmin Jeesus oli kuitenkin aivan 
harmistuneena huutanut julki syyn opetuslasten 
kykenemättömyyteen pojan vapauttamisessa riivaajasta. ” Voi tätä epäuskoista sukupolvea! ”
Kuulutko sinäkin epäuskoiseen sukupolveen? Jos haluat, voit rukoilla itsellesi Jeesuksen kaltaista 
uskoa taivaallisen Isän ja Jeesuksen mahdollisuuksiin.  

Usko kasvaa lapsen kaltaiseksi nöyrtyessä. Silloin jää jäljelle vain se mitä Jeesus saa aikaan. 
Inhimillinen kunnian tavoittelu, rikkiviisas mukatietäminen ja vallanhimo jäävät pois, toisin sanoen 
epäusko.

Jeesus vie meitä lapsiaan kohti suurta uskoa, jos suostumme hänen riisuttavikseen ja 
puettavikseen. Hän riisuu meidät suuresta egostamme ja pukee meidät elävällä armolla, 
laupeudella ja uskollisuudella. Inhimilliset pyyteet puolestaan vinouttavat rukouksen 
ihmisvoimaiseksi, stressaavat ja lopulta tukahduttavat sen epäuskoon. 

Kun uskon esteet on vähitellen riisuttu pois sydämen silmien edestä, avautuu näköala elävään 
Jumalaan, joka on jo kumartuneena taivaastaan lapsensa puoleen ja on jo ojentamaisillaan 
kätensä täyttämään lapsensa pyynnön, jota hän odottaa.

Jeesus, tahdon kasvaa uskossa sinuun, niin että lopulta vain luotan sinuun ja vain lepään sinun ja 
sinun armosi varassa.

Ennen syntinen järkeni vei epäilyksen suohon, mutta Jeesuksen antama luottamus on kuin noste 
linnun siipien alla. Lintu lentää, koska se vain on niin että lintu lentää. Minä luotan koska se vain 
on niin että Jumalan lapsi luottaa taivaalliseen Isäänsä. 

Jeesus, nosta minut siivilleni lentämään sinun varassasi.  
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Teksti Johanneksen evankeliumi 12: 37 - 43
Vaikka Jeesus oli tehnyt monia tunnustekoja ihmisten nähden, nämä 
eivät uskoneet häneen.
Näin kävi toteen profeetta Jesajan sana: -- Herra, kuka uskoi meidän 
sanomamme? Kenelle ilmaistiin Herran käsivarren voima?
He eivät voineet uskoa, sanoohan Jesaja toisessa kohden:
-- Hän on sokaissut heidän silmänsä ja paaduttanut heidän sydämensä,  
jotta he eivät silmillään näkisi eivätkä sydämellään ymmärtäisi, jotta he 
eivät kääntyisi enkä minä parantaisi heitä.     

Kristityn kirjailijan C. S. Lewisin Narnia- 
kirjoissa Raamatun tapahtumat on siirretty 
fiktiiviseen maailmaan, jossa on ihmisten lisäksi 
puhuvia eläimiä. 

Niiden ja koko fiktiivisen maailman kuningas on 
suunnaton leijona, Aslan, suuren merentakaisen 
majesteetin ainoa Poika.

Kirjasarjan ensimmäisessä osassa, jonka nimi on ” 
Taikurin sisarenpoika ”, Aslan, kirjojen 
Kristushahmo luo taivaan ja maan ja elämän sen 
pinnalle. 

Paikalle on joutunut tahtomattaan vastahakoinen 
ihminen, josta Aslan ja kaikki mitä hän tekee, 
herättää vastenmielisyyttä. Hän ei kuitenkaan 
pääse poiskaan, ja joutuu näkemään senkin, 
miten jossain vaiheessa maasta alkaa putkahdella 
eläimiä Aslanin laulaessa ihmeellistä lauluaan.

Osalle eläimistä Aslan antaa kyvyn puhua, ja niistä tulee hyvin ihmisen kaltaisia. 
Vastahakoinen mies, tahtomattaan paikalle joutunut, ei tahdo kuitenkaan millään 
uskoa, että eläimet osaisivat puhua, ja niin käykin, että hän kuulee lopulta vain 
haukahtelua, hirnuntaa ja muita eläinten ääniä.

Kirjan mies on kuin profeetta Jesajan kuvaama kansa: Silmillä nähdään kuitenkaan 
näkemättä, korvilla kuullaan kuintenkaan sydämessään ymmärtämättä, koska ei 
tahdotakaan todella käsittää.

Haluttomuus tulla osalliseksi uudesta maailmasta synnytti sisäisen sokeuden ja 
kuurouden. Se on surullista, ja enemmän kuin surullista, se on kauhistuttavaa.

Herra, anna nöyrtymisen armo, anna sinua mielellään kuulevat korvat ja sydän.
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Teksti Psalmi 123: 2
Niin kuin orjien silmät tarkkaavat isännän kättä, niin kuin orjattarien 
silmät tarkkaavat emännän kättä, niin me odottaen katsomme Herraan, 
Jumalaamme, kunnes hän armahtaa meitä  .  

Nyrkit pystyssä puolustamassa omia oikeuksia. Niin 
näyttää tapahtuvan monen monta kertaa eri puolilla 
maailmaa yhdenkin vuodenkierron aikana.

Miten olisi jos tehtäisiinkin sen sijaan niin kuin Psalmin 
rukoilijat. Lopetetttaisiin omien etujen hikinen ajaminen ja 
pysähdyttäisiin. Sitten kohotettaisiin katse levollisesti 
Jumalaan päin ja jäätäisiin odottamaan.

Mahtaisiko Jumala ottaa asiamme todella ajaakseen, 
kunnes saamme oikeutemme?

Jos hän on Jumala, niin hän tekee sen. Hän puolustaa alaspainettua ja 
halveksittua, joka turvautuu häneen, ja ajaa hänen asiansa.

Jumalaan turvautuessa ei tarvitse asettua muita vastaan, vaan voi rukoilla heidän 
puolestaan että Jumala siunaisi heitäkin.
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Teksti Psalmi 25: 16 -17
Käänny puoleeni ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja 
avuton.
Lievitä sydämeni tuska, ota pois minun ahdistukseni.

Sinä Herra olet ainut lohduttaja 
sydämen suurimmassa tuskassa, kun 
yksinäisyys, syyllisyys ja hylätyksi 
tulemisen tunne ahdistavat sielun 
maahan saakka.

Sinä voit tehdä sen mitä kukaan 
ihminen ei voisi koskaan kuvitella 
tapahtuvaksi. 

Sinä, Herra, voit ottaa yhdessä 
hetkessä sielusta pois syyllisyyden 
musertavan kuorman, yksinäisyyden ahdistuksen ja hylätyksi tulemisen häpeän.

Herra, sinä et ole niin kuin me ihmiset. Sinä olet kaikkivaltias Jumala, jolla on valta 
antaa syntejä anteeksi ja luoda uutta tuhkan sijaan. 

Herra, älä anna minun koskaan unohtaa armosi äärettömyyttä, jonka tahdot 
sulkevan sisäänsä minut ja elämäni joka päivä.

Herra, kuule minua Kristuksen ristillä vuotaneen veren tähden. 
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Psalmi 25: 17 -18
Katso minun kärsimystäni ja vaivaani ja anna anteeksi kaikki syntini.

 Hei! 

Tämäkin päivä on anteeksiantamuksen päivä! 
Se on ihan varmaa, koska Jumala itse 
vakuuttaa niin Isossa Kirjassaan.

Joten uskopa se, ettei tänäänkään ole mitään 
luotua mikä voisi erottaa sinut Jumalan 
rakkaudesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, 
hänen Pojassaan!
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Teksti Jeremia 26: 13
Kääntykää vääriltä teiltänne, hylätkää pahat tekonne ja kuulkaa Herraa,  
Jumalaanne! Silloin Herra muuttaa mielensä ja säästää teidät 
onnettomuudelta, jolla hän teitä uhkaa.

 
Ajattele! 

Kohtaloasi ei ole säädetty ennakolta tähtiin kirjoittaen! 
Tulevaisuutesi on hyvän Jumalan kämmenellä, joka on 
valmis millä hetkellä hyvänsä kääntämään elämäsi kulun 
hyvään suuntaan!

Siinä on toivoa, että Kaikkivaltias on valmis armahtamaan 
meitä pieniä ihmisiä ja johdattamaan askeleemme rauhan 
poluille, joilla versoo ystävyys, ilo ja elämän suuri 
perusturvallisuus.

Jumalan armo ei katso henkilöön, vaan se kuuluu myös 
sinulle. Hän rakastaa, koska ei voi muuta. Siksi hänen 
Poikansa Jeesus kuoli ja nousi kuolleista kolmantena päivänä, että meillä olisi toivo, 
joka on kuolemaakin voimakkaampi ja yltää iankaikkisuuteen saakka.

Luota Vapahtajaasi Jeesukseen Kristukseen! Hän autaa sinua!
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Teksti Ilmestyskirja 3: 18
Annan sinulle neuvon: osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin 
tulet rikkaaksi, osta valkoiset vaatteet ja pue ne yllesi, niin häpeällinen 
alastomuutesi peittyy, osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet.

Olen rikas, en tarvitse enää mitään!

Mikä harha! Mikä ihana tosiasia! Mikä valhe! Mikä 
vankkumaton totuus!

Tarkastelun loppupäätelmä riippuu täysin siitä mitä pitää 
rikkautena. 

Jos omistat miljardi euroa, olet rikas, mutta voit olla yhtä 
aikaa myös köyhääkin köyhempi.

Jumalan seurakunnassa maallisen rikkauden arvot eivät päde. Siellä ei päde myöskään pöyhkeän 
itsetyytyväisyyden kerska. Jumalalle sellainen puhe kaikuu tyhjää onttouttaan.

Jumalan lapsi on joka hetki sataprosenttisesti riippuvainen Isänsä rakkaudesta ja voimavaroista. 
Omavaraiseksi tultuaan me alamme toistella eilisen sanoja, mutta niissä ei ole enää elämää. Ne 
olivat vain eilistä varten.

Välillä me lankeamme penseyteen, ja siksi Jumala lempeästi kurittaa meitä, että hänen elämänsä 
saisi virrata meissä jälleen tuoreena kuin lähdevesi.

Vanha sanonta : ” Jumalalla on vain päivän vanhoja lapsia ” pitää paikkansa.
Jumala herättelee meitä aina uudelleen pysähtyneisyydestä tuoreuteen, elämään juuri tässä 
hetkessä sitku- ja mutku- elämän sijaan.

Juuri tänään Jumala auttaa ja johdattaa meitä lapsiaan. Lempeällä kurituksellaan hän varjelee 
meitä ja elämäämme muuttumassa hengelliseksi museoksi, jota käydään ihastelemassa, mutta 
joka on olemassa enää vain eilisen muistoissa.

Herra Jeesus, pidä minut nuorena ja tuoreena suhteessani sinuun, niin että olen aina täynnä sinun 
elävää tuntemistasi.

 
Päivän saarnjojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 jaotusta 




	 

