
Saarna 16.5. 2008 pe

Teksti Jeremia 31:34
Silloin ei kukaan enää opeta toista, veli ei opeta veljeään sanoen: 'Oppikaa 
tuntemaan Herra!' Sillä kaikki, pienimmästä suurimpaan, tuntevat minut, sanoo 
Herra. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän 
syntejään."

Mitä merkitsee elävän Jumalan 
tunteminen? Se merkitsee armon ja 
totuuden tuntemista.

Mitä se sitten merkitsee? Se merkitsee 
sitä, että elämä tällaisen ihmisen tai 
tällaisten ihmisten lähellä tulee turvalliseksi 
ja miellyttäväksi. Se merkitsee oikeuden, 
laupeuden ja toisesta huolehtimisen 
voittoa koko yhteiskunnassa. 

Jumalan tunteminen merkitsee elämän voittoa. Se merkitsee pakkovallan ja 
pelotteiden poistumista ihmisten väliltä. Enää ei tarvitse hallita uhaten 
rangaistuksella ja houkutellen palkkioilla. Elävän Jumalan tunteva ihminen ja 
sellainen kansa noudattaa totuudellisuutta ja rakkaudellisuutta sydämensä halusta, 
miellellään.

Jumala on synnyttänyt heissä tämän halun elää todellista elämää. Enää ei ole 
ahdistusta synnin tuomiosta eikä rangaistuksesta, sillä kaikki synnit ja rikokset on 
saatu anteeksi, eikä niitä enää koskaan muistella. Elävän Jumalan todellinen 
tunteminen on suurinta mitä voi tapahtua yhden ihmisen ja kokonaisen kansan 
elämässä. 

Elämä jokapäiväisessä syntien anteeksisaamisessa ja uuden elämän 
opettelemisessa on mielekästä. Se on kuin pienen lapsen kävelemään 
opettelemista. Välillä kaadutaan, mutta sitten noustaan taas ja mennään sydämen 
halusta eteenpäin. 



Saarna 17.5. 2008 la

 

Teksti Apostolien teot 2:1,4
Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla.   - - -  
He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Henki antoi  
heille puhuttavaksi.

Mikä oli opetuslasten puheiden vaikutus?
” Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston 
sydämessään, ja he sanoivat Pietarille ja muille 
apostoleille: "Veljet, mitä meidän pitää tehdä?"

Pyhä Henki herätti kuulijoiden omantunnon ja 
Jumala-suhteen kuntoon saamisesta tuli heille 
ykkösasia.

Pietari vastasi: " Kääntykää ja ottakaa itse kukin 
kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta 
syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte 
lahjaksi Pyhän Hengen. ”

Todellinen kääntyminen Jeesuksen puoleen toisi kuulijoille rauhan. He saisivat 
syntinsä anteeksi ja luvatun Pyhän Hengen sisimpäänsä.
Pietari vetosi heihin ja kehotti: "Antakaa pelastaa itsenne, ettette hukkuisi tämän 
kieroutuneen sukupolven mukana." 

Pietari ei kuulunut enää kieroutuneeseen sukupolveen. Hän kuului yksin 
Jeesukselle. Siksi hän saattoi valita sanansa juuri näin. Pietarin tehtävä oli nyt 
johdattaa mahdollisimman monta ihmislasta pois hukkumasta tämän sukukunnan 
mukana.

” Ne, jotka ottivat hänen sanomansa vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli 
sinä päivänä lisää noin kolmetuhatta henkeä. ”

On vain kaksi vaihtoehtoa. Joko kuulumme kieroutuneeseen sukukuntaan, tai 
olemme paenneet siitä Jeesuksen Kristuksen turviin ja saaneet syntimme anteeksi. 
Se on ainut keino välttää kadotus ja päästä taivaaseen. Joko olemme pelastettuja 
tai sitten emme.

Pelastettujen joukkoon on vapaa pääsy jokaisella haluavalla. Riittää kun sanomme: 
” Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen." 



Saarna 18.5. 2008 su

Teksti Efesolaiskirje 4: 1-6
Minä, joka olen Herran vuoksi vankina, kehotan teitä siis elämään saamanne 
kutsun arvoisesti, 
aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen 
keskenänne. 
Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. 
On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on 
kutsuttu, on yksi. 
Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste! 
Yksi on Jumala, kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, vaikuttaa kaikessa ja on 
kaikessa.

Riita vaanii seurakunnassakin, sillä elävä kristittykään 
ei ole vapaa syntisestä olemuksestaan niin kauan kun hän 
elää täällä. Vasta taivaassa kaikki on toisin.

Vaikka Pyhä Henki on uudistanutkin kristityn ja antanut 
hänelle luontaisen halun pyrkiä Jumalan tahdon 
mukaiseen elämään, niin vanha ihminen hänessä ei ole 
vielä vaiennut lopullisesti vaan pyrkii nostamaan päätään.

Kristitty on heikko ja pieni ja voimaton ilman Jeesusta ja 
hänen armahtavaa voimaansa. Näistä syistä Paavalin 
täytyi yhä uudestaan kehottaa ja muistuttaa seurakunnan 
jäseniä Jumalan tahdosta heidän suhteensa.

Paavali muistutti armahtavan rakkauden välttämättömyydestä kristittyjen välillä. 
Ilman sitä seurakunta hajoaisi riitoihin. Se hajoaisi myös ilman tajua ykseydestä, 
joka on Jumalan perheväelle ominaista. On vain yksi lauma ja sillä yksi Paimen, 
Jeesus Kristus, ja yksi pelastava usko ja yksi kaste jossa pelastus otetaan vastaan.

Seurakunnalla on vain yksi Isä, Jumala, jonka luo se on jäsenineen matkalla 
maailman halki. Jäsenten tehtävä on tukea toisiaan, ei moittia, kadehtia eikä 
kampittaa.

Jeesus, anna minun ymmärtää seurakunta ja sen merkitys yhä syvemmin ja päästä 
iloitsemaan uudella tavalla elävien kristittyjen yhteydestä.
 



Saarna 19.5. 2008 ma

Teksti Efesolaiskirje 1:3
Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Hän on 
siunannut meitä kaikella Hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa.

 
Maa ja taivas kohtaavat toisensa seurakunnassa. 
Siellä on löydettävissä pelastava yhteys Jumalaan. Siellä 
on saatavissa apu elämän ongelmiin. Sieltä löytyy myös 
ystäviä.

Jumalan seurakunta, Jeesuksen verellään pelastamien 
joukko, kantaa mukanaan kalleinta aarretta. Se tosin on 
saviastioissa. Seurakunnan olemassaolo ja elämä ei 
perustukaan ihmisten viisauteen tai hienoon käytökseen, 
vaan Jumalan armahtavaan rakkauteen.

Juuri siksi seurakunta on niin vakuuttava, että se saa 
voimansa ja viisautensa suoraan taivaasta Jumalan 
sanan kautta. Sillä siinä ilmenee Jumalan ihmeitä 
tekevän läsnäolon vaikutus ja lupaus. 

Seurakunnalla on suora linja taivaaseen. Mitä tahansa se 
rukoileekin, se kuullaan taivaassa. Jumala tahtoo seurakuntansa rukoilevan suuria 
asioita, ihmeellisiä asioita, sillä hän on rikas antaja jokaiselle, joka kääntyy hänen 
puoleensa.

Saamme pyytää nimenomaan sellaista, mitä kukaan ihminen ei voi antaa meille 
eikä yhteiskunnallemme ympärillämme, ja taivaassa kuullaan. 

Kun seurakunta turvautuu Taivaan Isään ja Jeesukseen yksinkertaisesti, ottaen 
hänen lupauksensa niin kuin ne on kirjoitettu Raamattuun, silloin se on Jumalan 
voiman ja Jumalan rakkauden alkulähteillä. 

Herra, vältä seurakuntasi turvautumasta tämän maailmanajan voimiin, 
ihmisviisauteen ja epäilevään järkeilyyn. Johda se sen sijaan luottamaan sinuun 
yksinkertaisesti ja lujasti, välittämättä maailman pilkasta ja väheksynnästä
Herra, anna seurakunnallesi aina uusi voima ja uusi rohkeus julistaa pelastuksen 
evankeliumia, joka on sinussa itsessäsi, Jeesus Kristus. 

Anna maailman nähdä, että on elävä Jumala, joka rakastaa, pelastaa, puhdistaa ja 
parantaa. 



Saarna 20.5.2008 ti

Teksti Job 37: 21
Nyt ei valoa näy, pilvet sen peittävät. Sitten tulee tuuli ja lakaisee puhtaaksi  
taivaan.

On asioita joita emme näe, ja kuitenkin 
ne ovat olemassa, kuten esimerkiksi 
ajatuksemme, ja se, että joku rakastaa.

Jumalakin on olemassa, vaikka emme voi 
nähdä häntä.  Voimme uskoa ja luottaa 
häneen. Hänen Poikansa Jeesus on ilmaissut 
meille Jumalan, Isän, ja on jopa raivannut 
meille kulkukelpoisen tien hänen luokseen.

Jeesus itse on tämä tie, ja sitä kulkemalla 
pääsemme Jumalan tuntemiseen, kun 
Jeesuksen lähettämä Pyhä Henki todistaa 
meille Isästä, ja opettaa meille hänestä 
tekemällä Raamatun meille eläväksi ja mielenkiintoiseksi.

Raamatusta ja oman kokemuksen kautta opimme, että Jumala on Rakkaus. 
Antaahan hän meille Jeesuksessa itsensä ja armahtaa meitä niin monin tavoin joka 
päivä antaen kaikki synnit anteeksi sitä pyytäville.

Meitä rakastava Jumala tahtoo viedä meidät perille maahansa, jossa ei enää kuolla 
eikä jäädä yksin eikä synnin pettämänä murennuta ja tuhouduta.
Jeesuksessa pilvet sinun ja Jumalan väliltä puhalletaan pois ja näet selkeästi sinua 
rakastavan Jumalan ja taivaallisen Isän.



Saarna 21.5. 2008 ke

Teksti Job 37:23 
Kaikkivaltiasta me emme voi tavoittaa. Hän on voimallinen, hänen on oikeus, 
hänen on vanhurskaus. Koskaan hän ei tuomitse väärin.

Joskus psykologit ovat väittäneet Jumalan olevan 
vain ihmisen toiveitten ja pelkojen heijastumaa. Se 
merkitsisi ettei todellista Jumalaa olisikaan, ja niin 
ihminen olisi jumala itselleen.

Onneksi näin ei ole. Jumala ei suostu meidän 
mittareillamme mitattavaksi ihmistahdon sätkynukeksi. 
Hän on kaiken yläpuolella. Se, ettei häntä näy, ei 
kuitenkaan merkitse sitä ettei häntä voisi tavoittaa. 

Sisimmässä omassatunnossaan jokainen ihminen tietää Jumalan olevan olemassa, 
mutta itselleen valehtelemaan kykenevässä pinnallisessa omassatunnossa hän voi 
väittää ettei Jumalaa ole. Silloin tapahtuu se, että tietäen ei olla tietävinään 
elävästä Jumalasta.

Herra, anna meille nöyrä sydän, niin että suostumme riisumaan itse keksityt 
valheet sinun kohtaamisesi tieltä.



Saarna 22.5. 2008

Teksti Johanneksen evankeliumi 15: 1- 2
"Minä olen tosi viinipuu, ja Isäni on viinitarhuri. 
Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen 
hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi  
hedelmää entistä enemmän. ”

Tahdotko olla hedelmää tuottava kristitty? Tutustu 
silloin Jeesuksen vertaukseen viinipuusta ja varaa siihen 
vähän aikaa!

Ensimmäinen asia hedelmän tuottamisessa on tunnustaa 
täydellinen riippuvuus Jeesuksesta. Tämä käy ilmi Jeesuksen 
selittäessä vertaustaan: ”Joka pysyy minussa ja jossa minä 
pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette 
voi mitään tehdä. ”

Hedelmän tuottaminen Jumalan lapsena versoo täydellisestä 
levosta. Lepo vapauttaa omavoimaisuudesta ja 
itseriittoisuudesta, joka niin usein on riesanamme 
tukahduttamassa kasvua ja elämää. Sinä saat vain pitää kiinni Jeesuksen kädestä 
ja luottaa häneen ja hänen voimaansa.

Jeesus toteaa vertauksensa selityksessä: ” että te menisitte ja kantaisitte hedelmää 
ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä minun nimessäni, 
hän sen teille antaisi . ” *)

Kristitty huokailee hiljaa mielessään että Jumalan tahto toteutuisi hänessä ja hänen 
kauttaan. Itse asiassa Jumala onkin se joka tuottaa hedelmän! Me vain pyydämme 
että se tapahtuisi. Saamme pyytää kaikkea mitä tarvitsemme, ja Isä vastaa! 

Erityisesti Jeesus kehottaa meitä huokailemaan kristittyjen keskinäisen rakkauden 
ja kunnioituksen puolesta. Jumalan armahtavaa rakkautta todeksi elävä seurakunta 
on valoksi maailman keskellä.

Jeesus toteaa vertauksensa selityksessä: ” Sen käskyn minä teille annan, että 
rakastatte toisianne. ” Jumalan armon varassa palvellen rakastava kristitty on 
onnellinen ja hyvää hedelmää tuottava oksa Jeesuksen viinipuussa.

Näin versoaa näkyville Jumalan rakkautta, iloa, rauhaa, sävyisyyttä, ystävällisyyttä, 
hyvyyttä, laupeutta, uskollisuutta ja itsensä hillitsemistä.

*) vuoden 1938 käännös



Päivän saarna 23.5. 2008 pe

Teksti Johanneksen evankeliumi 15: 5
"Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, 
tuottaa paljon hedelmää.

Jeesus, sinä olet uskoni alku ja ylläpitäjä. 
Omin voimin en saa aikaan sellaista joka 
hyödyttää sinua ja valtakuntasi asiaa. 

Jeesus, siksi minä saan opetella olemaan vailla 
murehtimisen ahdistusta. Saan luottaa siihen, 
että sinä vaikutat minussa tahtomista ja 
tekemistä.

Minun tehtäväni on vain pysyä kiinni sinussa, joka olet Elämä. Siksi pyydän sinua 
Jeesus liittämään itseni ja kaikki omasi yhä lujemmin sinuun ja tulemaan meille yhä 
läheisemmäksi. Avaa meille rukouksen ja Raamatun sanan aarteet ja ravitse meidät 
sinun muotosi katselemisella. 

Silloin sinä Jeesus saat meissä yhä enemmän muotoa.



 Saarna 24.5. 2008 la

Teksti Johanneksen evankeliumi 15: 5
"Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä 
haluatte, ja te saatte sen. 

Maahamme parhaillaan rakennettavan ydinvoimalan 
rakentamisessa vaaditaan erityisen suurta tarkkuutta ja 
huolellisuutta. Kaiken on oltava luotettavaa materiaalia ja 
laitteiden on toimittava moitteettomasti. Ydinonnettomuuden 
riski on minimoitava kaikin mahdollisin toimin. Tässä 
rakentamisen valvojilla on suuri tehtävä ja vastuu.

Elävä kristitty on kuin toimiva voimalaitos, jossa tapahtuu 
koko ajan erilaisia prosesseja. Prosesseille tarvitaan kuitenkin 
ohjaus, etteivät ne olisi hallitsemattomia tai peräti haitallisia. 

Tarvitaan käsikirjaa ja sen ohjeiden tuntijaa, joka on Kristus, 
uskonelämän prosessien alkuunpanija itse. Hän tuntee myös 
voimalan ja valvoo sen toimintaa. Onhan hän Luoja ja kaiken 
ylläpitäjä. 

Jeesus lataa voimalansa, Jeesuksen omat, Pyhällä Hengellä, ja Hänen rinnallaan 
ydinvoimalan tuottama virta jää aivan hännille. Siksi ei ole mahdotonta saada mitä 
pyytää, mutta ilman Jeesuksen ja hänen sanansa ohjausta osuisimme 
pyynnöissämme mihin milloinkin. 

Siksi Jeesus ohjaa meitä pyytämään sellaista mikä ei vahingoita meitä eikä muita, 
vaan on hyödyksi, iloksi ja rakennukseksi.



Saarna 25.5. 2008 su

Teksti Matteuksen evankeliumi 13: 44- 46
"Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Kun mies löysi sen, hän peitti  
sen uudelleen maahan, ja sitten hän iloissaan myi kaiken minkä omisti ja osti sen 
pellon. 
"Taivasten valtakunta on myös tällainen. Kauppias etsi kauniita helmiä.
Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän myi kaiken minkä omisti ja osti  
sen.”

 
Mikä sinulle on arvokasta, niin kallisarvoista että 
olisit valmis antamaan sen saadaksesi kaiken minkä 
omistat? Entä voisitko olla varma siitä että hankkimasi 
aarre todella olisi kaiken vaivannäkösi arvoinen?

On olemassa todellisia aarteita, mutta mikään niistä ei 
vedä vertaa sille, että pääsee kuoltuaan taivaaseen ja 
saa jo täällä nauttia taivaan maan kansalaisoikeuksista. Maalliset aarteet, maat, 
mannut, eurot ja pörssiosakkeet jäävät kuollessamme tänne, mutta se joka pääsee 
taivaaseen, on rikas ikuisesti.

Jeesus, anna minun ymmärtää ystävyytesi ja iankaikkisen elämän arvo. Jeesus, 
anna minun muistaa että vain sinä voit antaa synnit anteeksi ja pelastaa ikuisesta 
kuolemasta ja kadotustuomiosta.
 



Saarna 26.5. 2008 ma

Teksti Psalmi 17: 15
Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun 
läsnäolosi ravitsee minut.

Kuka on viaton ellei se joka on pesty puhtaaksi 
synnistä Jeesuksen Kristuksen sovintoverellä. Miksi kaikki 
ihmiset eivät halua että Jeesus pelastaisi heidät? Onko 
heille jokin muu tärkeämpää. 

Voi sentään! 

Mutta jokainen joka pakenee elämän tarkoituksettomuutta, 
huolia, murheita ja syyllisyyden taakkaa Jeesuksen turviin, 
saa iloita joka päivä hyvästä omastatunnosta ja saa olla 
varma Jeesuksen huolenpidosta ja läsnäolosta elämässään.



Saarna 27.5. 2008 ti

Teksti Psalmi 49: 17- 18
Mutta henkeään ihminen ei voi lunastaa, ei hän voi käydä kauppaa Jumalan 
kanssa.
Elämän lunnaat ovat liian kalliit, ne jäävät iäksi maksamatta. 

Kaupankäynti on näinä aikoina kiivasta eri puolilla 
maailmaa. Kaupallisuus tunkeutuu lonkeroineen sinne 
sun tänne.

Jos kuolemattomuutta voisi todella ostaa, arvatenkin 
ostajia olisi. Kävisi varmaan kuitenkin niin, että vain 
rikkaimmilla olisi vara sellaiseen kuolemattomuuteen.

Jeesus tarjoaa aidon kuolemattomuuden ja jopa kodin 
uudessa, katoamattomassa maailmankaikkeudessa aivan 
ilmaiseksi, katsomatta pyytäjän ikään, rotuun, asemaan 
tai sukupuoleen.

Iankaikkinen elämä ja pelastus kadotuksesta on aina lahjaa. Jeesus on maksanut 
siitä korkeimman hinnan, oman itsensä. Kaupankävijät älkööt vaivautuko, mutta 
sisimmässään köyhäksi nöyrtyneet, tervetuloa ottamaan Jumalan suurin lahja 
vastaan, tässä ja nyt!

Jeesus, auta jokaista tajuamaan että elämä kiitää ohi ilman että voisimme päättää 
elämämme pituudesta, emme edes seuraavasta sekunnista. Anna jokaiselle viisas 
sydän ottaa lahjasi vastaan.

Jeesus, ole minulle syntiselle armollinen.
 



Päivän saarna 28.5. 2008 ke 

Psalmi 49: 17-18
Älä kadehdi, kun joku rikastuu, kun hän kartuttaa talonsa omaisuutta.
Kuollessaan hän ei ota mukaansa mitään, hänen omaisuutensa ei seuraa häntä 
hautaan.

Ei milloinkaan maailmanhistorian aikana Suomen 
seudulla ole ollut sellaista jokamiehen elintasoa kuin nyt. 
Lapio, kuokka, pokasaha ja pilkkomakirves on saatu panna 
useimmissa talouksissa museoon, työkalut, joita ennen 
jouduttiin heiluttamaan ahkerasti päivästä toiseen 
hengenpitimikseen. 

Sen sijaan kaupoissa on myytävänä kohtuuhintaan valtava 
valikoima toisten valmiiksi jalostamia elintarvikkeita. Aina 
uudenlaisten kulutustavaroitten virta kauppojen hyllyille on 
loputon. On myös varaa sijoittaa ylimääräiseenkin, kuten 
erilaisiin harrastuksiin. On myös niihin aikaa, ja tv:n 
katseluun.

Talot lämpiävät ”itsekseen” kaukolämmöllä, sähköllä tai öljyllä. Vettä ei tarvitse kantaa talon sisään eikä 
ulos. Sähkön ja sillä toimivien laitteiden avulla koteihin on saatu mitä moninaisimpia toimintoja. Sähkön 
voima lämmittää ruoan, pesee pyykit ja astiat, imuroi lattiat puhtaaksi, lämmittää saunan ja kesämökkien 
ulkoterassit.

Autosta on tullut jokamiehen kulkuväline, ja ulkomaanlomille kiidättävistä lentokoneista samoin. 
Tällä luettelolla ei loppua ole tämän hetken Suomessa. Ei kai meillä ole niinkään syytä kadehtia, vaan sen 
sijaan kiittää?

Vaikuttaa vain siltä että tämäkään ei meille riitä. Pitäisi olla vähän enemmän vielä sitä sun tätä. Mutta mikä 
on hinta tästä kaikesta, kuka pysähtyy ajattelemaan sitä? Emme kai vaan ole kadottamaisillamme 
sieluamme?

Ennen hiljaisuus oli se mikä ympäröi meitä. Ei ollut juuri rukkia ja kangaspuita kummempia koneita sitä 
rikkomassa. Nyt meitä ympäröi yhä lisääntyvä koneiden ja laitteiden surina, sirinä ja pauhu. Olemme 
ympäröineet itsemme tekniikalla? Onko se nielaisemaisillaan meidät kokonaan.

Missä on sielun hiljainen maisema? Onko sitä kohta enää olemassa? Kuka ajattelee ihmisen parasta? Vai 
onko rahan himo tullut hiipimällä elämän pääsisällöksi niin että se on syömässä kaiken todella arvokkaan: 
lämpimät ja läheiset ihmissuhteet, luonnon ympäriltämme ja uskon siihen Jumalaan, jolta kaikki hyvä on 
saatu, ja jolle kaikki tullaan kerran luovuttamaan.

Herra, varje ettei himo saa meitä valtaansa, ei kyltymättömyyden himo, eikä muukaan. Herra Jeesus, 
kirkasta meille se mikä elämässä on todella kestävää ja arvokasta. Anna meidän ennen kaikkea löytää ja 
saada pitää usko sinuun, ja anna voimaa pyrkiä antamasi uskon mukaiseen elämään, joka johtaa kerran 
sinun maahasi, joka on ikuinen.



Päivän saarna 29.5. 2008 to

Teksti Psalmi 49: 19- 20
Vaikka hän eläessään ihastelee osaansa ja toiset kiittävät hänen menestystään,
hänen täytyy mennä isiensä luo, paikkaan, jossa ei valoa nähdä.

Mä kuolematon oon, ei lopu nää päivät makeet 
Toiset ne harppuaan soittaa tykkää, 
Mä mieluummin sellasii hommii lykkään.

Mä kuolematon oon, ei lopu nää päivät makeet.
Joillekin taivas on paikka ihanin,
Mä maan päällä vaan mieluiten viihdyn.

Mä kuolematon oon, ei lopu nää päivät makeet.
Nuo toiset kuolee ja multiin kannetaan.
Mä ikuisesti mammonas kierin ja sitä kerään.

Mä kuolematon oon, ei lopu nää päivät makeet.
Kirurgi veitsellä leikaa varaosat vaihtoon.
Mä rahaa teen ja sillä elämän jatkuun saan.

Mä kuolematon oon, ei lopu nää päivät makeet.

Pillerinkin voimilla voin elämässä ratsastaa.
Mä vahva oon mahdilla kemikaalin aina vaan. 
 
Mammona, mammona, se nuoreks ja terveeks tekee.
Usko pois tai jos et, niin ei se haittaa.
Mä kuolematon oon, ei lopu nää päivät makeet milloinkaan.

Tulipahan mieleen väsätä yllä olevat laulun sanat eilisiltana 
Psalmin 49 tekstin innoittamana. 

Elämmehän aikaa jolloin meille markkinoidaan ikuisen 
nuoruuden ja vitaalisuuden harhaa. Niin sitten kadulla 
vastaan kävelee 60 v. ikirokkareita nahkarotseissaan ja 
bootseissaan ja 75 v. iloisia ikinuoria farkut jalassa ja 
lippalakki päässä.

Ei niin etteikö sillee saisi pukeutua, eikä niinkään etteikö 
ikinuorikin voisi olla viisas elämänsä suhteen; taidanpa 
itsekin olla näitä vanhenemaan suostumattomia 70-
lukulaisia. Toivoisin kuitenkin että tajuaisimmme mitä 
elämältä saa ja mitä ei, ja sen mitä vain Jumala voi antaa.  



Olemmehan saaneet korkeimmalta taholta vakuutuksen mahdollisuudesta todelliseen 
kuolemattomuuteen. Korkein Jumala on luvannut minulle ja sinulleettemme kuole, vaan 
saamme lahjaksi uuden, taivaaseen saakka ulottuvan elämän kun luotamme hänen Poikaansa 
Jeesukseen!

Tosi iso sääli niille joille tämä elämä on kaikki ja siksi siitä on otettava irti kaikki mitä saa. Ja 
niin tulee eletyksi omaisuutta kartuttaen tai elämää muuten ahnehtien polttaen kynttilää 
kummastakin päästä tai kituen ja muita kadehtien kunnes kaikki elämän aika on käytetty.

Voihan olla niin ettei Jumalan lupauksen unohtanut enää muista murehtia koko asiaa ja elää 
elämänsä tuiki onnellisena, mutta entäs sitten kun täältä on kerran lähdettävä paikkaan jossa 
ei valoa nähdä? 

Olisiko sittenkin aika juuri nyt, kesän korvalla, syytä pysähtyä miettimään mitä Jumala 
onkaan luvannut antaa sinulle lahjaksi kun otat vastaan häneltä luottamuksen Jeesukseen.
 
 



Päivän saarna 30.5. 2008 pe

Teksti aamos 8: 4, 7
Kuulkaa tätä, te jotka poljette vähävaraisia ja ajatte maaseudun köyhät 
perikatoon! 
Herra on vannonut Jaakobin kunnian kautta: -- Minä en unohda yhtäkään heidän 
tekoansa!

Voi meitä jos meistä on tullut ahneita 
niin että saatamme köyhät perikatoon! 
Ketkä ovat ahdingossa? Keitä petetään 
väärällä vaa´alla? 

Kauppojen digivaaka näyttää tarkasti 
oikein, mutta miksi kuulee sanottavan, että 
euro on markka? Samaa puhetta kuuluu 
Espanjasta saakka. 

Euroon siirtymisen myötä siellä tavan mukaan annettavat juomarahat ovat 
nousseet sellaisiin lukemiin että korkea- arvoinen hallintovirkamies huolestui 
asiasta.

Entä keinottelu pörssiosakkeilla, jolloin niiden arvoa pumpataan ylös ja alas ja siinä 
välissä rahastetaan? Miljardit eurot valuvat yhtiöiden arvosta ja sinne takaisin 
hetkessä. Tämän ovat saaneet kokea karvaasti myös kiinalaiset piensijoittajat.

Entä keinottelu viljalla ja riisillä, ostaa sitä pois markkinoilta ja odottaa hintojen 
nousua? Miten moni ehtii sillä välin kuolla nälkään ja entä ne köyhät, joilla ei ole 
vara maksaa viljasta korkeampaa hintaa?

Jumala tietää tarkalleen mitä kulissien takana tapahtuu ja mitkä ovat motiivit 
talouselämässä, niin yksilöiden kuin yritysten ja yhteisöjenkin. 

Elävä Jumala on tietoinen siitä mitä me teemme ja jätämme tekemättä. Aikanaan 
joudumme vastuuseen kaikesta, myös lain nimissä tehdyistä petoksista.

Jeesus, herätä meidän omatuntomme tajuamaan, missä olemme menossa, 
välitämmekö enää paljoakaan lähimmäisten kohtaloista lähelllä ja kaukana. 

Anna parannuksen armo, anna oikeudenmukaisuuden ja armahtavaisuuden tulla 
jälleen kunniaan keskuudessamme.



Päivän saarna 31.5. 2008 la

Teksti Luukas 12:15
"Karttakaa tarkoin kaikenlaista ahneutta. Ei kukaan voi rakentaa elämäänsä 
omaisuuden varaan, vaikka sitä olisi kuinka paljon tahansa."

Ahneus tekee meistä kovia ja armottomia 
toisiamme kohtaan. Se vääristää oikeuden ja johtaa 
jopa väkivallantekoihin, olipa kysymys perinnönjaosta, 
palkkaneuvottelusta tai eduista.

Ahneus on jotain muuta kuin mitä on oikeus ja 
kohtuus.

Pahinta mitä ahneus tekee on se että se kiinnittää 
kantajansa tämänpuoleiseen katoavaan aikaan niin 
että lopulta omaisuudesta tulee sydämen hallitsija.

On viisautta pysähtyä Kaikkivaltiaan edessä tutkimaan 
sitä, mikä on kaiken loppu tässä ajassa. Onhan totta 
että kuollessa ei voi ottaa mukaansa mitään täällä 
keräämäänsä.

Todella rikas on se jolla on Jumala Isänä ja Jeesus syntien Sovittajana. Isä 
huolehtii lastensa leivästä täällä ja antaa heille pysyvän kodin taivaasta.


