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Teksti Psalmi 136:1
 Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa.

  

Oletko kokenut että sinut on hylätty? Mitä nuorempana ihminen 
saa kokea olevansa arvoton tai tehneensä niin suuren mokan että 
hänet on sen takia hylätty, sitä syvemmälle kokemus painuu.

Et ehkä edes kykene tavoittamaan kokemustasi hylkäämisestä. 
Olet niin tottunut ajattelemaan itsestäsi kakkosluokan oppilaana, 
perheenjäsenenä, urheilijana, opiskelijana, työntekijänä, ettet 
huomaa olevasi alakuloinen, väsynyt ja ärtynyt. Tunnet vain että 
olet ikään kuin tuomittu epäonnistumiseen.

Oletko koskaan saanut kuulla ettei Jumala näe sinua luuserina tai toisen luokan ihmisenä. Hän 
arvioi sinua niin kuin on oikein, uskollisuuden, armon, oikeudenmukaisuuden ja rakkauden katsein.

Jumala näkee vääryydet joita olet saanut kokea. Hän hyväksyy sinut täydellisesti silloinkin, kun olet 
todella tehnyt jossain väärin. Jumala katsoo sinua Poikansa Jeesuksen armon läpi. Se merkitsee sitä 
että jokainen päivä alkaa elämässäsi puhtain paperein, kun panet toivosi häneen. 

Sinua ei enää koskaan tuomita, ei hylätä eikä jätetä oman onnesi varaan. Kanssasi on iankaikkinen, 
kaikkivaltias Jumala.

Sinulla on todellinen syy kiitokseen!

Rakas Jeesus, kiitos että sinä muistat meidät vaikka ihmiset meidät jättäisivät. Kiitos että viet 
meidät vapauteen ja iloon. Aamen.
 



Päivän saarna 17.9. 2008 ke
 

Teksti: Psalmi 119: 97

Kuinka rakastankaan sinun lakiasi! Kaiken päivää minä sitä tutkin.

Velkakurimukseen joutunutta helpottaa Suomessa laki velka-
armahduksesta. 

Jumalan laissa on myös armahduspykälä, ja siihen on jokaisella 
yhtäläinen oikeus vedota. Kuinka moni on lukenut tämän säädöksen ja 
ymmärtänyt mitä se todella merkitsee tuomioistuimen edessä?

Jumalan armahduspykälään vedonnut vapautetaan ehdoitta kaikista veloista, myös 
veriveloista. Vetoaminen myös palauttaa vetoajalle hänen aikaisemmin 
menettämänsä oikeudet.

Näihin oikeuksiin kuuluu muun muassa pääsy uuteen valtakuntaan ja osallisuuteen 
sen ikuisesta elämästä. Armahduspykälään vedonnut saa myös takaisin 
menettämänsä aseman Kuninkaan lapsena. Kaikki tämä kerrotaan Jumalan laissa, 
Raamatussa.

Raamattu on Suomessa kaikkien saatavilla, ja sitä selitetään joka viikko kristillisissä 
seurakunnissa. Kannattaa lähteä liikkeelle ottamaan selvää mitä Jumala on 
varannut sinua varten säätäessään armahduspykälän, jonka vaikutus ulottuu koko 
elämääsi.

Nyt on sen aika. Aika loppuu kerran. Ole viisas ja käytä tilaisuutta hyväksesi. Nyt.
Aloittaa voit esimerkiksi lukemalla Johanneksen evankeliumin.

Rakas Jeesus, sinun Isäsi on hyvä, armahtava tuomari. Hän armahtaa jokaisen, 
joka tulee hänen eteensä mukanaan suositus sinulta. Muistuta meitä siitä miten 
kallis lahja sinun armosi on meille. Aamen.



Saarna 18.9. 2008 to
 

Teksti Aamos 5: 21
Herra Jumala Sebaot sanoo näin: Minä vihaan teidän juhlianne, minä inhoan niitä, 
minä en voi sietää juhlakokouksianne.

Voi miten raskasta on tuoda julki yhä uudestaan se, 
että Jumala vihaa syntiä. Tätä ei jaksaisi sanoa ellei voisi 
jatkaa: mutta rakastaa syntistä!

Synti on se tekijä joka voi sortaa seurakunnankin niin 
ettei Jumala iloitse sen juhlista. Kulkueet ja juhlapuheet 
ovat silloin vain tyhjän tynnyrin kolistamista.

Synti voi tuhota yhden ihmisen elämän, mutta se voi tuhota kokonaisia 
yhteiskuntiakin. Jumala on sama kaikille asemaan ja rotuun katsomatta, ja kurittaa 
ja hän viimein rankaisee katumattomasta syntielämästä.

Muinaiselle Israelille oli käymässä juuri niin. Jumala oli vetänyt heitä parannukseen 
katovuosin, taudein, onnettomuuksin. Jumala oli tuonnut köyhyyden iloisen 
juhlahumun tilalle, kun kansa ei ollut pysähtynyt kuuntelemaan hiljaista kehotusta.

Mitä syntiä Israel oli tehnyt ansaitakseen kurituksen? Se oli sortanut köyhiä, 
pettänyt, kohdellut kaltoin kanssaihmisiä, tappanut, varastanut, elänyt haureuden 
vallassa ja hylännyt perheenjäsenensä. Terveen elämän sijaan juopoteltiin ja elettiin 
omalle itselle komeita taloja rakentaen. Kansa oli kääntänyt selkänsä Jumalalle ja 
ottanut hänen tilalleen epäjumalat, jotka eivät nuhdelleet synnistä, vaan 
houkuttelivat siihen. 

Miten on nyt? Kun katsoo elokuvatarjontaa, niin haureus, väkivalta ja pakanallinen 
henkimaailma ovat muodissa ja myyvät hyvin. Kun katsoo iltapäivälehtien 
kotisivuja, niin sama tunkee vastaa sieltä. Tv suoltaa väkivaltaa ja seksiä eri 
muodoissaan, eikä eduskunta tunnu tekevän mitään perheen suojelemiseksi 
hylkäämisen houkutukselta, johon pinnallisuuden ja haureuden suosiminen ovat 
ohjaamassa, eikä mitään myöskään kansan nopeasti pahenevan alkoholisoitumisen 
pysäyttämiseksi.

On vaadittu muhkeita palkankorotuksia, mutta vanhat ja heikot ovat jäämässä 



mopen osalle. On vaadittu muhkeita osinkoja mutta yritysten työntekijöiden 
kohtalosta viisveisattu. Valtiovalta on veisannut yritysmaailman kanssa virttä ettei 
valtion hallinto voi puuttua talouselämään. Entä mitä virttä kirkko on veisannut? Ei 
kai vain populismin suloista harhasäveltä? Lienevätkö tämänkaltaiset ilmiöt totta 
monessa muussakin maassa ja kansassa? 

Mutta miten on nyt kun pankkeja kaatuu eri puolilla maailmaa kuin heinää? Miten 
käy asuntovelallisten ja heidän talojensa? Miten käy yritysten? Miten käy 
suomalaisen yhteiskunnan joka köyhtymistään köyhtyy? Miten käy suomalaisten 
uskon Jumalaan, josta luopumiseen houkuttelemisesta on tullut menestys 
nettisivujen avulla. Kymmenet tuhannet ovat ottaneet ja lähteneet. Miten käy 
kirkon populismissaan?

Jumala odottaa meitä suomalaisia palaamaan luokseen sydämen rukouksessa ja 
turvautumaan tosissamme hänen armoonsa, joka on valmiina hänen Pojassaan 
Jeesuksessa Kristuksessa. Silloin kirkot täyttyvät pelastusta etsivistä ja Jeesuksen jo 
löytäneistä ihmisistä. 

Jumalalla on kaikki valta auttaa meitä, ja hän tahtoo auttaa. Kun palaamme hänen 
luokseen, hän armahtaa ja pitää huolen kaikista asioistamme, niin että ne alkavat 
kääntyä parempaan päin.

Rakas Jeesus, alä anna synnin päästä pettämään kansaamme eikä kirkkoamme. 
Sinä olet armo, mutta olet myös totuus, joka et katso vilppiä etkä vääryyttä läpi 
sormien. Johdan meidät takaisin sinun armoosi ja totuuteesi. Älä anna meidän 
hukkua ajallisesti eikä iankaikkisesti.Varjele meidät joutumasta kadotukseen.
Anna meidän löytää sinun luonasi täysi anteeksiantamus ja rauha. Aamen.
 
Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 jaotusta. 



Päivän saarna 19.9. 2008 pe

Teksti Aamos 5: 23-24
Vie pois minun luotani virsiesi pauhu! En halua kuulla sinun harppujesi helinää.
Mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro.

Sanaa synti ei saisi edes käyttää. Joku voisi kokea 
syyllisyyttä ja siksi ahdistua!

Kuitenkin vanha kristillinen sanonta kuuluu: ”Kun syntinen 
herää, hän ensin suuttuu, sitten vasta muuttuu.”

Omista synneistä muistuttamista on kenen tahansa vaikea 
kestää, etenkin jos niitä ei ole itse huomannut eikä katunut. On 
kuitenkin Jumalan suunnatonta armoa, jos hän herättää meidät 
synnin unesta ja johtaa katumukseen ja parannukseen.

Synti johtaa meitä kohti kadotusta, ja tässä elämässä se rikkoo meitä ja 
kanssaihmisiämme. Siksi kysymys syntien anteeksi saamisesta on elämän ja 
kuoleman kysymys.

Joka sunnuntai kirkossa pidetään jumalanpalvelus, jonka alussa on 
synnintunnustusrukous ja sen jälkeen lausutaan synninpäästö. Usein 
jumalanpalveluksessa vietetään myös Herran Pyhä Ehtoollinen, jossa siihen 
osallistuvat vakuutetaan Jeesuksen valmistamasta anteeksiantamuksesta.
Siksi jumalanpalvelus tarjoaa oven iankaikkisen elämään.

Jos kristillinen kirkko kuitenkin muuttaa julistustaan ja opetustaan siten, että synti 
pimitetään ja julistetaan anteeksiantamusta ilman katumusta ja parannusta, se 
lakkaa olemasta Kristuksen valo maailmassa. Jeesuksen sanoin suola käy silloin 
mauttomaksi, eikä kelpaa enää mihinkään.

Sen vuoksi kysymys apostolisesta uskontunnustuksesta ja koko Raamatusta 
kristityn elämän ohjeena on aina ajankohtainen ja elintärkeä. Jeesus varoittaa 
Raamatussa vääristä opettajista ja heistä, joissa on jumalisuuden ulokuori, mutta 
jotka kieltävät sen voiman.

Rakas Jeesus, älä anna synnin äläkä saatanan pettää meitä, niin että se vie meidät 
eroon sinusta ja lähimmäisistämme. Suo meille nöyryyttä ja rehellisyyttä suostua 
aina uudelleen oman elämämme arviointiin ja raittiiseen uudistukseen sinun armosi 
ja totuutesi valossa. 



Päivän saarna 20.9. 2008 la

Teksti Kolossalaiskirje 2: 20-21
Jos kerran olette yhdessä Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkuvoimien 
ulottuvilta, miksi yhä käyttäydytte tämän maailman mukaisesti ja alistutte sellaisiin 
sääntöihin kuin "älä tartu", "älä maista", "älä kosketa"?

 
Sinä jolle Kristus ja hänen valmistamansa 
pelastus on rakas ja kallis, saat kuulla vapauttavan 
viestin: Jeesuksen seuraaminen on jotain muuta 
kuin pakkomielteen omaisten käskyjen mekaanista 
noudattamista.

Sellaista suositaan kyllä ihmisten kehittämissä uskonnoissa, joissa on aina mukana 
ansaitsemisen syntinen ajatus. Itseään pettäen ajatellaan, että kun olen täyttänyt 
nämä ja nämä rituaalit, olen puhdas. Tällaiset säännöt ovat itse keksittyjä, eikä 
niissä ole mitään elämää. 

Sinä olet sen sijaan Jeesuksen verellä pestynä jo täysin puhdas. Olet pelastettu, 
vaikka et lukisi rukousnauhasta yhtään paternosteria, isämeidänrukousta.

Kiusaus palata rituaalien noudattamiseen ikään kuin pelastuksen ”varmistajana” on 
kuitenkin taustastamme johtuen olemassa. Siksi sinun ja minun on aina välillä hyvä 
uudelleen pysähtyä Jumalan apostoli Paavalin kautta lausumien vapauttavien 
sanojen ääreen.

Silloin varmistuu jälleen se minkä olemme jo ennenkin tienneet: Pelastus on 
Jumalan täydellinen lahja sille, joka ottaa vastaan Jeesuksen ristinsä verellä 
valmistaman syntien sovituksen. Muuta ei tarvita.

Rakas Jeesus, anna meidän todella ymmärtää mitä olemme saaneet lahjaksi 
uskoessamme Jeesukseen Kristukseen, sinun ainokaiseen Poikaasi. Aamen.

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 jaotusta.
 



Saarna 21.9. 2008 su

Teksti Psalmi 119: 1-8
Onnellisia ovat ne, joiden vaellus on nuhteetonta, ne, jotka seuraavat Herran lakia. 
Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan,
ne, jotka eivät tee vääryyttä vaan kulkevat hänen teitään.
Sinä olet antanut säädöksesi tarkoin noudatettaviksi.
Kunpa kulkuni olisi vakaa, kunpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi! 

Maailmanlaajuinen pankkikriisi velloo edelleen, eikä Suomessakaan 
olla varmoja sen vaikutuksesta maamme ja sen kansalaisten elämään. Niin 
kansainvälisiksi meidänkin maamme rahalaitosten sidokset ovat menneet.

Kaikki on kuulemma saanut alkunsa Yhdysvalloissa surutta myönnetyistä 
vastikkeettomista asuntolainoista, ja nyt kun lainoja on jäänyt 
maksamatta, useat niitä myöntäneet pankit ovat kärsineet vararikon, eikä 
loppua vielä näy.

Nyt jälkiviisaasti voi taas kysyä, eikö ihminen koskaan opi virheistään? Sitäkin voi kysyä, kuinka moni on 
lainaa ottaessaan ja sitä myöntäessään käynyt ensin neuvottelemassa asiasta Jumalan kanssa. Vai onko 
menty eteenpäin elintason ja toisaalta ahneuden kiilto silmissä ajattelematta seurauksia.

Se joka koko sydämestään menee itseensä ja tutkii miten on tässä asiassa omalla kohdalla, saa 
omaantuntoonsa vastauksen Jumalalta.

Raamatussa meille kerrotaan että se, joka pitää Jeesuksen kautta Jumalan kanssa solmimansa liiton koko 
sydämestään, on onnellinen. Onnellisuus syntyy Jumalan vaikutuksesta häneen turvautuvan ihmisen 
elämässä niistä käytännön ratkaisuista, jotka hän tekee Jumalan johdatusta kysellen.

Tämä onnellisuus syntyy ja pysyy yllä kuitenkin ennen kaikkea Jumalan armon vaikutuksesta, joka on 
Jeesuksessa Kristuksessa. Kristittyinäkin joudumme silti tunnustamaan vajavaisuutemme ja rukoilemaan 
Psalmin 119 sanoin: ”Kunpa kulkuni olisi vakaa, kunpa aina seuraisin sinun määräyksiäsi!”

On kuitenkin suunnattoman suuri ero siinä että edetään elämässä itsekkyyden, ahneuden ja jopa vilpin kiilto 
silmissä etsien pikateitä onneen ja rikastumiseen siihen nähden, että vastuullisesti nöyrrytään Jumalan 
tutkittavaksi ja arvioitavaksi kaikissa edessä olevissa ratkaisuissa.
Jälkimmäinen menettelykään ei ole meidän raadollisuutemme huomioon ottaen aina täysin varmoja tuloksia 
tuottava, mutta se on kuitenkin tie, jossa vilppiä ja rahojen vastuutonta käyttöä kartetaan ja sen sijaan raha-
asioissakin toimitaan vastuullisuuden ja oikeudenmukaisuuden periaatetta todellisesti kunnioittaen.

Silloin jälkipolvillemme jää muutakin kuin ongelmaluottoja, roskapankkeja ja konkurssissa menetettyjä 
koteja.

Rakas Jeesus, anna meidän muistaa sinut elämän ratkaisuja tehdessämme, niin että alistamme ne sinun 
viisautesi tutkittavaksi. Anna meille myös kuuliainen sydän, niin että teemme antamiesi neuvojen mukaan.

Rakas Jeesus, kulje niiden rinnalla, jotka nyt ovat menettäneet ja ovat menettämässä koko omaisuutensa ja 
säästönsä kansainvälisen pankkikriisin vuoksi.
Anna heille toivo ja usko siihen että sinä pidät heistä huolen. 

Varjele ettei kukaan tee epätoivoisia tekoja taloudellisessa ahdingossaan.
 



Päivän saarna 22.9. 2008 ma

Psalmi 119:34
Anna minulle ymmärrystä noudattaa lakiasi, olla sydämestäni sille kuuliainen.

Jos olisit kristitty henkesi kaupalla, niin kuin monessa 
maassa on laita, tunnustautuisitko Jeesuksen omaksi jos et 
olisi sydämestäsi hänen lapsensa?

Tuskin tunnustautuisimme, mutta jos Jeesus on meille 
elävä Vapahtaja, olisi tuskallista kieltää uskonsa Jumalaan, 
joka on rakastanut meitä kuolemaan asti ja vapauttanut 
meidät kadotustuomiosta.

Jeesuksen oma ei voi olla pinnallisesti, muodon vuoksi. Joko on hänen 
omansa, tai sitten on jotain muuta tai kristitty vain nimeltä. 

Jos olemme hänen omia lapsiaan, niin hän vaikuttaa meissä sydämen halua 
noudattaa hänen tahtoaan. Tarvitsemme silti psalminkirjoittajan rukousta 
ymmärräyksestä käsittääksemme miten suuri asia on elävä uskon kuuliaisuus 
Vapahtajaa kohtaan.

Sillä tiellä versoo siunaus, vaikka ensin saattaa näyttää siltä että joudumme 
vain yhä suurempiin hankaluuksiin. Joudumme nimittäin törmäämään omaan 
itsekkääseen vanhaan minäämme ja sen vastustukseen.

Vanha minämme on valmis lankeamaan millon mihinkin, mukavuudenhaluun, 
laiskuuteen, välinpitämättömyyteen, pahoihin puheisiin, valheisiin jne. Hitaasti 
kuitenkin Jeesus taivuttaa meitä niin että hänen tahtonsa tulee meille 
sydämestä saakka rakkaaksi ensin yhdelllä ja sitten toisella elämän alueella.

Jeesus käyttää meitä kasvattaessaan juuri meille sopivia keinoja. Yksi niistä 
on väsyttäminen. Hän näyttää lapselleen, että muutos on välttämätön, mutta 
että sen saa aikaan yksin hän omalla  voimallaan, yksin hänen armonsa 
tähden.

Sitä muutosta saamme rukoilla.



Päivän saarna 23.9. 2008 ti

Teksti Psalmi 119:129
Sinun liittosi on ihmeellinen, siksi minä tahdon uskollisesti pysyä siinä.

Tänäkin aikana tarvitaan liittoja. Suuret valtakunnat ovat 
menneet liittoon keskenään lisätäkseen keskinäistä turvallisuutta 
tai saadakseen liitosta taloudellista hyötyä.

Ajattelepa että sinun liittolaisesi kristittynä on itse Jumala! Ei voi 
olla sen suurempaa eikä voimakkaampaa liittolaista kuin taivaan 
ja maan Luoja. 

Jo siitä syystä kannattaa pitää kiinni kasteen liitosta, jonka 
vanhempasi solmivat puolestasi kun olit pieni vauva. Jumalan 
puolelta liitto pitää ikuisesti, jos vain sinä suostut siihen.

Vasten tahtoaan ei voi olla liitossa kenenkään kanssa. Silloin se ei olisi liitto, vaan 
pakkopullaa. Liitto Jumalan kanssa on kuitenkin kaikkea muuta sille, joka antaa 
hänelle luvan tuoda omaan elämäänsä liiton tarjoamia etuja.

Suurin etu on henkivakuutus, joka turvaa elämäsi myös kuoleman jälkeen, niin ettet 
joudu kadotukseen, vaan pääset armahdettuna syntisenä taivaaseen Jumalan luo, 
josta on tullut jo nyt sinun oma Isäsi.

Täällä Isä pitää sinusta huolta lempeästi kaikissa asioissa. Et ole koskaan yksin. 
Kanssasi on Isä, joka rakastaa sinua, eikä koskaan hylkää sinua. Isä, jolla on kaikki 
valta taivaassa ja maan päällä huolehtii sinusta.

Liitossa Jumalan kanssa kannattaa uskollisesti pysyä sen armon varassa, joka on 
Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. 

Rakas Jeesus, anna meidän ymmärtää, ettei ole olemassa suurempaa asiaa kuin 
olla armoliitossa elävän, kaikkivaltiaan Jumalan, hyvän taivaallisen Isän kanssa. 
Aamen.



Päivän saarna 24.9.2008 ke

Teksti 5.Mooseksen kirja 10:12
Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen 
teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne.

Vaatiiko Jumala meiltä liikaa? Entä nyt kun Suomessa jo toisen kerran 
vuoden sisällä on tapettu koulussa useita ihmisiä. Tuskin on alettu toipua 
Jokelan tapahtumista, kun eilen tiistaina Kauhajoella toistui samankaltainen 
tapahtumasarja.

Onko parempi vavista kunnioituksesta pyhän ja hyvän Jumalan edessä kuin 
pelätä kouluissa ja kodeissa koko ajan sitä onko meidän koulu seuraava?

Onko parempi kysyä ja noudattaa sydämestään hyvän, ja meitä rakastavan 
Jumalan käskyjä kuin vavista koko ajan hiljaa sydämessään peläten 
kasvottoman tappajan saapumista.

Onko parempi rientää omissa menoissaan äärimmäistä yksilönvapautta 
ihannoiden ja jättää toiset oman onnensa nojaan yksinäisen huoneen 
pimentoon katsomaan netistä ja videoruudusta mitä vain, kuin nähdä vaivaa ja 
armahtaa ja ottaa lähelle ja olla lähellä muita, heitäkin joiden kanssa ei tahdo aina tulla toimeen?

Kumpi valta on parempi: synnin, langenneen ihmismielen ja saatanan valta vai Jeesuksen valta? Lopulta ei 
ole muita vaihtoehtoja. 

Jumala tahtoisi niin mielellään koota meidät yhteen iloitsemaan Jeesuksesta ja rukoilemaan toistemme 
puolesta ja löytämään elävästä seurakunnasta itsellemme lohdutuksen, voimaa elämään ja hengellisen 
kodin. 

Ennenkin on Suomen kodeissa ja seurakunnissa kokoonnuttu sankoin joukoin seuroihin laulamaan hengellisiä 
lauluja ja virisä, kuuntelemaan Jumalan sanan selitystä ja rukoilemaan yhdessä toistensa puolesta. 

 Mitä muuta Jumala, meidän taivaallinen Isämme meiltä vaatii kuin sitä että elämme häntä rakastaen ja 
kunnioittaen. 

Että annamme hänen armahtavan, ihmeellisen rakkautensa ravita jokapäiväisen elämämme niin, että 
kunnioitus ja armahtava rakkaus saa vallita myös jokapäiväisissä ihmissuhteissamme ja elämän valinnoissa.

Rakas Jeesus, anna meidän käsittää että ainut todellinen elämän lähde ja sen suojelija olet sinä yhdessä 
Isäsi ja Pyhän Hengen kanssa.

Rakas Jeesus, ole lohduttamassa ihmisiä Kauhajoella, eri puolilla Suomea ja myös surmaajan lapsuuskodissa. 

Rakas Jeesus, varjele ettemme koskaan totu koulusurmiin ja paaduta sydämiämme, vaan ryhdymme nyt 
kestävästi rukoilemaan kansallemme ja sen nuorisolle herätystä niin että sinun armosi ja rakkautesi voima 
saa temmata meidät kuoleman tieltä elämän tielle. Aamen.
 



Päivän saarna 25.9. 2008 to

Teksti 1.Johanneksen kirje 2:15
Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa 
maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa.

Tässä maailmassa vallitsevat lihan himo, 
silmien pyyteet ja mahtaileva elämä. Se joka 
lähtee sydämestään tavoittelemaan niitä, jää 
sisimmässään vaille yhteyttä Jumalaan ja hänen 
rakkauteensa.

Näin on, sillä ihmisen sydämeen mahtuu 
kerrallaan vain yksi jumala. Joko se on 
maailmallisten asioiden tavoittelu, tai sitten se on 
elävä Jumala. 

Kun asiaa syventyy ajattelemaan, huomaa niin todella olevan. Ajattelepa 
liikemiestä, joka ajaa ideoitaan eteenpäin kuin hurmiossa. Ajattelepa miten 
ulkonäön vaalimisesta ja kunnon hoitamisesta ja niiden avulla saatavasta 
ystäväpiiristä voi tulla elämän keskeisin sisältö. 

Eikä se riitä. Maailman hengen vallitessa ihmisen sisimmässä se syttyy aina uusiin 
tuuliin ja tavoittelee ihmiskunniaa, rikkauksia, mainetta, valtaa. 

Tämä kaikki täyttää ihmissydämen ja vie sen kerran kadotukseen, ellei tehdä 
parannusta ja anneta sydäntä elävälle Jumalalle, niin että hän saa tulla sen 
Vapahtajaksi ja Herraksi. Kysymys on asenteesta elämään ja siihen, kuka on herra 
omassa elämän talossa.

Jumala kutsuu turhuuksien turuilla eläviä ihmisiä kääntymään ja löytämään 
sydämeensä todellisen aarteen, Jeesuksen Kristuksen. Silloin saadaan kaikki synnit 
anteeksi. Syyllisyys katoaa ja sen tilalle anntetaan hyvä olo, lepo ja sydämen rauha. 

 Rakas Jeesus, auta meitä muistamaan, että tämä maailma tulee kerran 
katoamaan. Auta meitä ymmärtämään, että vain sinä olet tie ikuiseen elämään.

Rakas Jeesus, opeta meitä käyttämään sinulta lahjaksi saamamme elämä viisaasti 
ja rakentamaan se yksin sinun varaasi. Aamen.



Päivän saarna 26.9. 2008 pe

Teksti 1. Johanneksen kirje 2:16
Sillä mitä kaikkea maailmassa onkin, ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki 
on maailmasta, ei Isästä. 

Idolsit ovat tällä hetkellä suosittu ohjelmasarja ja 
voittaneita idolseja on nähty esiintymässä monissa riennoissa.

Onko viihdestaraksi pyrkiminen ja sille tielle lähteminen sitä 
mistä meitä Raamatussa varoitetaan? Siellähän sanotaan: ” 
Ruumiin halut, silmien pyyteet ja mahtaileva elämä, se kaikki 
on maailmasta, ei Isästä.”

Tätä kysymystä on jokaisen kristityn hyvä pysähtyä pohtimaan 
rukouksen kanssa. Mikä todella on elämäni suunta, jos jatkan sinne päin? 

Saatamme ajatella: eihän nyt vähän mitään. Pari vuotta pidetään hauskaa ja sitten vaihdetaan 
takaisin Jeesus- kanavalle. Mutta malttaako sitten enää palata?

Tietysti on mahdollista, että Jumala antaa jollekin lapselleen tehtäväksi lähteä kevyen musiikin 
tähtienetsintäkilpailuun, mutta miksi hän sen tekisi? Toki voisi olla niin että kristitty artisti saisi 
mahdolisuuden todistaa uskostaan viihdeareenalla, mutta mutta...

Kristityn päämäärä on taivas ja eläminen uskon kuuliaisuudessa Jeesusta seuraten. Kun 
rukoilemme johdatusta, Jumala johtaa askelemme. Tulee kuitenkin varoa ettei ala pitää omien 
toiveittensa ääntä Jumalan äänenä. 

Me kuulumme Jumalalle, ja hänen omiensa yhteisö on hengellinen kotimme. Kaikki mikä vieroittaa 
meitä Jumalasta ja seurakuntayhteydestä, on meille vahingoksi.

Langenneessa maailmassa vallitsee tämän maailman henki. Jumalan seurakunnassa vallitsee Pyhä 
Henki. Ne ovat eri maailmasta eivätkä koskaan sulaudu yhteen eivätkä edes pidä toisistaan.

Turvallinen tie taivaaseen kulkee yksin Jeesuksen matkassa. Jeesus kuljettaa omiaan halki 
maailman, mutta emme silti kuulu enää tähän maailmaan. Sen sijaan me saamme rukoilla että 
mahdollisimman moni ihminen löytää tien tämän maailman ruhtinaan valtakunnasta Jeesuksen 
laumaan.

Se ei kulje parrasvalojen loisteessa, vaan sen sijaan Jeesuksen suloisessa ja turvallisessa lämmössä 
kohti uutta maailmaa taivaassa.

Rakas Jeesus, varjele meidät kiinnittämästä sydäntämme tähän maailmaan, niin että sen 
pinnallisesta loisteesta tulisi meidän jumalamme, jota seuraamme.
Varjele meidät sinun lähelläsi. Anna meidän kuulla joka päivä äänesi ja kokea johdatustasi. Aamen.



Päivän saarna 27.9. 2008 la

Teksti 1.Johanneksen evankeliumi 2:17
Ja maailma himoineen katoaa, mutta se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy iäti. 
 

Usko vaan. Sinä joka haluat seurata Jeesusta. Olet matkalla 
kohti valoisaa tulevaisuutta yhdessä Vapahtajan kanssa.

Saatat kuulla ympäriltäsi synkkiä viestejä ja pahoja uutisia. Saatat 
huomata maailman ympärilläsi kuohuvan silti niin kuin ennenkin.

Sinä, joka haluat seurata Jeesusta. Olet matkalla halki maailman 
kuohujen turvallisesti Jeesuksen seurassa kohti ikuista onnea.

Mikään ei tunnu pysäyttävän maailman kulkua kohti katastrofia. Eivät tiedemiesten raportit 
luonnon tuhoutumisesta. Eivät tutkijoiden varoituksen kansan nopeasti lisääntyvästä 
pahoinvoinnista. 

Eivät yhä lisääntyvät uutiset murhista, raiskauksista, varkauksista, pahoinpitelyistä, 
moraalittomasta elämästä. 

Sinua, joka haluat seurata Jeesusta, murehduttaa se miten vähän maailma on kiinnostunut 
hänestä. Sillä sinä tiedät Jeesuksen vallan antaa katuvalle synnit anteeksi. Sinä haluaisit ihmisten 
pelastuvan kuolemasta ja kadotuksesta. 

Paheneva meno jatkuu maailmassa ja ihmiset vakuuttelevat toisilleen: kaikki hyvin. Silti 
epävarmuus ja pelko on läsnä heidän katseessaan. Kukaan ei tunnu ymmärtävän, että synti on 
tuhoamassa elämän maan päältä ja on syöksemäisillään sen kadotuksen kuiluihin.

Sinä, joka haluat seurata Jeesusta, itket tuskasta kun näet ihmisten murtuvan syntitaakkojen alla 
tai matkaavan huolettomasti kohti kadotuksen ovea. Rukoile, rukoile Jeesusta ilmestymään heille. 

Rukoile rohkeutta tarttua heitä hihasta ja kysyä haluaisivatko hekin lähteä seuraamaan Vapahtajaa.

Kerran, kun tämä maailmanaika päättyy, sinä joka haluat seurata Jeesusta, olet perillä taivaassa. 
Jo nyt saat kohottaa Jeesuksen kehotuksen mukaisesti katseesi ylös. Saat katsoa valoisasti 
tulevaisuuteen, kohti Jeesusta, kohti taivasta. Lepää, iloitse, täyty Jumalan ihmeellisellä 
rakkaudella yhä uudelleen. 

Kulje Vapahtajan kanssa kohti taivasta todistaen hukkuvalle maailmalla Jeesuksen rakkaudesta! 
Kerro heille että Jeesus vapauttaa vihan ja epätoivon vallasta. 



Päivän saarna 28.9. 2009 su

Teksti Psalmi 78:1-8
Kuuntele, kansani, mitä opetan, tarkatkaa sanojani, te kaikki.
Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon julki menneisyyden arvoituksia, 
vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet.
Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, 
ihmeistä, joita hän on tehnyt.
Hän sääti Jaakobille säädöksensä, hän antoi Israelille lakinsa ja käski meidän isiämme opettamaan ne 
lapsilleen.

Eräs suuren päivälehden toimittaja kirjoitti jokin aika sitten 
kolumnissaan ettei halunnut joutua vastaamaan kolmivuotiaalle 
lapselleen mitä tarkoittavat kunnan päivähoidossa vastaantulleet 
käsitteet pyhäkoulu, Jumalan kämmenellä, rukous eikä luomiskertomus. 

Kolumnisti vaati kristillisten vaikutteiden poistamista päiväkodeista. 
Tällaisia väitteitä kuullaan aika-ajoin varmasti myös muualla Suomessa.

Voi sentään, miten kiittämättömiksi ja lyhytnäköisiksi ollaan silloin tultu. 
Ei muisteta mihin Jumalaan turvautumalla suomalaiset ovat kasvaneet vuosisatojen kuluessa itsenäiseksi 
kansakunnaksi. Ei muisteta sitäkään mitä Jumalaa koko kansa rukoili polvillaan viime sotien aikana, eikä sitä 
miten Jumala vastasi.

Ei muisteta sitäkään että täällä kuollaan. Silloin ei auta ateistinen kapinointi eikä elämänaikainen 
välinpitämätön velttous suhteessa Jumalaan. Olemme matkalla kohti Jumalan valtaistuinta, jonka edessä 
elämämme arvioidaan.

Silloin on vain kaksi mahdollisuutta. Joko olemme saaneet elämämme aikana Jeesuksen tähden syntimme 
anteeksi ja niin vapautuneet kadotustuomiosta, tai sitten emme. 

Mahdollisuus katumukseen ja kääntymykseen annetaan kaikille. Jos evankeliumia Jeesuksesta ei ole 
ymmärrettävällä tavalla kuullut täällä, niin sen kuulee vielä tuonelassa ennen ylösnousemusta.* 

Jokainen kastettava lapsi tarvitsee kristillistä kasvatusta. Ilman sitä kaste jää hedelmättömäksi. Miten 
sellaiseen Jumalaan ja Jeesukseen voi luottaa josta ei ole saanut kuulla vanhemmiltaan eikä kummeiltaan?

Samoin jokainen kastamaton lapsi ja aikuinen tarvitsee sanomaa Vapahtajasta, elämän pelastusveneestä. 
Siksi tarvitaan toimivaa sisälähetystä, ettei maastamme tule uudelleen pakanavaltiota.

Tässä tehtävässä emme ole yksin. Tukenamme ovat toiset uskovat seurakunnissa ja ennen kaikkea itse 
Jeesus. Hänellä on valta ja voima tavoittaa sydämet ja temmata ne itselleen.

Hän tarvitsee kuitenkin rukoilijoita, julistajia, hihasta nykäisijöitä, kirjallisuuden jakajia, kuuntelijoita, meitä 
jokaista! Pyhäkouluun haluavat lapset tarvitsevat sinua kertomaan heille hyvästä Paimenesta!

Rakas Jeesus, kiitos sukupolvien työstä uskon siirtämiseksi kasvaville lapsille ja nuorille. Suo että uskon 
perintö saa siirtyä Suomessa edelleen kaikille niin, että se on heidän ulottuvillaan ja heidän omistettavissaan.

Rakas Jeesus, anna meidän ymmärtää että sinulla on käytettävissäsi tässä tehtävässä juuri meidät. Aamen. 

* 1. Piet.3: 18-20
 



Päivän saarna 29.9. 2008 ma

Teksti Psalmi 102:13
Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun nimesi kaikuu polvesta polveen.

Musiikki raikuu ja kaikuu pitkin ja poikin kivikylän 
raitteja ja tantereita. On kesä ja festivaaliaika. Pidetään 
hauskaa ja nautitaan!

Musiikki painautuu pehmeästi ja voimakkaasti 
tärykalvoja vasten elokuvan päästyä teatterissa hyvään 
kiitoon. On syksy. Nautitaan kun ulkona on pimeää ja 
märkää!

Korvanapeista kantautuu lähiympäristöön pirinä ja sirinä. On ilta. On aamu. On 
talvi. Piristetään päivää musiikilla!

Kevyt koneen humina leviää olohuoneeseen. Kotiteatteri kutsuu! Tv kutsuu! 
Tietokone kutsuu! Pelikone laulaa lastenhuoneessa. Aika kuluu mukavasti talven 
hämärässä ja pitkin vuotta!

Keinutuoli kiikahtelee mummon antaessa varpaillaan vauhtia. Mummo istuu ja lukee 
vanhoja virsiä olohuoneen hiljaisuudessa. Seinäkello raksuttaa kiireetöntä aikaa. 
Mummo ristii kätensä. Hän rukoilee: ” Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun 
nimesi kaikuu polvesta polveen.” 

Mummo kantaa rukouksessa läheisensä ja naapurinsa Jumalan siunattavaksi. 
Mummo katselee sielunsa silmin kohti taivasta, kohti Jumalaa. Mummo näkee 
näkymättömiä. Hän aistii Korkeimman pyhän läsnäolon ja kiittää Kaikkivaltiasta.

Puhelin soi. Lapset ja lastenlapset soittavat mummolle. Ei ehdi käymään kun on niin 
kiire. Vaihdetaan kuulumisia. Hei hei mummo! Soitellaan taas!
 

Päivän saarnojen tekstit seuraavat kirjan Sanan Aika 2008 jaotusta 
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Teksti: Psalmi 118:16
Herran käsi on meidän yllämme. Herran käsi on voimallinen! 

Äiti laittoi ruokaa ja kuusivuotias Liisa touhusi keittiössä.

Isä oli tullut töistä ja luki uutisia lehti keittiön pöytää vasten. Hän lausui lukemista opettelevalle 
Liisalle otsikoita. ” Ra-ha-mark-kinat odottavat pe-las-tus-ta ros-ka-pan-kista,” tavasi isä.

” Ra-ha-mark-ki-nat,” toisti Liisa. ” Isi, mikä rahamarkkinat on?” ” Se tarkoittaa tahoja, kuten 
pankkeja , jotka antavat rahaa lainaksi vaikka talon ostoon.” 

” Isi, pyhäkoulussa opettaja sanoi että Jeesus pelastaa. Voiko Jeesus pelastaa myös pankin? ” 
Varmasti”, sanoi isä,” jos vain sitä kovasti häneltä pyydetään. Tärkeintä siinä on kuitenkin etteivät 
pankilta rahaa lainanneet ihmiset menettäisi omaisuuttaan ja joutuisi ahdinkoon.” 

”Isi, oletko sinä lainannut rahaa pankista?” ”Joskus, mutta se on jo onneksi maksettu takaisin lähes kokonaan,”vastasi 
Liisan isä. ” Muistatkos Liisa kun meillä puhuttiin uuden kodin hankkimisesta ja kävimme katsomassakin yhtä kivaa 
omakotitaloa?” ”Muistan!” vastasi Liisa innostuen. ”siinä oli iso pihakin.”

”Niin, olimme jo ottamaisillamme lainaa pankista taloa varten, kun äiti ehdotti että rukoilisimme vielä asian puolesta. Me 
teimme niin ja meistä alkoi sen jälkeen tuntua että pitäisi vielä odottaa. Näyttää siltä että taivaan Isä antoi meille sen 
ajatuksen.”

”Isi, sinähän olet sanonut aina että pankeilla on rahaa kuin roskaa. Saavatko ne sitä roskapankista?” ” Voi kun 
saisivatkin. Roskapankkiin heitetään roskat pankista.” ”Siivoojatko ne keräävät? Ovatko pankit niin täynnä roskia?”

”No eivät tavallisia roskia, mutta pankeilla on paljon tappiota tuottavia sijoituksia. Ne halutaan siirtää roskapankkiin.” ” 
Isi, mikä on tappio?” kysyi Liisa. ” Liisan isä haroi tukkaansa ja koetti vastata. ” Tappiota on vaikka se kun ostaa kirjan 10 
eurolla eikä saa siitä myydessä kuin 5 euroa.” Liisa laski sormillaan. 

” Onko se näin?” ” Hyvä, juuri niin, ensin kahden käden verran sormia ja sitten vain yhden.” ” Onko se puolet 
vähemmän?” ”Aivan oikein!” kehui isä. ” ” Puolet on paljon vähemmän,” pohti Liisa.
”Niin on,” sanoi isä. Monella pankilla ei ole nyt edes sitä puolta. Siksi ne haluaisivat siirtää itseltään tappiolliset 
kauppansa niin kutsuttuun roskapankkiin.”

”Auttaako se?” kysyi Liisa huolestuneella äänellä. ”Toivottavasti,” vastasi isä. 
”Isi, rukoillaan nyt Jeesusta pelastamaan roskapankeista!” pyysi Liisa. ”Rukoillaan,” lausui isä. Koko perhe hiljentyi 
rukoukseen.

Rakas Jeesus, sinä olet voimakas. Sinä voit vaikuttaa niin että rahoitusmarkkinat pelastuvat, niin ettei tavallisten ihmisten 
talous kaadu, vaan he saavat pitää kotinsa ja rahaa riittää elämiseenkin. Jeesus, auta sinä ja johda muutkin rukoilemaan 
apua sinulta. Aamen.
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