
Saarna 16.3. 2008 su

Teksti Johanneksen evankeliumi 12: 1- 8
- - -Maria otti täyden pullon aitoa, hyvin kallista nardusöljyä, voiteli  
Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Koko huone tuli täyteen voiteen 
tuoksua.
4 Juudas Iskariot, joka oli Jeesuksen opetuslapsi ja josta sitten tuli  
hänen kavaltajansa, sanoi silloin:
5 "Miksei tuota voidetta myyty kolmestasadasta denaarista? Rahat olisi  
voitu antaa köyhille." - - -
Jeesus sanoi Juudakselle: "Anna hänen olla, hän tekee tämän 
hautaamistani varten.
8 Köyhät teillä on luonanne aina, mutta minua teillä ei aina ole.”

Jokainen hetki oli täynnä merkitystä, kun Jumalan Poika oli 
käymässä luonamme.

Hän on kulkenut Telluksen pintaa nöyränä Vapahtajana vain kerran 
historian aikana.

Se ei tule milloinkaan toistumaan. 

Maria osoitti tilannetajua osoittaessaan rakkauttaan Jeesukseen, laskelmoimatta. 
Hän käytti yhteen hetkeen varmaankin kallisarvoisimman omaisuutensa, 
nardusöljyn, jonka arvo vastaa lähes yhden vuoden työmiehen palkkaa, aikaamme 
suhteutettuna noin 20 000 €. 

Aito rakkaus Jeesukseen ei laskelmoi. Juudas Iskariot poloinen näki vain hukkaan 
heitetyt rahat. Kysyä sopii, oliko raha hänelle tärkeämpi kuin Jeesus ja köyhät, joita 
hän sanoi puolustavansa?

Jeesuksen kärsimystie oli pian alkamassa. Ehkä Maria aavisti joitain, ja tahtoi 
teollaan lohduttaa ja ilahduttaa Vapahtajaansa, joka merkitsi hänelle kaikkea.

Jeesus, rakas Vapahtajamme ja ystävämme, anna meille Marian rakkautta, joka 
elää kanssasi yhden hetken kerrallaan laskelmoimatta, luottaen ja kuunnellen 
sydänääntäsi.

Se lyö siellä, missä köyhät ja ahdistetut kaipaavat vapauteesi.



Saarna 17.3. 2008 ma

Teksti Joh.18: 1 -27
Jeesus tiesi kaiken, mikä häntä odotti. Hän meni miehiä vastaan ja kysyi:  
"Ketä te etsitte?"
5 "Jeesusta, sitä nasaretilaista", vastasivat miehet. Jeesus sanoi: "Minä 
se olen." Miesten joukossa oli myös Juudas, Jeesuksen kavaltaja.
6 Kun Jeesus sanoi: "Minä se olen", he kaikki perääntyivät ja kaatuivat 
maahan.
7 Jeesus kysyi uudelleen: "Ketä te etsitte?" He vastasivat: "Jeesus 
Nasaretilaista."
8 Jeesus sanoi heille: "Johan minä sanoin, että se olen minä. Jos te 
minua etsitte, antakaa näiden toisten mennä."

Jeesuksen vangitsemisen yhteydessä hänen 
vangitsijansa kaatuivat maahan kuullessaan Jeesuksen 
sanat: ” Minä se olen.” 

Jumala näytti miten avuttomia Jeesuksen kiinniottajat olivat.
Vain siksi, että Jumala halusi pelastaa maailman uhraamalla 
Poikansa Jeesuksen, vangitsijoille annettiin valta viedä 
Jeesus tuomittavaksi kuolemaan.

On virhe kuvitella että Jeesus olisi vailla todellista 
kaikkivaltiasta voimaa ja valtaa. Hän nöyrtyi kuolemaan vain 
Jumalan pelastussuunnitelman tähden, rakkaudesta meitä kohtaan.

Jeesus on tosi Jumala, ja kerran saamme todistaa hänen näkyvää voittoaan 
kaikesta pahasta. Nyt hän kätkeytyy, ja kysyy, kuka tahtoo vapaaehtoisesti lähteä 
seuraamaan häntä uskon kuuliaisuudessa. 

Nyt on evankeliumin julistamisen ja sen vastaanottamisen aika. Kerran tämä aika 
päättyy ja seuraa hetki, jolloin kuolleet herätetään ja jokainen tuomitaan tekojensa 
mukaan. 

Jeesuksen armoon turvanneet ja häntä seuranneet otetaan taivaaseen. He ovat 
saaneet syntinsä anteeksi. Ne, jotka ovat torjuneet Jumalan armon joka on 
Jeesuksessa, joutuvat ikuiseen eroon Jumalasta, se on kadotukseen.

Nyt on pelastuksen aika. Jos et vielä ole antanut Jeesukselle lupaa tulla sydämeesi 
Vapahtajaksi, tee se tänään. Tee se nyt! Jeesus ottaa sinut vastaan ilman ehtoja.



Saarna 18.3. 2008 ti

 
 Teksti Johanneksen evankeliumi 18: 28- 40
Pilatus sanoi: "Olenko minä mikään juutalainen? Oma kansasi ja ylipapit 
sinut ovat minulle luovuttaneet. Mitä sinä olet tehnyt?"
Jeesus vastasi: "Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta. Jos se 
kuuluisi tähän maailmaan, minun mieheni olisivat taistelleet, etten 
joutuisi juutalaisten käsiin. Mutta minun kuninkuuteni ei ole peräisin 
täältä."
"Sinä siis kuitenkin olet kuningas?" Pilatus sanoi. Jeesus vastasi: "Itse 
sinä sanot, että olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja sitä 
varten tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta.  
Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minua." 
"Mitä on totuus?" kysyi Pilatus.

Kuningasten Kuningas ja ihmisten 
keisarikunnan palvelija kohtaavat. 

Katsokaa miten nöyrä taivaan Kuningas on! 
Katsokaa miten hän hallitsee itsensä. 

Hän ei uhkaa, ei rehentele, vaan jättää itsensä 
taivaallisen Isänsä käsiin.

Katsokaa, hän joka lähetettiin maailmaan 
todistamaan totuuden puolesta, ei selittele totuutta. 

Totuuden lapset ymmärtävät totuutta selittelemättä. 

Vastaanhangoittelijat jäävät valheittensa pimentoon.



 
Saarna 19.3. 2008 ke

Teksti Johanneksen evankeliumi 19: 1- 6
Pilatus yritti nyt saada Jeesuksen vapautetuksi. Mutta juutalaiset  
huusivat: "Jos päästät hänet vapaaksi, et ole keisarin ystävä! Joka 
korottaa itsensä kuninkaaksi, nousee keisaria vastaan."
Nämä sanat kuultuaan Pilatus toi Jeesuksen ulos ja asettui  
tuomarinistuimelleen niin sanotulle Kivipihalle, jonka hepreankielinen 
nimi on Gabbata.
Tämä tapahtui pääsiäisen valmistuspäivänä puolenpäivän aikaan. Pilatus 
sanoi juutalaisille: "Tässä on teidän kuninkaanne."
Juutalaiset huusivat: "Pois! Pois! Ristiinnaulitse hänet!" Pilatus sanoi  
heille: "Pitääkö minun ristiinnaulita teidän kuninkaanne?" Mutta ylipapit  
vastasivat: "Ei meillä ole muuta kuningasta kuin keisari."
Silloin Pilatus heidän vaatimuksestaan luovutti Jeesuksen 
ristiinnaulittavaksi.
 
 

”Ei meillä ole muuta jumalaa kuin keisari! ” Outo uskontunnustus 
papeilta, totta tosiaan! Vaikuttaa siltä että Jeesusta syyttäneillä papiston 
edustajilla roolit olivat menneet pahasti sekaisin.

He eivät olleet enää Jumalan asialla. Heistä oli tullut valapattoja. Jumalan 
asia oli vaihdettu maallisen vallan tavoitteluun ja sen käyttämiseen 
kateuden palvelukseen.

Miten helposti tämä tapahtuu nytkin. Maalliset motiivit ohjaavat kirkonmiesten ja 
-naisten päätöksiä sen sijaan että suostuttaisiin riskeeraamaan oma elämä ja sen 
mahdollisuudet Jumalaan luottaen. 

Riidellään maallisin perustein ja käydään toisten kristittyjen kimpuun tarkoituksena 
kostaa jotain omaa hipiää satuttanutta juttua.

Sellaisia olivat Jeesuksen tuominneet fariseukset. Sellaisia mekin olemme omassa 
varassamme. Vallanhimon, kyykyttämisen ja lynkkaamisen synti väijyy meitä, ja 
lankeamme ilman Jeesuksen apua.

Herra armahda meitä tekopyhiä hurskastelijoita, jotka olemme valmiit näkemään 
roskan toisen silmässä, mutta emme tahdo huomata hirttä omassamme!

Emme tajua, että arvioidessamme kanssaveljiämme ja -sisariamme pinallisesti 
lausumme väärämielisen tuomion.



Saarna 20.3. 2008 to

Teksti Johanneksen evankeliumi 13: 1- 15
Jeesus tiesi, kuka hänet kavaltaisi, ja siksi hän sanoi, etteivät he kaikki  
olleet puhtaita. 
Pestyään heidän jalkansa Jeesus puki viitan ylleen ja asettui taas 
aterialle. Hän sanoi heille: "Ymmärrättekö te, mitä teille tein?
Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette: sehän 
minä olen.
Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän 
jalkanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalat. 
Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman minkä minä tein 
teille.

Kun pestään, niin puhtaaksi tullaan! Hei! 
Jeesus pesi opetuslastensa jalat pölystä, mutta 
vertauskuva viittaa suurempaan pesuun. Jeesus 
pesee puhtaaksi synnistä.

Viimeisellä aterialla ennen kärsimystään Jeesuksella on ” kovat piipussa.” Näin voi 
sanoa, sillä hän antaa meidän syntiselle luonnollemme kovan tehtävän: Niin kuin 
hän armahtaa meitä ja pesee meidät puhtaaksi kaikesta synnistä, niin meidänkin 
tulee armahtaa kanssaihmisiämme ja erityisesti heitä, jotka usko yhdistää meihin. 

Joka rikkeen peittää, se rakkautta harrastaa; mutta joka asioita kaivelee, se erottaa 
ystävykset. Näin Jumala kehottaa meitä Sananlaskujen kirjan 17:n luvussa.

Meillä on Vapahtajamme antama lupa ja jopa kehotus olla kohottamassa toisiamme 
ylöspäin ja unohtaa nopeasti uskonveljiemme ja -sisartemme rikkeet ja puhua 
heistä hyvää.



 Saarna 21.3. 2008 pe

 Teksti Johanneksen evankeliumi 19: 16- 30
Jeesuksen ristin luona seisoivat hänen äitinsä ja tämän sisar sekä Maria,  
Klopaksen vaimo, ja Magdalan Maria.
Kun Jeesus näki, että hänen äitinsä ja rakkain opetuslapsensa seisoivat 
siinä, hän sanoi äidilleen: "Nainen, tämä on poikasi!" 
Sitten hän sanoi opetuslapselle: "Tämä on äitisi!" Siitä hetkestä lähtien 
opetuslapsi piti huolta Jeesuksen äidistä. 
Jeesus tiesi, että kaikki oli nyt saatettu päätökseen. Jotta kirjoitus kävisi  
kaikessa toteen, hän sanoi: "Minun on jano." 
Siellä oli astia täynnä hapanviiniä. Sotilaat kastoivat siihen sienen ja 
nostivat sen iisoppiruo'on päässä Jeesuksen huulille.
Jeesus joi viinin ja sanoi: "Se on täytetty." Hän kallisti päänsä ja antoi  
henkensä.

Katsoin tv:stä dokumentin ” Kielletty rauha”, jossa 
haastateltiin palestiinalaisia ja juutalaisia tämän päivän Lähi-
Idässä. 

Ensimmäinen haastateltu oli entinen Fatah-sissi, joka 
katkeroituneena muutti USA:han. Siellä joku antoi hänelle 
Raamatun, ja hän alkoi vastenmielisesti lukea. Pian hän 
vakuuttui Jeesuksesta Vapahtajanaan.

Toinen haastateltu oli nuori juutalainen mies, joka oli nähnyt toveriensa kuolevan 
taistelussa palestiinalaisten kanssa. Hänkin muutti katkeroituneena USA:han, ja 
löysi siellä uskon Messiaaseen, Kristukseen.

Nämä kaksi miestä kohtasivat meren takana ja ystävystyivät keskenään. Jeesuksen 
heille antama rauha syveni heissä ja he ymmärsivät että heidän tulee antaa 
toisilleen anteeksi palestiinalaisena ja juutalaisena, koska Messiaskin oli 
armahtanut heidät.

Pian he olivat kouluissa kertomassa Messiaan synnyttämästä sovinnosta ja 
rauhasta, palestiinalainen juutalaislapsille ja juutalainen palestiinalaislapsille.

Dokumentissa katsojan eteen vyörytettiin Lähi-Idästä kertomus toisensa jälkeen ja 
kaikissa niissä oli sama perusviesti: henkilökohtainen usko Messiaaseen toi rauhan 
ja anteeksiantamuksen näiden kahden heimon välille.

Jeesuksen synnyinmaassa hänen sovintovererensä valmistama rauha ja sovinto 
leviää ihmiseltä toiselle ja tuo todellisen rauhan Jumalan kanssa ja ihmisten 
kesken!



Saarna 22.3. 2008 la

Teksti Matteuksen evankeliumi 27: 62- 66
62 Seuraavana päivänä, sapatin valmistuspäivän mentyä, ylipapit ja 
fariseukset lähtivät yhdessä Pilatuksen luo.
63 He sanoivat: "Kunnioitettu maaherra, meille tuli mieleen, että 
eläessään tuo villitsijä sanoi: 'Kolmen päivän kuluttua nousen 
kuolleista.' 
64 Käske siis vartioida hautaa tarkoin kolmanteen päivään asti, etteivät  
hänen opetuslapsensa pääse varastamaan häntä ja sanomaan ihmisille:  
'Hän on noussut kuolleista.' Viimeinen villitys olisi silloin ensimmäistä 
pahempi."
65 Pilatus vastasi heille: "Saatte vartioväkeä. Menkää ja järjestäkää 
haudan vartiointi niin hyvin kuin taidatte."
66 He lähtivät ja varmistivat haudan sinetöimällä kiven ja asettamalla 
vartion.
 
TV-7 esitti dokumentin ” Kielletty rauha”,  jossa 
haastateltiin tämän päivän ihmisiä Lähi-Idässä. 

Eräs katsojen eteen tuoduista ryhmistä oli messiaaninen, 
se on Messiaaseen, Kristukseen, uskova seurakunta, 
johon kuuluu niin arabeja kuin juutalaisiakin. 

Tapahtui, että seurakuntaan kuuluvan juutalaisen 
perheen teini-ikäinen tytär surmattiin palestiinalaisten 
terrorihyökkäyksessä. Silloin pelättiin että tapaus 
synnyttää vihaa seurakunnassa juutalais- ja 
arabitaustaisten välille ja seurakunta jakaantuu kahtia.

Hautajaispäivänä seurakuntalaiset kantoivat yhdessä siunauspaikkana toimivalle 
hautausmaalle istuimia sadoille ihmisille. Koko seurakunta kokoontui sinne 
yksimielisenä, rukoili tappajien puolesta ja rukoli rauhaa palestiinalaisten ja 
juutalaisten välille. 

Tytön vanhemmat antoivat anteeksi tappajille, ja hautausmaalta kaikui 
messiaanisen seurakunnan yhteinen todistus Messiaan antamasta rauhasta, joka 
yhä  syveni ja vahvistui.

Siinä maassa, jossa Jeesus kärsi ristinkuoleman kauan sitten , rauha, joka kumpuaa 
hänen sovintoverestään, etenee ihmiseltä ihmiselle, heimolta heimolle,  sydämestä 
sydämeen. 



Saarna 22.3. 2008 Pääsiäisyö

Teksti Kolossalaiskirje 3: 1-4
Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin  
tavoitelkaa sitä mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla 
puolella. 
Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä.
Tehän olette kuolleet, ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätketty 
Jumalaan.
Kun Kristus, teidän elämänne, ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen 
kanssaan kirkkaudessa.

TV-dokumentissa ” Kielletty rauha” kerrotaan 
Lähi-Idässä elävistä eri ikäisistä ja erilaisia 
elämänkohtaloita kokeneista ihmisistä. 

Yhteistä heille on se, että he ovat löytäneet Messiaassa, 
Kristuksessa rauhan ja uuden ystävyyden 
sukulaisheimoon kuuluvien kanssa. 

Kaksi tällaista ystävystä olivat Eben Eser- kodissa vanhuudenpäiviä viettävät naiset, 
toinen arabi ja toinen juutalainen.

Dokumentissa nämä veteraanit kertoivat itsestään, tutustumisestaan ja 
ystävystymisestään. Katsojalle välittyi ohjelman kautta lämmin ja kunnioittava 
ystävyys, joka vallitsi kahden elämää nähneen naisen välillä. 

Jakson lopussa toinen naisista jäi laulamaan kyynelsilmin ystävänaisen opettamaa 
kaunista hengellistä laulua. Uudistuneet sydämet lauloivat saman Isän lauluja.
Messias oli yhdistänyt kaksi vanhusta saman Isän lapsiksi, joilla on sama usko 
Messiaaseen ja sama päämäärä, koti taivaassa, jonne Jeshua, Messias tulisi heidät 
kerran noutamaan. 

Messiaan verellään valmistama rauha etenee Lähi-Idässä ihmiseltä toiselle, vaikka 
viralliset tahot eivät tätä prosessia vielä tunnustakaan. 

Messiaan, Jeesuksen Kristuksen rauha eletään todeksi vilpittömässä veljes- ja 
sisarusrakkaudessa, jonka hänen Pyhä Henkensä vaikuttaa häneltä kaiken anteeksi 
saaneissa.



Saarna 23.3. 2008 su Pääsiäispäivä

Teksti Johanneksen evankeliumi 20: 1- 10
Sapatin mentyä, viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo 
aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty 
pois. 
Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille 
opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: 
"Ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on 
pantu." 
Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. 
Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria 
nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä.--- 

Uuden Testamentin tekstikatkelmia 
löydetään yhä lisää. Muistini mukaan tällä 
hetkellä vanhimmat sellaiset ajoittuvat 
sataluvulle j. Kr. Kaikissa niissä toistuvat 
samat omin silmin nähdyt tapahtumat, 
myös Pääsiäisaamun hetket Jeesuksen 
tyhjällä haudalla.

Uuden Testamentin kirjoitukset välittävät 
meille faktaa siitä mitä Jeesuksen seurassa 
ja hänen perustamansa seurakunnan 
alkuvaiheissa koettiin, niin että usko häneen saisi syntyä ja vahvistua.

Pääsiäisen tapahtumat merkitsivät uuden aikakauden alkua. Nyt kaikkien kansojen 
ihmisillä on vapaa pääsy Korkeimman lapsiksi uskomalla Jeesukseen. 

Pelastus ulotettiin koko ihmiskuntaa koskevaksi, vaikka tosin tämä sanoma oli läsnä 
jo Vanhan Testamentin aikaisissa tapahtumissa ja opetuksissa, mutta luvattu 
Messias ei ollut vielä tullut.

Jeesukseen saakka uhrattiin Jerusalemin temppelissä eläinuhreja ihmisen syntien 
sovitukseksi vertauskuvana Jeesuksen ristillä toimittamasta täydellisestä 
sovituksesta, kun hän antoi itsensä syntiuhriksi koko ihmiskunnan puolesta.

Se, että Jeesus on Jumalan Poika ja kuoleman voittaja, näytettiin toteen 
Pääsiäisaamuna. Jeesus oli noussut kuolleista lupauksensa mukaan. Kaikki mitä 
hän on luvannut, pitää paikkansa.



Saarna 24.3. 2008 toinen Pääsiäispäivä 

Teksti 2.Korinttolaiskirje 5:15-21
Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi 
on tullut tilalle! 
Kaiken on saanut aikaan Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän 
kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. 
Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa eikä lukenut ihmisille 
viaksi heidän rikkomuksiaan; meille hän uskoi sovituksen sanan. 
Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän 
kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta: suostukaa sovintoon Jumalan 
kanssa. 
Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, 
jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden
 
 Jokin aika sitten näin tv-ohjelman, joka puhutteli minua 
voimakkaammin kuin kenties mikään tähän saakka katsomani. 
Puhuttelevuus syntyi aitoudesta, rehellisyydestä ja ohjelman välittämästä 
sanomasta. 

Tv-dokumentissa ” Kielletty rauha haastateltiin tämän päivän ihmisiä, 
arabeja ja juutalaisia, Lähi-Idässä. 

Eräs haastateltu oli juutalainen yksinhuoltajaäiti, jonka sotaväessä oleva 
poika oli pahoinpidelty matkalla varuskunnasta kotiin. Joukko miehiä raahasi pojan ulos autosta ja 
runteli pojan niin että tämän ruumis vaurioitui pahasti. Henkisesti hän romahti täysin. Pojan äiti oli 
Messiaaseen ( Kristukseen) uskova, mutta pojan kohtalo sai hänet katkeroitumaan. 

Kerran äidin rukoillessa Jeesus ilmestyi hänelle ja kysyi, voisiko äiti antaa pahoinpitelijöille 
anteeksi. Äiti vastasi ettei voinut. Jeesus kysyi samaa toistamiseen vedoten siihen miten paljon 
hän oli antanut anteeksi äidille ja koko ihmiskunnalle. Äidin vastaus oli edelleen kielteinen. 

Jeesus kysyi äidiltä kolmannen kerran anteeksi antamisesta ja sillloin äiti oli vastannut että hänen 
pitäisi mutta hän ei kyennyt. Äiti pyysi Jeesukselta: ” Anna minulle sinun kykysi antaa anteeksi.”

Äiti kertoi että silloin oli kuin pato olisi avautunut hänen sisimmässään ja kaikki loka ja saasta 
pyyhkiytyi pois hänen sielustaan ja hän kykyeni antamaan pahoinpitelijöille anteeksi. 

Pian äiti joutui poikansa puolesta todistajaksi oikeuteen ja kohtasi väliajalla yhden 
pahoinpitelijöistä, joka oli saatu kiinni. Pojan äiti sanoi miehelle: ” Jeesuksen tähden annan sinulle 
kaiken anteeksi. ”

Siitä lähtien äiti kävi katsomassa pahoinpitelijää vankilassa ja keskusteli hänen kanssaan.

Kuunnellessani äidin kertomusta kyyneleet valuivat silmistäni valtoimenaan. Tuolla seudulla, jossa 
on kenties eniten katkeruutta, vihaa ja epäluuloa maailmassa, Jeesuksen rauha muuttuu eletyksi 
todellisuudeksi äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa.

Jeesus, Vapahtajani ja Messiaani, anna minun todella ymmärtää miten voimakas sovinnon lähde 
on ristisi veri!  



Saarna 25.3. 2008 ti

Teksti Luukkaan evankeliumi 24: 46 -48
"Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena 
päivänä nousta kuolleista, 
ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään 
saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista.
Te olette tämän todistajat.
 

 
Logistiikka on päivän sana tehokkuudesta 
puhuttaessa. Nopeat raaka-aineiden ja 
hyödykkeiden kuljetukset takaavat tasaisen 
tavaravirran ja pitävät elinkeinoelämän pyörät 
pyörimässä.

Jumalan pelastuslogistiikka esiteltiin Pääsiäisenä 
2000 vuotta sitten kaikessa 
yksinkertaisuudessaan: Jerusalemista alkaen 
kaikille kansoille joita maa päällään kantaa on 
saarnattava parannusta ja syntien anteeksiantamista ylösnousemisen todistajien 
toimesta.

Jumalan pelastuslogistiikka sisältää siunauksen siemenen. Se seurakunta, joka 
tekee aktiivisesti lähetystyötä, menestyy ja kasvaa sen rönsyjen ulottuessa yhä 
laajemmalle. Tämän logistiikan ohjaaja ja takuumies on Jumala itse sanansa 
Raamatun ja Pyhän Henkensä kanssa.

Jumalan logistikkoja ja viestinviejiä ovat Jeesuksen ylösnousemuksen todistajat, 
sinä ja minä myös, kun kerran uskomme, että Jeesus nousi kuolleista! 
Mikä on juuri nyt tie ihmisten sydämiin, niin että he avautuvat ottamaan vastaan 
sen, mitä meillä on kerrottavana omasta kohtaamisestamme ylösnousseen 
Jeesuksen kanssa?

Jeesus, Vapahtajamme, anna meille sinun viisauttasi ja pyhää rakkauttasi 
todistajan tehtävää varten. Vahvista ja johdata meitä Pyhällä Hengelläsi. Anna 
viestin sinusta levitä nopeasti, lajaajalle ja syvälle sydämiin. Kiitos Jeesus, että 
kuulet!

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika jaotusta.
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Teksti Apostolien teot 2: 32
Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista; me kaikki olemme 
sen todistajia.
 
 

Raamatussa mainittuja Jeesuksen 
ylösnousemuksen todistajia on satoja.*)

Heidän todistuksensa perusteella Jeesukseen uskoneita 
on lukematon määrä kahden vuosituhannen aikana.

Ylösnousemuksen todistajia Jeesuksen nähneistä tuli 
kuitenkin vasta hänen lähetettyään lupaamansa 
Puolustajan ja Opettajan, Pyhän Hengen.**) 

Pyhä Henki kirkastaa todistuksen Jeesuksesta eläväksi todellisuudeksi niin, että 
kuulija todella ymmärtää sen.

Siksi Pyhä Henki on todella Jeesuksen työn jatkaja maan päällä.

Hän sitoutuu lastensa todistukseen Jeesuksesta sukupolvesta toiseen kunnes 
sanoma Kristuksesta on kerrottu kaikille kansoille.

Sinäkin saat olla turvallisin mielin todistamassa tästä maailmanhistorian 
suurimmasta tapahtumasta, kuoleman, synnin ja saatanan vallan voittamisesta 
Jeesuksesssa Kristuksessa, meidän Vapahtajassamme.

*) Sen jälkeen hän näyttäytyi yhtä haavaa enemmälle kuin viidellesadalle veljelle, joista useimmat vielä nytkin ovat 
elossa, mutta muutamat ovat nukkuneet pois. 1. Kor.15:6
**)"Te saatte puolustajan; minä lähetän hänet Isän luota. Hän, Totuuden Henki, lähtee Isän luota ja todistaa minusta ." 
Joh.15:26
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 Teksti Markuksen evankeliumi 16: 15-16
"Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille 
luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se 
tuomitaan kadotukseen.”

Meillä on näin suuri tehtävä! Julistaa koko 
maailmalle sanoma mahdollisuudesta saada kaikki 
syntinsä anteeksi uskomalla Jeesukseen!

Sanoma on suunnattoman tärkeä siksi että se 
koskettaa myös aikaa kuoleman jälkeen. Jumala, 
lahjomaton tuomari, kokoaa kerran eteensä niin 
elävät kuin kuolleetkin, ja jokaisen elämä 
arvioidaan tekojen mukaan.

Yhdessä tapauksessa armo ohittaa oikeudenmukaisuuden. Se, jonka nimi löytyy 
tuolloin elämän kirjasta, vapautetaan tuomiosta, ja hän saa vapaan pääsyn 
Jumalan ikuiseen valtakuntaan.

Sen sijaan se, jonka nimeä ei löydy elämän kirjasta, tuomitaan tekojensa mukaan, 
ja sen jälkeen hän saa vapaan pääsyn paikkaan, jonne hän on halunnutkin mennä, 
paikkaan jossa ei ole Jumalaa eikä hänen rakkauttaan eikä suojaansa, vaan pelkkä 
syntinen ihminen yhdessä saatanan kanssa, ikuisesti.

Elämän kirjaan merkitään niiden nimi, jotka ovat eläessään ottaneet vastaan 
Jumalan sovintokirjan, joka on vahvistettu uhrikaritsan, Jeesuksen Kristuksen 
verellä. 

Jumala kiertää nyt kuuluttamassa kaikille kansoille ja jokaiselle henkilökohtaisesti: ” 
Anna Poikani Jeesuksen pelastaa sinut! Se on täysin ilmaista. Hinta on jo maksettu! 
Ota vastaan hyvä sanoma Jeesuksesta, ja anna kastaa itsesi minun lapsekseni, niin 
sinä olet ikisesti pelastettu! "

Rakas Jeesus, anna Pyhän Henkesi herättää meistä jokainen uskomaan 
evankeliumi ja liittymään Jeesuksen todistajien joukkoon. Anna armosi virrata 
meissä runsaana ja virvoittavana, niin että maailma uskoo Isän lähettäneen 
Jeesuksen. 

Anna kaikkien ihmisten käsittää, että oman elämän jättäminen Jeesuksen käsiin on 
kotiin ja sen turvaan palaamista. Aamen. 
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Teksti Apostolien teot 23: 6

Nyt olen täällä tuomittavana siksi, että panen toivoni kuolleiden 
ylösnousemukseen."

Jaa, mitäs? Kyll siäll eilises tilaasuures oli sitte kivemma 
moisest väkke, ainaki kaks sattaa. No, se nyt toristaa? Ei viälä 
mittä. Se ons sanottun nääs et yks pääskky ei viälä kesää tiärä.
Saas nähärä, kyl se väk siältä kaikkos, mokomanki hurumahenge 
kuulost järkkevämp paikkoehe, kute söntaakina kirkkoho ja sit 
mökil saunomas.

Ei mei kyl äänt annet sellasel jok lakoo väkiä ku heintä. Vaimo 
sano et meno ol hirviä ku merel myrskysä. Ei tiänn ko kaatus ja 
mihi suunnta. Jo on meiränki kylän pappi hyönätt iha joutavii 
juttui järjestäs. 

Jos ei menos muuttu niin valitukse teen iha piispal moisest myörinkist. Ja vaik 
jonku sanost parantunest taureinstas niin hölynpöly sano mun sanonne. Kukka ei 
oikiast pysty parantast ku ite Jumala, mut eih hää ny enäs sellasi ihimelöit toimita. 
Määs vaas kirkkos, niis se olla pit ja pois sellasest turhhast joutavast puuhast. 

Sanos se mun sanoneheks. Maast tänn o tult ja sinn meit kannetas taas ku se nii 
meneeks ja iha juhulallises kirkomenos. Nouseesks siält ylös kukas, sitä mä sanos 
epävarmaks. Mietes mullast vois tull ihmine taas?

Jaa, sellane o minu ajatuksen ett uskko Jumalan kohtuullisest ja pittä ite huolt 
ittesäst ett syä tervellist ruokka ja liikkus paljo niis eläs tääl vähä pitemmäst. Sitte 
kuolema ko o tullakses, ni se tulee ja siihe kaikk loppus. Nii on minu ajatuksen.
 
"Mattes Mattson"
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Teksti Efesolaiskirje 5: 8- 11
Eläkää valon lapsina! 
Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. 
Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielen mukaista. 
Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne 
päivänvaloon.

Pimeää puuhaa ei ole vain juopottelu tai 
muu sellainen. Valoa kestämätöntä on myös 
puhua toisesta selän takana pahaa ja hylätä 
tämä. Pimeyden töitä on lahkolaisuuskin ja 
moni muu homma.

Jumalan lapsi kuitenkin kasvaa päivä päivältä 
Jumalan antamaa kasvua siinä uudessa 
elämässä, jonka Jeesus ja Pyhä Henki on 
häneen synnyttänyt. 

Sisäisesti kuollut ihminen on tullut uudestisyntymisessä Jumalalle eläväksi ja 
kuuliaiseksi.

Pyhä Henki puhuttelee Jumalan lapsen omaatuntoa ohjaten Jeesuksen oman yhä 
uudestaan takaisin polulle tehden Jumalan sanan eläväksi, ei lakikirjaksi, vaan 
elämän tien oppaaksi. Näin kasvetaan ja saadaan selville armon hengessä yhä 
paremmin se, mikä kussakin tilanteessa on Herran mielen mukaista.

Rakas Jeesus, yhteiskunnan ja maailman muuttuminen tuo vastaan uusia asioita, 
joihin on muodostettava oma kanta sinun lapsenasi. Jeesus, ohjaa minua 
valkeuden teitä. Anna minulle sinun rauhasi.
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Teksti Sakarian kirja 8: 6- 8
Näin sanoo Herra Sebaot: Jos tämä kaikki onkin uskomatonta niiden silmissä, jotka 
noina päivinä ovat jäljellä tästä kansasta, tarvitseeko sen olla uskomatonta minun 
silmissäni? kysyy Herra Sebaot.
Näin sanoo Herra Sebaot: -- Vielä minä pelastan oman kansani auringonnousun ja 
auringonlaskun maista. Jerusalemiin minä tuon heidät asumaan. He ovat minun 
kansani, ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas.

Jumalan siipien suojassa on aina toivo ja 
tulevaisuus, ja sinne pääsee kuka tahansa koska 
tahansa. Luokseen tulleille Jumala on uskollinen 
liitossaan. Hän ei hylkää koskaan, ei milloinkaan jätä 
yksin.

Jumalan uskollisuudesta muistuttaa meitä hänen 
suhtautumisensa Isareliin, omaisuuskansaansa. 

Vaikka Israel on saanut monta kertaa kärsiä Jumalan 
kuritusta uppiniskaisuutensa takia, ei Jumala ole silti 
sitä hylkäämässä.

Päin vastoin, Jumala vakuuttaa olevansa edelleen 
heidän Jumalansa ja tuovansa heidät karkotuksesta 
kansojen joukosta takaisin omaan maahansa. 

Tämän näemme omin silmin tapahtuvan parasta 
aikaa jälleen kerran, ja Israelkin on nyt löytämässä Messiaansa.

Jeesus Kristus, Messias, sinä yksin olet maailman Vapahtaja niin juutalaisille kuin 
meillekin. Yksin sinä olet tie Jumalan luo. Anna minun aina uskoa, että minäkin 
saan kulkea tätä tietä.
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Teksti Johanneksen evankeliumi 20: 26
Ovet olivat lukossa, mutta yhtäkkiä Jeesus seisoi heidän keskellään ja sanoi:  
"Rauha teille!" 

Jeesuksen tervehdyksessään 
käyttämä sana rauha ( kreikaksi eireenee) 
sisältää pelastuksemme koko rikkauden. 

Se voidaan kääntää Raamatusta ilmaisulla ” 
sielun rauhallinen tila sen vakuututtua 
Jeesuksen kautta saadusta pelastuksesta, 
jossa ei tarvitse olla peloissaan mistään 
Jumalan suhteen. ”

Kun siis toivotat jollekin Jumalan rauhaa, 
toivotat hänelle kaikkea mahdollista hyvää 
Jumalaltamme ja Vapahtajaltamme 
Jeesukselta Kristukselta.
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